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(ผู้ขอรับใบอนุญาต: Name of the applicant) 

เลขท่ีค าขอ: Application No. ………………………… 
  

ค าขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม: Application Form for Industrial Product License 
 

วันท่ี: date……………………………………… 

ข้าพเจ้า (I/Partnership/Company)…………………………………………………………………………………………………..อายุ: Age……………… 

สัญชาต:ิ Nationality……………………………….……………………………… 

อยู่บ้านเลขที:่ Home address……………………………………………..ตรอก/ซอย: Lane/Soi……………………..…………………….…………… 

ถนน: Road………….………………………..………………..หมู่ที:่ Moo……..………….ต าบล/แขวง: Sub-district……………..…………………..… 

อ าเภอ: District……………………………….….……………………………จังหวัด: Province…………………………………………………………………… 

รหัสไปรษณีย:์ Postal code…………………………………….………………..โทรศัพท:์ Tel………….…………………………………….………………. 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                      เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร 
(Identification No.) (Taxpayer Identification No.) 

มีส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขท่ี: Address of the head office……………………….ตรอก/ซอย: Lane/Soi……..……………….……………… 

ถนน: Road………………………………..………………..หมู่ที:่ Moo…….………..ต าบล/แขวง: Sub-district.…………………..…………………… 

อ าเภอ: District…………………………………………………………………จังหวัด: Province………………………………………………………………… 

รหัสไปรษณีย:์ Postal code…………………………………….………………..โทรศัพท:์ Tel………….…………………………………….………………. 

โทรสาร: Fax……………………………………………….. 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที:่ Registered as Juristic Person on date…………เดือน: month……….……ปี: year….………… 

ทะเบียนเลขท่ี: Juristic Person Registration No.……………….……..…….……………………………….…………………….…………………….…  

ทะเบียนพาณิชยเ์ลขท่ี: Commercial Registration No. ………….……..…….…………………………………….……………….…….……………… 

มีความประสงคย์ื่นค าขอ เพื่อรับใบอนุญาต แบบ (กรุณากรอกข้อมลูตามแบบท่ีขออนุญาต) Would like to submit the 
application form for the license (please fill in the form according the type of license) 

 แบบ ก: Type A  แบบ ข: Type B  แบบ ค: Type C 
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รายละเอียดการตดิต่อกับโรงงาน: Contact details of factory 

ช่ือและสถานท่ีตั้ง: Name and address of premises……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
บุคคลทีส่ามารถติดต่อได:้ Contact persons 

1.  ช่ือ: Name………………………………………………….………………………ต าแหน่ง: Position……………………………………………………… 

 โทรศัพท:์ Tel………………………………………………………………………โทรสาร: Fax………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์เคลื่อนที:่ Mobile phone………………………………….……E-mail address….………………………………………………………. 

2.   ช่ือ: Name………………………………………………….………………………ต าแหน่ง: Position……………………………………………………… 

 โทรศัพท:์ Tel………………………………………………………………………โทรสาร: Fax………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์เคลื่อนที:่ Mobile phone………………………………….……E-mail address….………………………………………………………. 

3. ช่ือ: Name………………………………………………….………………………ต าแหน่ง: Position……………………………………………………… 

 โทรศัพท:์ Tel………………………………………………………………………โทรสาร: Fax………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์เคลื่อนที:่ Mobile phone………………………………….……E-mail address….………………………………………………………. 
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แบบ ข (Type B) 

ค าขอรับใบอนุญาต: Application for a License 
ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน: To Manufacture the Industrial Product(s) 

Required by the Royal Decree to be in Conformity with the Standard(s) 
 

ยื่นค าขอ เพื่อรับใบอนญุาตท าผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม: Submit an application for a License to manufacture the industrial product(s) required by the 
Royal Decree to be in conformity with the standard for 

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

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

มาตรฐานเลขท่ี มอก.: Standard No. TIS……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า: which use the trademark…………………………………………………………………………………………………………….… 

ท าที่โรงงานช่ือ: Manufacture at factory named……………………………………………….………………………………………………………………… 

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

ตั้งอยู่เลขท่ี: Situated at address………………………..……………………..ตรอก/ซอย: Lane/Soi………………..………………………….….………… 

ถนน: Road……………………..……….……….……………หมู่ที:่ Moo…….………..ต าบล/แขวง: Sub-district………………….………………………….. 

