
 

                     แบบแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายป) 
           ตามกฎกระทรวงวาดวยการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 

                         ประจําป พ.ศ........................................ 
แบบแจงขอมลูการประกอบกจิการโรงงาน (รายป) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  
สวนที่ 1 : ขอมลูทั่วไป    
สวนที่ 2 : ขอมลูการประกอบกจิการ     
สวนที่ 3 : ขอมลูดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
 

 
1.1 ขอมลูผูประกอบการ 
 1.1.1 ช่ือ (ไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         บุคคลธรรมดา        เลขท่ีบัตรประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

         นิติบุคคล         เลขทะเบียนนิติบคุคล……………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.1.2 สํานักงานเลขท่ี……………………………………... หมูที…่……. ตรอก/ซอย…………..……………… ถนน …………………………………………………… 
        ตําบล/แขวง……………….……… อําเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………………… รหสัไปรษณีย………………………………….… 
        โทรศัพท………………….………………… โทรสาร……………..………………………e-mail……………………………………………………………………….. 
1.2 ขอมลูโรงงาน   
 1.2.1 ช่ือโรงงาน (ไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
              เลขทะเบียนโรงงาน ............................................................................................................................................................................... 
        สถานภาพโรงงาน         ประกอบกิจการ  วันเริ่มดําเนินการ ............................................................................................................ 
                                              หยุดประกอบช่ัวคราว 

 1.2.2 ที่ตั้งโรงงาน         ที่เดียวกับท่ีอยูสํานักงาน (ใหขามไปกรอกขอ 1.2.3) 
     เลขท่ี……………………………………... หมูที…่…….. ตรอก/ซอย…………..…………………….. ถนน ……………………………………….……………….. 
        ตําบล/แขวง……………….……… อําเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………………… รหสัไปรษณีย………………………………….… 
        โทรศัพท………………….………………… โทรสาร……………..……………………… e-mail……………………………………………………………………….. 
 1.2.3       โรงงานจําพวกท่ี 1 มีกําลังแรงมาของเครื่องจักรรวม.......................................แรงมา (ตามที่ไดประกอบกิจการ) 
              โรงงานจําพวกท่ี 2 มีกําลังแรงมาของเครื่องจักรรวม.......................................แรงมา (ตามที่ไดรบัแจง ร.ง.2)  
           โรงงานจําพวกท่ี 3 มีกําลังแรงมาของเครื่องจักรรวม.......................................แรงมา (ตามที่ไดรบัอนุญาต ร.ง.4) 
       1.2.4 โรงประกอบโลหกรรม (ถาไมใช ขามไปกรอกขอ 1.2.5)................................................โดยวิธีการ..................................................... 
     ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่....................../.........................มีอายุ...................ป สิ้นสดุวันท่ี.............................................................  
       1.2.5 ประเภทหรือชนิดของโรงงาน (กรุณาแจงใหครบ) 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ประกอบกิจการ TSIC 

   

   

   

1.3 ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (ถามี)  

มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ ช่ือผูรับใบอนุญาต 

   

   

   
 
 
 
 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

สงใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายในเดือนเมษายนของปถัดไป 

ร.ง. 9 
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2.1 ลักษณะการประกอบธุรกจิแบงตามรูปแบบการผลิต (% ของยอดขายท้ังหมด รวมกันเทากับ 100%) 
    รับจางผลิต (OEM)…………….%  ผลิตตามรูปแบบของตนเอง (ODM) ……………%  มีรูปแบบและแบรนดของตนเอง (OBM) ……………% 
2.2 ชองทางการจําหนายสินคา และบริการ ผาน E-Commerce คิดเปนรอยละ ...................... (% ของยอดขายทั้งหมด) 
2.3 ประเภทสินคาและวัตถุดิบ 

ประเภทสินคา ปริมาณผลิต/ป หนวย วัตถุดิบหลัก 

   ประเภท ปริมาณ/ป หนวย 

สินคาหลัก (1)………………………….      

