กลุมที่ …………..
เลขที่คําขอ

แบบ บริการ 1

บ……………………………………….

วันที่………………………………………………

คําขอรับบริการ
ตรวจประเมินโรงงาน และเก็บตัวอยางตรวจสอบ
๑. ขอมูลทัว่ ไป

๑.๑ ชื่อผูยื่นขอรับบริการ ............................................................................................................……………………………..
(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผูขอรับบริการ)
๑.๒ ชื่อผูประสานงาน ....................................................................................................................................................
ตําแหนง ...............................................................โทรศัพท ....................................................................................
๒. ขอมูลขอรับบริการ

ยืน่ คําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอรับบริการ
 ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑโดยพนักงานเจาหนาที่
 ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑโดยหนวยตรวจที่ไดรบั การแตงตั้ง

 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๑๖ และ ๒๐ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สําหรับประกอบการพิจารณาการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
 แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๖)
 ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรา ๒๐)
ตองยื่นพรอมหนังสือขออนุญาตทําตัวอยาง หนังสือเลขที…่ ………………………ลงวันที…่ ………………………
หมายเหตุ ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวันทีท่ ํา
ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว

 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๑ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมายเลขใบกํากับสินคา ( Invoice No……………………………………………………ลงวันที่ …………………………)
หมายเหตุ (๑) โดยจํานวนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่องการนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี พ.ร.ฏ. กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(๒) ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวนั ที่ตรวจปลอย
ผลิตภัณฑจากกรมศุลกากร
 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรที่เปนการนําเขาเฉพาะครั้ง
หมายเหตุ ตองยื่นพรอมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการอนุญาต
(หนังสือเลขที่....................................ลงวันที่..............................)
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ........................................……………….………………..………………………………………………………
มาตรฐานเลขที่ มอก. …..........................................................................................................................................................
ลงชื่อผูตรวจสอบ………………………………… วันที่...............................
จนท.เจาของเรื่อง...................................... วันที่...............................

๒
รายละเอียดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีดังนี้ ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อื่น ๆ และจํานวน
ตัวอยางที่นาํ เขาหรือผลิต ตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพือ่ การอนุญาตฯ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
หมายเหตุ : “การทํ าฯหรื อการนํ าเข าฯโดยไม ปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๒0 หรื อ มาตรา 21 แห งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะมีความผิดตามมาตรา ๔๘ มีโทษจําคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๓. ขอมูลโรงงานทีท่ าํ ผลิตภัณฑ
ชื่อโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑ .......................................................................................................................................………..….
ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................
หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง..............................................................................
จังหวัด ......................................….…ประเทศ ............................................รหัสไปรษณีย ....................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถามี) …...................................………….……………………………………………………………………………………
ชื่อสถานที่...................................................................................................................
๔. สถานทีจ่ ดั เก็บผลิตภัณฑ
ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................................................
หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง...............................................................................
จังหวัด ......................................….…..........................................................รหัสไปรษณีย .....................................................

พรอมกับคําขอรับบริการนี้ไดสงมอบหลักฐาน ดังตอไปนี้

๑.

เอกสารแสดงตน ไดแก
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน / หนังสือเดินทาง (กรณีผูขอรับบริการเปนบุคคลธรรมดา)
- สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกไมเกิน ๖ เดือน / สําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ที่แสดงชื่อผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับบริการเปนนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณทมี่ ีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน ผูมอบและผูรับมอบ
(ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งชุด
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓. หนังสือขออนุญาตทําตัวอยางพรอมแนบแผนการผลิตตัวอยางระบุรายละเอียดฯ จํานวนและวันที่ที่จะผลิตตัวอยางฯ
๔. กรณีนําเขาใหแนบสําเนาเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคา โดยชื่อผูส งออกในเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคาตองตรงกับ
ชื่อโรงงานผูผลิตที่ระบุในขอ ๓ หากคลังสินคาหรือผูส งออกไมใชชื่อที่อยูเดียวกับโรงงานผูผลิตใหโรงงานผูผลิตออกหนังสือ
รับรองผูส งออกแนบมาดวย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบวา ขาพเจา
ใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริง ขาพเจายินดีใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
ประทับตรา
ผูยื่นคําขอรับบริการ

(ลงชื่อ) ............................................................ผูขอรับบริการ
(………………………………………………….)

กลุม 1 โทร 0 2202 3393-4

กลุม 2 โทร 0 2202 3371-2,3378

กลุม 3 โทร 0 2202 3379-81

กลุม 4 โทร 0 2202 3382-4

กลุม 5 โทร 0 2202 3391-2

กลุม 6 โทร 0 2202 3388-90

สําเนาคูฉบับ

กลุมที่ …………..
เลขที่คําขอ

แบบ บริการ 1

บ……………………………………….

