เลขที่คําขอ ..........................
วันที.่ ...../……......

คําขอเขารวมเปน “ราน มอก.”
ชื่อผูยื่นคําขอ...............................................................................................................……………….............………..
(ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล)
ชื่อผูประสานงาน .....................................................................................................................………………………..
ตําแหนง .............................................................. โทรศัพท ................................................................................
E-mail ………..........................................…..……………………………………………………………………………………………..
ขอยื่นคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” ตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อราน ................................................................................… .......................................................
หรือ
ชื่อเว็บไซต ....................................................................................................................................
มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู เลขที่...................…… ตรอก/ซอย............…………….ถนน........-......…......
หมูที่.................ตําบล/แขวง..........................………..อําเภอ/เขต...................................................……….............
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย……......................……โทรศัพท.......................................................…....
E-mail …………………........................................………………………………………………………………………………………..
กรณีที่มีหลายสาขาขอใหระบุเพิ่มเติมเปนเอกสารแนบ
หมวดผลิตภัณฑที่จําหนาย
 หมวดโยธาและวัสดุกอสราง

 หมวดวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 หมวดโภคภัณฑ

 หมวดอาหาร

 หมวดวิทยาศาสตรการแพทย

 หมวดวิศวกรรมของไหล

 หมวดวิศวกรรมสงผานความรอน

 หมวดสีและวารนิช

 หมวดวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ

 หมวดเคมี

มูลคาการจําหนายสินคาตอป ........................................................................................ บาท
จํานวนเจาหนาที/่ พนักงาน ............................................................................................ คน

ทั้งนี้ ขาพเจาจะดําเนินการตามวิสัยวิญูชนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหมีการจําหนายสินคา
ที่ แ สดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุ ตสาหกรรม (มอก.) พร อ มกั บ คํ า ขอนี้ไ ด ส ง มอบหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
๒. สําเนาหนังสือรับรองหรือสําเนาใบสําคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
ทีแ่ สดงชื่อผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็คทรอนิกส ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
๔. หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณที่มีการประทับตราจากบริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชน
ผูมอบและผูรับมอบ (ติดอากรแสตมป 10 บาท)
๕. แผนที่แสดงที่ตั้งของรานจําหนาย
๖. แบบบันทึกการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองเปน “ราน มอก.”
๗. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
(มาตรฐานบังคับ) และมาตรฐานทั่วไป
(ลงชื่อ) .........................................................ผูยื่นคําขอ
(..........................................................) ตัวบรรจง
ผูมีอํานาจลงนามหรือผูรับมอบอํานาจ

กรุณาสงคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.” ดวยวิธี
 ยื่นเอกสารหลักฐานดวยตนเองที่สํานักงาน
ไดที่
 สงเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย
 สงเอกสารหลักฐานทางโทรสาร
 สงเอกสารหลักฐานทาง E-mail

กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3428 0 2202 3431
โทรสาร 0 2354 3214
E-mail :seminar.tisi@gmail.com

แบบบันทึกการตรวจประเมินเพื่อขอเขารวมเปน “ราน มอก.”
ชื่อผูขอรับการประเมิน (บริษัท / หจก. / ชื่อราน).................................................................................................

ที่
1
2

3
4

5

6

7

8

สําหรับผูขอรับการประเมิน
โปรดระบุเครื่องหมาย X ในชอง 
รายการ
รายละเอียด และหลักฐาน
การประกาศเจตนารมณการรับรองตนเอง
 เอกสารการประกาศเจตนารมยการรับรองตนเอง
(ตัวอยางตามแบบฟอรม)
การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
 ผลการทดสอบความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผานทาง Online ที่ www.tisi.go.th
(www.tisi.go.th)
ของเจาหนาที่/พนักงาน
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
โดยมีเอกสารหลักฐานตามที่แนบ
 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงวาทานผานการฝกอบรม
หรือมีความรูเรื่องมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดแก
(โปรดระบุ ถามี) ...............................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
ผลิตภัณฑที่วางจําหนาย
 ผลิตภัณฑที่จําหนายมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
(ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  ไมมี
วิธกี ารตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต
 การรองขอหลักฐานใบอนุญาต
มอก. กับผลิตภัณฑนั้นๆ
 การตรวจสอบจาก Website สมอ.
 การตรวจสอบยืนยันกับ สมอ.
 อื่นๆ (โปรดระบุ ถามี) .......................................................
............................................................................................
............................................................................................
การจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะที่มี มอก.
 มี (เชน ไฟลขอมูลเอกสาร หรือ วิธีการเก็บขอมูลเอกสาร
เปนตน)
(โปรดระบุ) ........................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
 ไมมี
การตรวจรับผลิตภัณฑเพื่อการยืนยันวา
 มีผูรับผิดชอบ
เปนไปตามขอกําหนดของ “ราน มอก.”
 มีเกณฑและวิธใี นการตรวจรับ เชนการแสดงเครื่องหมาย
ที่ครบถวน ถูกตอง และชัดเจน
 มีสถานที่จัดเก็บและการจัดเก็บมีความเหมาะสมสําหรับ
แตละผลิตภัณฑ
การบันทึกขอมูลขอรองเรียน
 มีผูรับผิดชอบ
หรือการรับเปลีย่ นสินคา
 มีการบันทึกขอมูล หรือผลการดําเนินการ
 มีการดําเนินการกับขอรองเรียน
 มีการปดประเด็นขอรองเรียน
การถูกสอบสวนหรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.
 มี (อยูระหวางดําเนินคดี)
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
 ไมมี
และที่แกไขใหมเพิ่มเติม