สินคาหลัก (2)...............................      

สินคารอง (1)……………………………      

2.4 ขอมูลดานแรงงาน  

รายการ ฝายผลิต สํานักงาน 
2.4.1 จํานวนวันทํางาน (วัน/สัปดาห)   
2.4.2 ทํางานปกติรวมวันละ (ช่ัวโมง)   
2.4.3 ทํางานลวงเวลาวันละ (ช่ัวโมง)   
2.4.4 ทํางานวันละ (กะ)   
2.4.5 อายุโดยเฉลีย่ของแรงงาน (ป)  
2.4.6 จํานวนครั้งในการฝกอบรมบุคลากร (ครั้ง/ป)  
2.4.7 จํานวนแรงงานท่ีไดรับการฝกอบรม (คน)  

 

                            ตําแหนง   
ไทย ตางประเทศ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2.4.8 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ/บรหิารจดัการทั่วไป1 

     
2.4.9 คนงานชางฝมือ/ผูชํานาญการ2      
2.4.10 คนงานไมใชชางฝมือ/ไมใชผูชํานาญการ3

     
รวม     

1 หมายถึง เจาหนาที่ในตําแหนงบริหาร/ผูจดัการ/บริหารจดัการทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2 หมายถึง เจาหนาที่ชางฝมือ/ผูชํานาญการ ท่ีปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ/พื้นที่โรงงาน 
3 หมายถึง เจาหนาที่นอกเหนือจากกลุม 1 และ 2 และปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบกิจการ/ พ้ืนท่ีโรงงาน 

2.5 ขอมูลประเมินศกัยภาพการผลิต  

รายการ ป พ.ศ............ 
2.5.1 รายไดรวม (บาท)  
2.5.2 รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการ (บาท)   
2.5.3 มูลคาการสงออก (บาท)  
2.5.4 วัตถุดิบ วัสดุ และสินคาระหวางผลิตคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด   
2.5.5 สินคาสําเร็จรูปคงคลัง (บาท) ณ ปลายงวด   
2.5.6 อัตราการใชกําลังการผลิต (%)   
2.5.7 มูลคาเครื่องจักรและอุปกรณ (บาท)  
2.5.8 สัดสวนมลูคาเครื่องจักรและอุปกรณที่อายไุมเกิน 5 ป (%)  
2.5.9 สัดสวนมลูคาเครื่องจักรและอุปกรณอตัโนมตัิ/กึ่งอัตโนมัติ (%)  

 

 

 

สวนที่ 2 ขอมูลการประกอบกิจการ 
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2.6 มูลคาตนทุนขาย (บาท) 

รายการ ป พ.ศ............ 
ตนทุนขายรวมทั้งหมด  

ขอมูลตนทุนขายที่สําคัญ ไดแก   
2.6.1 ตนทนุวัตถุดิบรวม   

2.6.1.1 ตนทุนวัตถุดิบจากตางประเทศ    
2.6.2 ตนทุนวัสดุที่ใชในการหีบหอสินคา   
2.6.3 ตนทุนเช้ือเพลิงและพลังงาน ที่ใชในการผลิต 
       2.6.3.1 คาไฟฟา 
       2.6.3.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

2.6.4 ตนทุนคานํ้าดิบ/น้ําประปา ที่ใชในการผลิต   
2.6.5 คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ/เครื่องจักร   
2.6.6 คาตอบแทนแรงงานฝายผลติ   
2.6.7 ตนทุนคาจางเหมาจายที่จายใหผูประกอบการอื่น โดยผูจางจดัหาวัตถุดิบให   
2.6.8 คาธรรมเนียมที่จายสําหรับแรงงานเชา   
2.6.9 ตนทุนซื้อสินคาสําเร็จรูปมาเพื่อจําหนายตอ   
2.6.10 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร   

2.7 คาใชจายในการขายและบริหาร (บาท) 