อ าเภอ/เขต: District…………………………………………………….………….จังหวัด: Province…………………………………………….…………………… 

รหัสไปรษณีย:์ Postal code……………….………..โทรศัพท:์ Tel…………..…………….………………โทรสาร: Fax…………….……………………….. 

ทะเบียนโรงงานเลขท่ี: Factory Registration No.……………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี:้ I herewith submit the following detail for consideration 

1.  ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมนี้ท าตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม: This (These) industrial product(s) is (are) 
manufactured in accordance with the standard(s) for………………………………………………………………………….………………… 

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

 มาตรฐานเลขท่ี มอก.: Standard No. TIS……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  รายละเอียดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีประสงค์จะท า ดังนี:้ Detailed descriptions of the industrial product(s) that is (are) 
intended to manufacture, are as follows 

 ประเภท (Class) / แบบ (Type) / ขนาด (Size) / ช้ัน (grade) / อื่น ๆ (Other)…………………………………………………..……………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  วัตถุดิบส าคญัที่น ามาใช้ในการท าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม: The main material(s) used in manufacturing the industrial 

product(s) 

 วัตถุช่ือ ปริมาณที่ใช้ต่อเดือน แหล่งที่มา 
 Name of material(s) Quantity used per month Source of material(s) 

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

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

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

4.  ปริมาณผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีสามารถท าได้ต่อเดือนหรือป:ี Estimated quantity of industrial product(s) to be 
manufactured each month or year…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ปริมาณผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี: Estimated quantity of industrial product(s) to be 
sold each month or year…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้า: Currently I (กรอกเคร่ืองหมาย: indicate with a mark of  ลงในช่อง: into  ) 

 ยังไม่ได้ท าผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม: have not manufactured this (these) industrial product(s) 

 ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อยู่แลว้ และมีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขท่ี: 
have already manufacture this (these) industrial product(s) and have been issued a License to display the 
Standard Mark on the Industrial Product(s) License No. ……………………………………………………………………………………… 

 ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อยู่แลว้ และมีใบอนุญาตท าผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมทีม่ีพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ใบอนุญาตเลขที:่ have already manufacture this (these) industrial product(s) and have been issued a 
License to Manufacture the Industrial Product(s) Required by the Royal Decree to be in conformity with the 
Standard License No. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อยู่แลว้ แต่ไม่มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม โดยท ามาตั้งแต่ 
พ.ศ.: have already manufacture this (these) industrial product(s), but have no License to Display the 
Standard Mark on the Industrial Product(s), have been manufactured the product(s) since 
(year)……………………………. มีปรมิาณการผลิตต่อเดือน: with a monthly production of…………………………………………………
ขณะนี้มผีลติภณัฑ์อุตสาหกรรมทีย่ังมิไดส้่งออกจ าหน่ายจ านวน: and presently having in possession the industrial 
product(s), which is (are) not yet distributed for sale in the quantity of ……………………………………………………………… 
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พร้อมกับค าขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐาน ดังต่อไปนี้: I submit the completed application herewith the following items 

1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนในกรณผีู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองหรือส าเนาใบส าคญัของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงช่ือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบคุคล ในกรณผีู้ขอรับใบอนุญาตเปน็นิติบุคคล: A copy of ID 
Card if the applicant is an ordinary person; or a certificate or a copy of certificate issued by the Department of 
Business Development, Ministry of Commerce, bearing the full name of the authorized representative acting 
on behalf of a juristic person if the applicant is a juristic person. 

2. ค าช้ีแจงแสดงลักษณะโดยละเอียดหรือภาพของผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือตัวอยา่งผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม: Detailed 
description(s) or picture(s) or sample(s) of industrial product(s). 

3. ปริมาณผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีสามารถท าได้และคาดว่าจะจ าหนา่ยไดต้่อเดือนหรือปี: Estimated quantity of industrial 
product(s) to be manufactured and sold each month or year. 

4. แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยสังเขป: The manufacturing process flow diagram. 

5. แผนที่สถานประกอบการ: Map of a factory location. 

6. เอกสารระบบคณุภาพ (ถ้ามี): Quality System document (if any) 
7. ค าขอรับบริการ ตรวจประเมินโรงงาน และเก็บตัวอย่างตรวจสอบ (แบบ บริการ 1) 
 

 
 
 

 (ลงช่ือ: Signature)……………………………………………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต (Applicant) 


