
 

วันท่ี……………………………………………… 

คาํขอรบับริการ 
ตรวจประเมนิโรงงาน  และเกบ็ตวัอยางตรวจสอบ 

๑. ขอมลูทัว่ไป 

๑.๑ ชื่อผูยื่นขอรับบริการ ............................................................................................................…………………………….. 
(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผูขอรับบริการ) 

๑.๒ ชื่อผูประสานงาน .................................................................................................................................................... 

ตําแหนง ...............................................................โทรศัพท .................................................................................... 

๒. ขอมลูขอรบับริการ 

ยืน่คาํขอตอสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เพื่อขอรบับริการ 

  ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํผลติภัณฑโดยพนักงานเจาหนาที ่

  ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํผลติภัณฑโดยหนวยตรวจที่ไดรับการแตงตั้ง 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๑๖ และ ๒๐ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สําหรับประกอบการพิจารณาการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 

  แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกับผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๖) 

  ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรา ๒๐) 
ตองยื่นพรอมหนังสือขออนุญาตทําตัวอยาง  หนังสือเลขที…่………………………ลงวันที…่……………………… 
หมายเหตุ ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนบัแตวันทีท่ํา
ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ 

จําหนายในราชอาณาจักรเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๑ พรบ.มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

หมายเลขใบกํากับสนิคา ( Invoice No……………………………………………………ลงวันที่ …………………………) 

หมายเหตุ (๑) โดยจํานวนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
เร่ืองการนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี พ.ร.ฏ. กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 

(๒) ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลติภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวนัที่ตรวจปลอย
ผลิตภัณฑจากกรมศุลกากร 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ 

จําหนายในราชอาณาจักรที่เปนการนําเขาเฉพาะคร้ัง 

หมายเหตุ ตองยื่นพรอมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาํเปนในการอนุญาต  

(หนังสือเลขที่....................................ลงวันที่..............................) 

สําหรับผลติภัณฑอุตสาหกรรม  ........................................……………….………………..……………………………………………………… 

มาตรฐานเลขที ่มอก. ….......................................................................................................................................................... 
 

เลขท่ีคําขอ  บ………………………………………. 

แบบ บริการ 1 กลุมท่ี ………….. 

ลงช่ือผูตรวจสอบ………………………………… วันท่ี............................... 

จนท.เจาของเรื่อง...................................... วันท่ี............................... 



๒ 

รายละเอียดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีดังนี้ ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อ่ืน ๆ และจํานวน
ตัวอยางที่นาํเขาหรือผลิต ตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพือ่การอนญุาตฯ ดังนี้  

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

หมายเหตุ  : “การทําฯหรือการนําเขาฯโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒0 หรือ มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะมีความผิดตามมาตรา ๔๘ มีโทษจําคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

๓. ขอมลูโรงงานทีท่าํผลติภณัฑ 

ชื่อโรงงานที่ทาํผลติภัณฑ .......................................................................................................................................………..…. 

ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................ 

หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง.............................................................................. 

จังหวัด ......................................….…ประเทศ ............................................รหัสไปรษณีย .................................................... 

ทะเบียนโรงงานเลขที ่(ถามี) …...................................………….…………………………………………………………………………………… 

๔. สถานทีจ่ดัเกบ็ผลติภณัฑ ชื่อสถานที่................................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน......................................................... 

หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง............................................................................... 

จังหวัด ......................................….…..........................................................รหัสไปรษณีย ..................................................... 
พรอมกับคําขอรับบริการนี้ไดสงมอบหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

๑. เอกสารแสดงตน ไดแก 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน / หนังสือเดนิทาง  (กรณีผูขอรับบริการเปนบุคคลธรรมดา)  
- สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ท่ีออกไมเกิน ๖ เดือน / สําเนาใบสาํคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ท่ีแสดงช่ือผูมีอํานาจ 

ทําการแทนนิติบุคคล (กรณผีูขอรบับริการเปนนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณท่ีมีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน ผูมอบและผูรับมอบ  

(ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท) 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ท้ังชุด 

๒. คําช้ีแจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลติภณัฑอุตสาหกรรม หรือตัวอยางผลติภณัฑอุตสาหกรรม  

๓. หนังสือขออนุญาตทําตัวอยางพรอมแนบแผนการผลิตตัวอยางระบุรายละเอียดฯ จาํนวนและวันท่ีท่ีจะผลิตตัวอยางฯ 

๔. กรณีนําเขาใหแนบสําเนาเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคา โดยช่ือผูสงออกในเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคาตองตรงกับ 
ช่ือโรงงานผูผลติท่ีระบุในขอ ๓ หากคลังสินคาหรือผูสงออกไมใชช่ือท่ีอยูเดียวกับโรงงานผูผลิตใหโรงงานผูผลิตออกหนังสือ
รับรองผูสงออกแนบมาดวย 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบวา ขาพเจา 
ใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริง ขาพเจายินดีใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

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

(………………………………………………….) 

 

 

ประทับตรา 

ผูย่ืนคําขอรับบริการ 

  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 

 

   

   



สาํเนาคูฉบบั 

วันท่ี……………………………………………… 

คาํขอรบับริการ 
ตรวจประเมนิโรงงาน  และเกบ็ตวัอยางตรวจสอบ 

๕. ขอมลูทัว่ไป 

๑.๑ ชื่อผูยื่นขอรับบริการ ............................................................................................................…………………………….. 
(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผูขอรับบริการ) 

๑.๒ ชื่อผูประสานงาน .................................................................................................................................................... 