รายการ ป พ.ศ............ 
2.7.1 คาใชจายในการขายและบริหารรวมท้ังหมด  

คาใชจายในการขายและบริหารที่สําคัญ ไดแก   
2.7.1.1 คาใชจายทางการตลาด (คาโฆษณา และนายหนา)  
2.7.1.2 คาขนสง  
2.7.1.3 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา   
2.7.1.4 คาใชจายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
2.7.1.5 คาจัดฝกอบรมและสัมมนา  
2.7.1.6 คาตอบแทนแรงงานฝายขายและบริหาร   

2.7.1.6.1 คาตอบแทนพนักงานคลังสินคา  
2.7.1.7 คาเชา (ท่ีดิน อาคาร เครือ่งจักรและอุปกรณ)  
2.7.1.8 คาใชจายคลังสินคา (คาเชาที่ดินคลังสินคา คลังสินคา และคาประกันภยัคลังสินคา)   
2.7.1.9 คาเบี้ยประกัน คารับรอง บัญชี และปรึกษากฎหมาย  
2.7.1.10 อื่นๆ (คาติดตอสื่อสาร เดินทาง เครื่องเขียนแบบพิมพ คาวารสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการ 
ซอมแซมและบํารุงรักษาสํานักงาน วัสด/ุอุปกรณสํานักงาน) 

 

2.7.2 ดอกเบี้ยจาย   

2.8 ขอมูลจากงบดุล (บาท)  

รายการ 
ป พ.ศ............ 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม) 
2.8.1 สินทรัพยรวม   

   2.8.1.1  สินทรัพยหมุนเวียน   
2.8.2 หนี้สินรวม   

   2.8.2.1  หนี้สินหมุนเวียน   
2.8.3 สวนของผูถือหุน   
2.8.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
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2.9 ขอมูลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

รายการ ป พ.ศ............... 
2.9.1 มูลคาการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรที่ใชในการผลิต (บาท)   

2.9.1.1  ระบบอัตโนมัติ และหุนยนต   
2.9.1.2  อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………..............   

2.9.2 สัดสวนมลูคาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทางโรงงานประดิษฐคดิคนขึ้นมาเอง (%)   
2.9.3 มูลคาการซื้อ/ขอใชสิทธ์ิในการใชเทคโนโลยี (บาท)  
2.9.4 จํานวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/เครื่องหมายการคา (ฉบับ)  
2.9.5 จํานวนสินคานวัตกรรมที่คดิคน/พัฒนาขึ้นใหม (รายการ)   
2.9.6 สัดสวนมลูคายอดขายสินคานวัตกรรม (%)  

2.10 ในระยะเวลา 1 ปขางหนานี้ ทานผูประกอบการมีแผนดําเนินกิจกรรมในดานใดบาง (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

£ ขยายโรงงาน £ ซื้อเครื่องจักรทดแทน £ ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 

£ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน £ พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ £ ปรับลดจํานวนแรงงาน  

£ วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ £ วิจัยตลาดและพฤติกรรมผูซื้อ £ พัฒนาบุคลากร 

£ สรางมาตรฐานกระบวนการทํางาน £ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ/บริการ £ พัฒนาระบบการทดสอบ (Lab Test) 
£ ยายสถานที่ตั้งกิจการในประเทศ  
£ ยายฐานการผลิตไปตางประเทศ  สาขาอุตสาหกรรม...........................................  ประเทศ............................................ 
£ ขยายการลงทุนไปตางประเทศ  สาขาอุตสาหกรรม...........................................  ประเทศ............................................ 
£ อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………… 

2.11 ทานประสงคจะใหภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการดําเนินธุรกจิหรือไม          £ ประสงค         £ ไมประสงค 
       (โปรดระบดุานทีป่ระสงคจะใหภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนมากทีสุ่ด 3 อันดันแรก  1 = มากที่สุด   2= มาก   3 = ปานกลาง) 

ระบุ
อันดับ 

ประเด็นปญหา แนวทาง/ขอเสนอแนะ (ถาม)ี 
 การเขาถึงแหลงเงินทุน  

 ตนทุนทางการเงิน  

 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ  

 ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร  

 คุณภาพวัตถดุิบ  

 คุณภาพสินคา  

 การพัฒนาสินคาใหมีความแตกตาง  

 การจัดหาแรงงาน  

 การจัดหาวตัถุดิบ  

 ตนทุนวัตถุดิบ   

 ตนทุนแรงงาน   

 ตนทุนเช้ือเพลิงและพลังงานท่ีใชในการผลิต  

 การสงเสริมการตลาด  

 ระบบการขนสง  

 โครงสรางพื้นฐาน ระบุ  
.................................................................................. 