สําหรับ
เจาหนาที่ สมอ.
ผาน ไมผา น

ทั้งนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตามที่ไดแจงไวขางตน และขอรับรองวาขอมูลเบื้องตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อผูขอรับการประเมิน .................................................................... (ผูมีอํานาจลงนาม/ผูรับมอบอํานาจ)
(.........................................................) ตัวบรรจง
ตําแหนง .............................................................
วันที่ ...........................................................

สําหรับผูตรวจสอบ
สรุปผลการตรวจสอบ

 ผาน
 ไมผาน

ในรายการที่ ....................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
....................................................................................

ผูตรวจสอบ ......................................................

ผูรับรอง ..............................................................

(....................................................)

(............................................................)

ตําแหนง ...........................................................

ตําแหนง ...............................................................

วันที่ .................................................................

วันที่ ......................................................................

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
และผลิตภัณฑทมี่ ีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป)
โปรดระบุเครื่องหมาย X ในชอง  ผลิตภัณฑที่จําหนายในรานของทาน
1. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตอ งเปนไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
ลําดับ
ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ
เลขที่ มอก.
กลุมผลิตภัณฑโยธาและวัสดุกอสราง
1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดเลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ
มอก.15 เลม 1-2555

2 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กเสนกลม
มอก.20-2559

3 ผลิตภัณฑเหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
มอก.24-2559

4 ผลิตภัณฑลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.95-2540

5 ผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
มอก.133-2556

6 ผลิตภัณฑเหล็กลวดคารบอนต่ํา
มอก.348-2540

7 ผลิตภัณฑลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.420-2540

8 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนสําหรับงานทั่วไป
มอก.528-2548

และงานขึ้นรูป
9 ผลิตภัณฑกระจกโฟลตใส
มอก.880-2560

10 ผลิตภัณฑกระจกเทมเปอร
มอก.965-2560

11 ผลิตภัณฑกระจกนิรภัยหลายชั้น
มอก.1222-2560

12 ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
มอก.1227-2558

13 ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
มอก.1228-2549

14 ผลิตภัณฑกระจกโฟลตสีตัดแสง
มอก.1344-2541

15 ผลิตภัณฑเข็มพืดเหล็กกลารีดรอน
มอก.1390-2539

16 ผลิตภัณฑเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางทั่วไป
มอก.1479-2558

17 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ
มอก.1499-2541

แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเชื่อมประกอบ
18 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน
มอก.1501-2552

สําหรับงานโครงสรางเครื่องจักรกล
19 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวนและแผนแถบสําหรับงานทอ
มอก.1735-2542

20 ผลิตภัณฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา
มอก.1884-2542

และแผนบางที่ปรับปรุงสมบัติ การขึ้นรูปสําหรับงานโครงสรางรถยนต
21 ผลิตภัณฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา
มอก.1999-2543

และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางรถยนต
22 ผลิตภัณฑเหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา
มอก.2011-2543

และแผนบาง ที่ตานการกัดกรอนไดดีในบรรยากาศ
23 ผลิตภัณฑเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็น สําหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
มอก.2012-2558

24 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน
มอก.2060-2543

แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ
25 ผลิตภัณฑเหล็กกลารีดเย็นแผนมวน แผนแถบ
มอก.2140-2546

และแผนตัด สําหรับงานรถยนต
26 ผลิตภัณฑเหล็กกลาคารบอนทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธที างไฟฟา
มอก.2223-2558