ตําแหนง ...............................................................โทรศัพท .................................................................................... 

๖. ขอมลูขอรบับริการ 

ยืน่คาํขอตอสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เพื่อขอรบับริการ 

  ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํผลติภัณฑโดยพนักงานเจาหนาที ่

  ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทาํผลติภัณฑโดยหนวยตรวจที่ไดรับการแตงตั้ง 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๑๖ และ ๒๐ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สําหรับประกอบการพิจารณาการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 

  แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกับผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มาตรา ๑๖) 

  ทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรา ๒๐) 
ตองยื่นพรอมหนังสือขออนุญาตทําตัวอยาง  หนังสือเลขที…่………………………ลงวันที…่……………………… 
หมายเหตุ ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลิตภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนบัแตวันทีท่ํา
ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ 

จําหนายในราชอาณาจักรเพื่อสงตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๑ พรบ.มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

หมายเลขใบกํากับสนิคา ( Invoice No……………………………………………………ลงวันที่ …………………………) 

หมายเหตุ (๑) โดยจํานวนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
เร่ืองการนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มี พ.ร.ฏ. กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 

(๒) ใหแจงสํานักงานฯ ภายใน ๑๕ วัน และสงมอบผลติภัณฑใหกองควบคุมมาตรฐานนับแตวนัที่ตรวจปลอย
ผลิตภัณฑจากกรมศุลกากร 

  เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อ 

จําหนายในราชอาณาจักรที่เปนการนําเขาเฉพาะคร้ัง 

หมายเหตุ ตองยื่นพรอมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจาํเปนในการอนุญาต  

(หนังสือเลขที่....................................ลงวันที่..............................) 

สําหรับผลติภัณฑอุตสาหกรรม  ........................................……………….………………..……………………………………………………… 

มาตรฐานเลขที ่มอก. ….......................................................................................................................................................... 
 

เลขท่ีคําขอ  บ………………………………………. 

แบบ บริการ 1 กลุมท่ี ………….. 

ลงช่ือผูตรวจสอบ………………………………… วันท่ี............................... 

จนท.เจาของเรื่อง...................................... วันท่ี............................... 

 



๒ 

รายละเอียดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีดังนี้ ประเภท (class) /แบบ (type)/ขนาด (size)/ชั้น (grade) /อ่ืน ๆ และจํานวน
ตัวอยางที่นาํเขาหรือผลิต ตามหลักเกณฑเฉพาะในการตรวจสอบเพือ่การอนญุาตฯ ดังนี้  

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

หมายเหตุ  : “การทําฯหรือการนําเขาฯโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒0 หรือ มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะมีความผิดตามมาตรา ๔๘ มีโทษจําคุกไมเกินสองป ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

๗. ขอมลูโรงงานทีท่าํผลติภณัฑ 

ชื่อโรงงานที่ทาํผลติภัณฑ .......................................................................................................................................………..…. 

ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................ 

หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง.............................................................................. 

จังหวัด ......................................….…ประเทศ ............................................รหัสไปรษณีย .................................................... 

ทะเบียนโรงงานเลขที ่(ถามี) …...................................………….…………………………………………………………………………………… 

๘. สถานทีจ่ดัเกบ็ผลติภณัฑ ชื่อสถานที่................................................................................................................... 

ตั้งอยูเลขที่............……………………..…………………….……ตรอก/ซอย.......................ถนน......................................................... 

หมูที่...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต/เมือง............................................................................... 

จังหวัด ......................................….…..........................................................รหัสไปรษณีย ..................................................... 
พรอมกับคําขอรับบริการนี้ไดสงมอบหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

๕. เอกสารแสดงตน ไดแก 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน / หนังสือเดนิทาง  (กรณีผูขอรับบริการเปนบุคคลธรรมดา)  
- สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ท่ีออกไมเกิน ๖ เดือน / สําเนาใบสาํคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคาฯ ท่ีแสดงช่ือผูมีอํานาจ 

ทําการแทนนิติบุคคล (กรณผีูขอรบับริการเปนนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณท่ีมีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน ผูมอบและผูรับมอบ  

(ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท) 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ท้ังชุด 

๖. คําช้ีแจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลติภณัฑอุตสาหกรรม หรือตัวอยางผลติภณัฑอุตสาหกรรม  

๗. หนังสือขออนุญาตทําตัวอยางพรอมแนบแผนการผลิตตัวอยางระบุรายละเอียดฯ จาํนวนและวันท่ีท่ีจะผลิตตัวอยางฯ 

๘. กรณีนําเขาใหแนบสําเนาเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคา โดยช่ือผูสงออกในเอกสารหมายเลขใบกํากับสินคาตองตรงกับ 
ช่ือโรงงานผูผลติท่ีระบุในขอ ๓ หากคลังสินคาหรือผูสงออกไมใชช่ือท่ีอยูเดียวกับโรงงานผูผลิตใหโรงงานผูผลิตออกหนังสือ
รับรองผูสงออกแนบมาดวย 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบวา ขาพเจา 
ใหขอความไมถูกตองตามความเปนจริง ขาพเจายินดีใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 

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

(………………………………………………….) 

 

 

ประทับตรา 
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