 

 ภาษี ระบุ  .........................................................    

 มาตรการอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี ระบ…ุ………………………………  

 กฎหมาย / กฎระเบียบที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรม  

 อื่น ๆ โปรดระบุ  .........................................................  
.……………………………………………………………………………… 
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3.1 ขนาดเนื้อที่      เนื้อท่ีอาคาร ……….……….………. ตร.ม.       เนื้อท่ีโรงงาน ……….……….………. ตร.ม. 
3.2 เคร่ืองจักร 

ช่ือเครื่องจักร จํานวน (เครื่อง) แรงมา แหลงที่มา (ระบุประเทศ)  
    
    
    

3.3 แรงมา แรงมาที่ดําเนินการ ............................................. แรงมา 
3.4 มลพิษน้ํา 
    ขอมูลน้ําเสีย        : ชนิดระบบ (ระบุคํายอ)…………………………….. 

    ปริมาณน้ําเสียสูงสุด ………........ลบ.ม./วัน  ปริมาณน้ําเสียปจจุบนั……………. ..ลบ.ม./วัน  ปริมาณนํ้าทิ้งที่ระบายออก…………............ลบ.ม./วัน 

แนบผลการวิเคราะหมลพิษน้ํา มกีารตรวจวดั เมื่อวัน/เดือน/ป..........................   
มวลสาร INF. (มก./ลิตร) EFF. (มก./ลิตร) 

pH   
TDS   
SS   
Oil & Grease   
COD   
BOD   
Heavy  metals 
Mercury   
Selenium   
Cadmium   
Lead   
Arsenic   
Total  Chromium   
Barium   
Nickel   
Copper   
Zinc   
Manganese   

Toxic  Chemicals 
Cyanide   
Formaldehyde   
Phenols  Compound   
 

      มีเง่ือนไขหามระะบายน้ําทิ้ง       ไมมีน้ําเสีย 
      ใชบอเก็บกัก       อื่นๆ (ระบุ)............................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

คํายอระบบ Air Float = Dissolved Air Floatation, AL= Aerated 
Lagoon , Anae F = Anaerobic Filter , Anae F แบบบริการ, Anae 
F แบบบริการ, AS = Activated Sludge, AS แบบ, CT = Chemical 
Treatment, G Trap = Grease Oil, O Dicth = Oxidation Ditch,  
Per F = Percolating Filter (Trickling Filter) , Po Pond = 
Polishing , RBC = Rotating Biological Contacter, Sed Pond = 
Sedimentation Pond, Sed Tank = Sedimentation Tank ,  Sep 
Tank = Septic Tank, 
Sta Pond = Stabilization , UASB = Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket, Wet L = Wet Land, กําจัด N, กําจัด, บอเก็บ, ไมมีระบบน้ํา 

 

พื้นที่รับน้ํา : 

ลุมน้ํา : 

ปริมาณนํ้าใชอุตสาหกรรม (ลบ.ม./วัน) 

แหลงน้ํา ปริมาณที่ใชเฉลีย่ ปริมาณที่ใชสูงสุด 

น้ําประปา   

น้ําบาดาล   

แหลงน้ําผิวดินและอื่นๆ   

 

ระบบท่ี     ............./...........       
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3.5 มลพิษอากาศ 
 