27 ผลิตภัณฑกระเบื้องเซรามิก
มอก.2508-2555

กลุมผลิตภัณฑโภคภัณฑ
28 ผลิตภัณฑไมขีดไฟ
มอก.53-2548

29 ผลิตภัณฑผงซักฟอก
มอก.78-2549

30 ผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง
มอก.332-2537










ลําดับ
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของเลน
ผลิตภัณฑไฟแช็กกาซ
ผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดโฟม
ผลิตภัณฑหัวนมยางสําหรับขวดนม
ผลิตภัณฑหัวนมยางดูดเลน
ผลิตภัณฑฟลมยืดหุม หออาหาร
ผลิตภัณฑเครื่องใชเหล็กกลาไรสนิม : ภาชนะหุงตมที่มรี อยประสาน
เชน หมอกวยเตี๋ยว
กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
38 ผลิตภัณฑหลอดไฟฟา

39 ผลิตภัณฑสายไฟฟาหุม ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน

450/750 โวลต เลม 3, 4, 5 และ 101
40 ผลิตภัณฑบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต :

คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
41 ผลิตภัณฑตัวนําลวดกลมตีเกลียวรวมศูนยกลางสําหรับสายไฟฟาเหนือดิน

42 ผลิตภัณฑโกลวสตารตเตอรสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต

43 ผลิตภัณฑสายไฟฟาอะลูมิเนียมหุม ดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด

44 ผลิตภัณฑขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร

45 ผลิตภัณฑเตารีดไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

46 ผลิตภัณฑทองแดงและทองแดงเจือสําหรับจุดประสงคทั่วไปทางไฟฟา :

เสนและแทง
47 ผลิตภัณฑมอเตอรคอมเพรสเซอร เฉพาะดานความปลอดภัย

48 ผลิตภัณฑสวิตชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟายึดกับทีท่ ี่

คลายกัน : ขอกําหนดทั่วไป
49 ผลิตภัณฑเตายาง เตาปง และเครือ่ งทําอาหารเคลื่อนยายไดที่คลายกัน :

เฉพาะดานความปลอดภัย
50 ผลิตภัณฑเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน

สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน
51 ผลิตภัณฑพัดลมไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะดาน

ความปลอดภัย
52 ผลิตภัณฑหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู

53 ผลิตภัณฑหมอหุงขาวไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

54 ผลิตภัณฑเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณเกี่ยวของที่ใชกับแหลงจาย

ไฟฟาประธาน สําหรับใชในที่อยูอาศัย และงานทั่วไปทีม่ ีลักษณะคลายกัน :
เฉพาะดานความปลอดภัย
55 ผลิตภัณฑระบบกําลังไฟฟาตอเนื่อง

56 ผลิตภัณฑเครื่องอบผา : คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย

57 ผลิตภัณฑเครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย คุณลักษณะที่ตองการดาน

ความปลอดภัย
58 ผลิตภัณฑกระทะไฟฟา เฉพาะดานความปลอดภัย

59 ผลิตภัณฑเครื่องทําน้ํารอนไฟฟาน้าํ ผานรอนทันที เฉพาะดานความปลอดภัย

60 ผลิตภัณฑเตาไมโครเวฟสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย

61 บริภณ
ั ฑสองสวางและบริภณ
ั ฑที่คลายกัน : ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

62 ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาสําหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะดาน

ความปลอดภัย

เลขที่ มอก.
มอก.685-2540
มอก.879-2553
มอก.882-2532
มอก.969-2533
มอก.1025-2539
มอก.1136-2536
มอก.2440-2552
มอก.4-2529
มอก.11-2553
มอก.23-2558
มอก.85-2548
มอก.183-2547
มอก.293-2541
มอก.344-2549
มอก.366-2547
มอก.408-2553
มอก.812-2558
มอก.824-2551
มอก.1641-2552
มอก.909-2548
มอก.934-2558
มอก.956-2557
มอก.1039-2547
มอก.1195-2536
มอก.1291-2553
มอก.1389-2559
มอก.1463-2556
มอก.1509-2547
มอก.1693-2547
มอก.1773-2548
มอก.1955-2551
มอก.1985-2549

ลําดับ
ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ
63 ผลิตภัณฑกระติกน้ํารอนไฟฟา คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะดาน

ความปลอดภัย
64 ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :

ประสิทธิภาพพลังงาน
65 ผลิตภัณฑเคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร –

ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสงโทรคมนาคม
ติดตั้งในทอรอยสายและฝงดินโดยตรง
66 ผลิตภัณฑเคเบิลเสนใยนําแสง เลม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร –

ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุม สําหรับเคเบิลเสนใยนําแสงโทรคมนาคม
แขวนในอากาศรับน้ําหนักตัวเองได
67 ผลิตภัณฑตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :

ประสิทธิภาพพลังงาน
68 ผลิตภัณฑสายไฟฟาแรงดันสูงหุมดวยฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลีน

สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนดตั้งแต 60 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต
69 ผลิตภัณฑตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัย เฉพาะดานความปลอดภัย

70 เซลลและแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลตแอลคาไลนหรืออิเล็กโทรไลตอื่นที่

ไมใชกรด สําหรับการใชงานแบบพกพา เฉพาะดานความปลอดภัย
71 ผลิตภัณฑหลอดมีบลั ลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางทั่วไป :

คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภัย
72 ผลิตภัณฑหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว : คุณลักษณะที่ตองการดาน

ความปลอดภัย
73 ผลิตภัณฑบัลลาสตสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต : คุณลักษณะทีต่ องการ

ดานประสิทธิภาพพลังงาน
74 ผลิตภัณฑเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน

สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน เลม 1 หลักเกณฑทั่วไป
75 ผลิตภัณฑเตาเสียบและเตารับสําหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มี

จุดประสงคคลายกัน : ชุดสายพวง
76 ผลิตภัณฑสายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน

สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมของไหล
77 ผลิตภัณฑทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ําดื่ม

78 ผลิตภัณฑฝกบัวอาบน้ําเฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

79 ผลิตภัณฑกอกน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :

การประหยัดน้ํา
80 ผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑเซรามิก : โถสวมนั่งราบ

กลุมผลิตภัณฑอาหาร
81 ผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมสงผานความรอน
82 ผลิตภัณฑถังกาซปโตรเลียมเหลว

83 ผลิตภัณฑแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง

กลุมผลิตภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
84 ผลิตภัณฑไนทรัสออกไซดที่ใชในการแพทย

85 ผลิตภัณฑภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อ

86 ผลิตภัณฑคารบอนไดออกไซดการแพทย

87 ผลิตภัณฑออกซิเจนทางการแพทย


เลขที่ มอก.
มอก.2062-2558
มอก.2134-2553
มอก.2165-2548
มอก.2166-2548
มอก.2186-2547
มอก.2202-2547
มอก.2214-2548
มอก.2217-2548
มอก.2234-2557
มอก.2235-2557
มอก.2337-2557
มอก.2425-2552
มอก.2432-2555
มอก.2434-2552
มอก.17-2532
มอก.2066-2552
มอก.2067-2552
มอก.792-2544
มอก.51-2530
มอก.27-2543
มอก.950-2547
มอก.30-2555
มอก.531-2558
มอก.539-2546
มอก.540-2555

ลําดับ
ชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑสีและวานิช
88 ผลิตภัณฑทินเนอรส าหรับแล็กเกอร

89 ผลิตภัณฑทินเนอรส าหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

90 ผลิตภัณฑสยี อ มสังเคราะห : สีไดเร็กต

91 ผลิตภัณฑสยี อ มสังเคราะห : สีรีแอกทีฟ

92 ผลิตภัณฑสยี อ มสังเคราะห : สีแวต

93 ผลิตภัณฑสเี ทียน

94 ผลิตภัณฑสยี อ มสังเคราะห : สีซลั เฟอร

95 ผลิตภัณฑสยี อ มสังเคราะห : สีแอซิด

96 ผลิตภัณฑสเี คลือบแอลคีด : เฉพาะดานความปลอดภัย

กลุมผลิตภัณฑวิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ
97 ผลิตภัณฑกระจกนิรภัยสําหรับยานยนต

98 ผลิตภัณฑทอไอเสียรถจักรยานยนต

99 ผลิตภัณฑหมวกนิรภัยสําหรับผูใชรถจักรยานยนต

100 ผลิตภัณฑถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน

101 ผลิตภัณฑยางในรถจักรยานยนต

102 ผลิตภัณฑเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถยนต

103 ผลิตภัณฑเครื่องยนตดเี ซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ํา

104 ผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องสําหรับเครือ่ งยนตเบนซินสองจังหวะ

105 ผลิตภัณฑรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด

เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 4
106 ผลิตภัณฑรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ

ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1
107 ผลิตภัณฑรถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจาก

เครื่องยนตระดับที่ 6
108 ผลิตภัณฑรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ

เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 8
109 ผลิตภัณฑรถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด

เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 7
110 ผลิตภัณฑรถยนตขนาดเล็กที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ

ที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1
111 ผลิตภัณฑยางลอแบบสูบลมสําหรับรถยนตและสวนพวง

112 ผลิตภัณฑยางลอแบบสูบลมสําหรับรถยนตเชิงพาณิชยและสวนพวง

113 ผลิตภัณฑยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด

114 ผลิตภัณฑยางลอสูบลม : ขอกําหนดดานเสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน การ

ยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก และความตานทานการหมุน
กลุมผลิตภัณฑเคมี
115 ผลิตภัณฑแอมโมเนียมไนเทรตสําหรับทําวัตถุระเบิด


เลขที่ มอก.
มอก.496-2553
มอก.520-2553
มอก.739-2555
มอก.740-2555
มอก.760-2555
มอก.1149-2548
มอก.2344-2555
มอก.2532-2556
มอก.2625-2557
มอก.2602-2556
มอก.341-2543
มอก.369-2557
มอก.370-2552
มอก.683-2530
มอก.721-2551
มอก.787-2551
มอก.1040-2541
มอก.2315-2551
มอก.2320-2552
มอก.2350-2551
มอก.2540-2554
มอก.2550-2554
มอก.2555-2554
มอก.2718-2560
มอก.2719-2560
มอก.2720-2560
มอก.2721-2560
มอก.1746-2545

2. ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการแสดงเครือ่ งหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป) โปรดระบุ (ถามี)........
1) ..............................................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................................
5) ..............................................................................................................................................................................
6) ..............................................................................................................................................................................
7) ..............................................................................................................................................................................
8) ..............................................................................................................................................................................
9) ..............................................................................................................................................................................
10) ..............................................................................................................................................................................

ตัวอยางหนังสือประกาศเจตนารมณ
โลโกผูประกอบการ

การประกาศเจตนารมณในการจําหนายสินคาที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง
ชื่อหนวยงาน บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด
ที่อยู/ สถานที่ตั้ง 173 หมู 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
ขาพเจา นายคนดี มีมาตรฐาน ตําแหนง ประธานกรรมการ ขอประกาศวา บริษัท คนดีมีมาตรฐาน
จํากัด จะประกอบกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย และจะเปนรานจําหนาย/รานคาออนไลน ที่จําหนาย
สินคาทีม่ ีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
บริ ษั ท คนดี มี ม าตรฐาน จํ า กั ด ขอยื น ยั น ว า บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การตามวิ สั ย วิ ญ ู ช นอย า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อ ให มีการจํ าหนายสิ นคา ที่ แ สดงเครื่ องหมายมาตรฐานผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.)
ในหา งสรรพสิน คา............/บนเว็บ ไซด. ...........และ พรอมผลัก ดันใหรา นคาจํา หนา ยสินคา ที่มีคุณภาพ
ได ม าตรฐาน โดยยึด แนวทางประชารัฐ ของรัฐ บาล ที่ภ าครั ฐและเอกชนรว มกั นคุม ครองความปลอดภั ย
ในคุณภาพสินคาแกประชาชน

ลงชื่อ..............................................
(นายคนดี มีมาตรฐาน)
ประธานกรรมการ
บริษัท คนดีมีมาตรฐาน จํากัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการยื่นคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.”
1. แบบคําขอเขารวมเปน “ราน มอก.”
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท)
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็คทรอนิกส ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
6. หนังสือมอบอํานาจฉบับสมบูรณที่มีการประทับตราจากบริษัทพรอมอากรแสตมป 10 บาท
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
8. แผนที่แสดงที่ตั้งของราน / สาขา
9. หนังสือประกาศเจตนารมณการรับรองตนเองที่มีการประทับตราบริษัท
10. ผลการทดสอบความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผานทาง Online ของเจาหนาที่/
พนักงาน จํานวนสาขาละไมนอยกวา 3 ราย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงวาผานการฝกอบรมหรือมี
ความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
11. บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่วางจําหนาย
12. เอกสารวิธีการตรวจสอบยืนยันการไดรับใบอนุญาต มอก. กับผลิตภัณฑนั้นๆ
13. การจัดทําบัญชีผูขายสินคาเฉพาะที่มี มอก.
14. เอกสารการตรวจรับผลิตภัณฑเพื่อการยืนยันวาเปนไปตามขอกําหนดของ “ราน มอก.”
15. เอกสารการบันทึกขอมูลขอรองเรียนหรือการรับเปลี่ยนสินคา
-----------------------------------------------------