วันที่………………………………………………

คําขอรับบริการ
ตรวจประเมินโรงงาน และเก็บตัวอยางตรวจสอบ
๑. ขอมูลทัว่ ไป

๑.๑ ชื่อผูยื่นขอรับบริการ ............................................................................................................……………………………..
(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผูขอรับบริการ)
๑.๒ ชื่อผูประสานงาน ....................................................................................................................................................
ตําแหนง ...............................................................โทรศัพท ....................................................................................

๒. ขอมูลขอรับบริการ
ยืน่ คําขอตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอรับบริการ
 ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑโดยพนักงานเจาหนาที่
 ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑโดยหนวยตรวจที่ไดรบั การแตงตั้ง

 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๑๖ และ ๒๐ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สําหรับประกอบการพิจารณาการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
 แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๖)
 ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรา ๒๐)
ตองยื่นพรอมหนังสือขออนุญาตทําตัวอยาง หนังสือเลขที…่ ………………………ลงวันที…่ ………………………
หมายเหตุ ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวันทีท่ ํา
ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว

 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๑ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมายเลขใบกํากับสินคา ( Invoice No……………………………………………………ลงวันที่ …………………………)
หมายเหตุ (๑) โดยจํานวนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่องการนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี พ.ร.ฏ. กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(๒) ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวนั ที่ตรวจปลอย
ผลิตภัณฑจากกรมศุลกากร
 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ
จําหนายในราชอาณาจักรที่เปนการนําเขาเฉพาะครั้ง
หมายเหตุ ตองยื่นพรอมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการอนุญาต
(หนังสือเลขที่....................................ลงวันที่..............................)
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ........................................……………….………………..………………………………………………………
มาตรฐานเลขที่ มอก. …..........................................................................................................................................................
ลงชื่อผูตรวจสอบ………………………………… วันที่...............................
จนท.เจาของเรื่อง...................................... วันที่...............................

๒
รายละเอียดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีดังนี้ ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อื่น ๆ และจํานวน
ตัวอยางที่นาํ เขาหรือผลิต ตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพือ่ การอนุญาตฯ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
หมายเหตุ : “การทํ าฯหรื อการนํ าเข าฯโดยไม ปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๒0 หรื อ มาตรา 21 แห งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะมีความผิดตามมาตรา ๔๘ มีโทษจําคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๓.ขอมูลโรงงานทีท่ าํ ผลิตภัณฑ
ชื่อโรงงานที่ทาํ ผลิตภัณฑ .......................................................................................................................................………..….
ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................
หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง..............................................................................
จังหวัด ......................................….…ประเทศ ............................................รหัสไปรษณีย ....................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถามี) …...................................………….……………………………………………………………………………………
๔.สถานทีจ่ ดั เก็บผลิตภัณฑ ชื่อสถานที่...................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................................................
หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง...............................................................................
จังหวัด ......................................….…..........................................................รหัสไปรษณีย .....................................................

พรอมกับคําขอรับบริการนี้ไดสงมอบหลักฐาน ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแสดงตน ไดแก
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน / หนังสือเดินทาง (กรณีผูขอรับบริการเปนบุคคลธรรมดา)
- สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกไมเกิน ๖ เดือน / สําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ที่แสดงชื่อผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับบริการเปนนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณทมี่ ีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน ผูมอบและผูรับมอบ
(ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งชุด
๒. คําชี้แจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๓. หนังสือขออนุญาตทําตัวอยางพรอมแนบแผนการผลิตตัวอยางระบุรายละเอียดฯ จํานวนและวันที่ที่จะผลิตตัวอยางฯ
๔. กรณีนําเขาใหแนบสําเนาเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคา โดยชื่อผูส งออกในเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคาตองตรงกับ
ชื่อโรงงานผูผลิตที่ระบุในขอ ๓ หากคลังสินคาหรือผูส งออกไมใชชื่อที่อยูเดียวกับโรงงานผูผลิตใหโรงงานผูผลิตออกหนังสือ
รับรองผูส งออกแนบมาดวย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบวา ขาพเจา
ใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริง ขาพเจายินดีใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
ประทับตรา
ผูยื่นคําขอรับบริการ

(ลงชื่อ) ............................................................ผูขอรับบริการ
(………………………………………………….)

กลุม 1 โทร 0 2202 3393-4

กลุม 2 โทร 0 2202 3371-2,3378

กลุม 3 โทร 0 2202 3379-81

กลุม 4 โทร 0 2202 3382-4

กลุม 5 โทร 0 2202 3391-2

กลุม 6 โทร 0 2202 3388-90