ขอมูลอากาศเสีย              (  ) ไมมีอากาศเสีย 
ชนิดระบบ(ระบุคํายอ)  ……………………………………………….   
เปนมลพิษอากาศจากกิจกรรม…………………………………….. 
ชนิดมลสาร  ………………………………………………………………. 
FLOW RATE ………………………………………………… CFM                       
ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช …………………………………………..      
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช ………………………………………  กก./วัน  
 

 

คํายอระบบ:  Set Cham = Settling Chamber, Cyc = Single Cyclone, Mul Cyc = Multiple Cyclone, Bag Fil = Bag Filter, Scrub = Wet Scrubber  (ไมมี media),  
Pack Sc =Packed Wet Scrubber(มี media), EP = Electrostatic Precipitator, Cond = Condensation, AC = Activated Carbon, Af Burn = After Burner,  
ไมมีระบบอากาศเสีย,อื่นๆ (ระบุ….)  ระบบตอเนื่องกัน 2 ระบบใชสัญลักษณ + ถาขนานกันใชสัญลักษณ // 
ชนิดมวลสาร: ฝุน ไอสารเคมี ไอกรด ไอดาง ควัน กลิ่น ละอองสี                       ชนิดเชื้อเพลิง: น้ํามันเตา LPG ถานหิน ฟน แกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ 
 
 

แนบผลวิเคราะหมลพิษอากาศ              มีการตรวจวัด เมื่อวัน/เดอืน/ป..................................   
ชนิดสารเจือปน คาปริมาณสารเจือปนในอากาศ หนวย 

ฝุนละออง (Total Suspended Particulate)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
พลวง (Antimony)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
สารหน ู(Arsenic)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
ทองแดง (Copper)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
ตะกั่ว (Lead)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
ปรอท (Mercury)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
คลอรีน (Chlorine)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen chloride)   มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 
กรดกํามะถัน (Sulfuric acid)   ppm 

ไฮโดรเจนซลัไฟด (Hydrogen sulfide)   ppm 

คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide)   ppm 
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide)   ppm 

ออกไซดของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)   ppm 

ไซลีน (Xylene)   ppm 
ครีซอล (Cresol)   ppm 

 
 
3.6 กากอุตสาหกรรม 

· สิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว/ตะกรันและกากของเสีย  

ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว/ 
ตะกรันและกากของเสีย 

การกําจัด/จําหนาย 
ปริมาณ

คงเหลือ(ตัน) 
หมาย
เหต ุ

ชนิด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด 
ยอดยกมา 

(ตัน) 
ปริมาณที่เกิดขึ้น 

(ตัน) 
วิธีการกําจัด 

(รหัส) 
ชื่อ
ชนิด 

จํานวน 
(ตัน) 

ผูบําบัดและ
กําจัด 

มูลคาจําหนาย
(บาท) 

ผูรับซื้อ 
  

 

            

            
            
            
            
            

ระบบที่     ............./...........       
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3.7 ความปลอดภัย 
3.7.1 สารเคมี        

ชื่อ CAS No. UN No. 
ลักษณะ 

สาร 
สถานะ 

สาร 

ความเปนอันตราย ความ
หนาแนน 

(g/cm3) 

ความ
เขมขน 
(%) 

ปริมาณ
การใชรวม

ตอป 
หนวย 

ปริมาณ 

การจัดเก็บ
สูงสุด 

หนวย 
ลักษณะ 

ภาชนะ
บรรจุ 

ความ
จ ุ

หนวย 

ชนิดของ
สาร

ดับเพลิง 
หมายเหต ุ

UN Class GHS 

วัตถุดิบ                  

                   
                   
                   
                   
ผลิตภัณฑ 
                   
                   
วัสดุพลอยได 
                   

3.7.2 หมอน้ํา  
1) มีการใชงานหมอน้ํา จํานวน............................................................ เครื่อง 
2) ขอมูลหมอน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7.3 หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน (Hot oil)  
1) มีการใชงานหมอตมฯ จํานวน........................................................... เครื่อง 
2) ขอมูลหมอตมฯ 
  
 
    
 
 

3.7.4 อัคคีภัย 
1) จํานวนหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire hose)............................................ จุด 
2) ระบบหรืออปุกรณปองกันและระงับอัคคีภัยทีม่ ี

ถังดับเพลิง   ชนิด................................... จํานวน............................. 
ระบบดับเพลิง  ชนิด................................... จํานวน.............................    
เครื่องตรวจจับควัน/ความรอน จํานวน....................................................... 
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

  อื่นๆ ........................................................................................................... 

หมอน้ํา ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ........................................................... 
พิกัดใชงานท่ีแรงดันสูงสุด.............................. bar 
อัตราการผลติไอนํ้าสูงสุด................................ ตัน/ช่ัวโมง 
ชนิดหมอนํ้าแบบ      ทอน้ํา (Water Tube)      ทอไฟ (Fire Tube)                                  
เชือ้เพลิงท่ีใช..................................................................................... 
มาตรฐานหมอน้ํา        มาตรฐาน ASME 

       มาตรฐาน JIS 
       มาตรฐาน EN 
       มาตรฐาน ISO 

                อื่นๆ .................................................. 

หมอน้ํา ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ........................................................... 
พิกัดใชงานท่ีแรงดันสูงสุด.............................. bar 
อัตราการผลติไอนํ้าสูงสุด................................ ตัน/ช่ัวโมง 
ชนิดหมอนํ้าแบบ      ทอน้ํา (Water Tube)      ทอไฟ (Fire Tube)                                  
เชือ้เพลิงท่ีใช..................................................................................... 
มาตรฐานหมอน้ํา        มาตรฐาน ASME 

       มาตรฐาน JIS 
       มาตรฐาน EN 
       มาตรฐาน ISO 

                อื่นๆ .................................................. 

หมอตมฯ ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)....................................................... 
อุณหภูมิใชงานสูงสดุ................................................................  °C 
คาความรอนที่สามารถผลติได…………………………………………..  kcal 

 

หมอตมฯ ที่......../...........  
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)....................................................... 
อุณหภูมิใชงานสูงสดุ................................................................  °C 
คาความรอนที่สามารถผลติได…………………………………………..  kcal 
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3.8 ดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

     3.8.1 สมอ. ตรวจโรงงานครั้งลาสดุเมื่อวันท่ี ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3.8.2 การผลิต 

(  ) หยุดผลิต : 
มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ รายการทีไ่ดรับอนุญาต รายละเอียดผลิตภณัฑ 

(ขนาด/แบบ/รุน) 
สาเหต ุ

     
     

(  ) มีการผลิต :  
มาตรฐานเลขท่ี ใบอนุญาตที ่ รายการทีไ่ดรับ

อนุญาต 

รายละเอียดผลิตภณัฑ 
(ขนาด/แบบ/รุน) 

ปริมาณการผลติ 
(หนวยตอป) 

แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน  

ไมแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน (ม.16) 

      

 3.8.3 การปฏิบัติตามเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 
            3.8.3.1 ระบบการควบคุมคุณภาพ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูตรวจสอบ…………………………………………………………………………………..……. 
  ( ) เปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ       ( ) ไมเปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ ขอ.................................................................... 
            3.8.3.2 การตรวจสอบผลิตภณัฑและเครื่องมือทดสอบ  

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 
  ( ) เปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ       ( ) ไมเปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ ขอ.................................................................... 

3.8.3.3 การดําเนินการกับขอรองเรียนเกี่ยวกับคณุภาพผลติภณัฑที่ไดรับจากลูกคา  
ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 

  ( ) เปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ       ( ) ไมเปนไปตามหลักเกณฑเฉพาะฯ ขอ.................................................................... 
3.8.3.4 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ 

ตรวจสอบเมื่อวันท่ี …………………………………… ผูตรวจสอบ………………………………………………………………………………………… 
  ( ) แสดงเครื่องหมาย       ( ) ครบตามกําหนด     ( ) ไมครบตามกาํหนด  ขาดรายการ........................................................ 

( ) ไมแสดงเครื่องหมายเพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………... 


