เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดแบบคาขอรับใบรับรองและแบบใบรับรองสาหรับการรับรองระบบงาน
พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
จึงออกประกาศเพื่อกาหนดแบบคาขอรับใบรับรองและแบบใบรับรองสาหรั บการรับรองระบบงานไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
แบบคาขอรับใบรับรองและแบบใบรับรองสาหรับการรับรองระบบงาน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ให้ ค าขอรั บ ใบรั บ รอง ใบรั บ รองระบบงาน และค าขอดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น ไปตาม
แบบแนบท้ายประกาศนี้ หรือตามแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนด
(1) คาขอรับใบรับรอง ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ตามแบบ กมช./สมอ. 1
(2) ใบรับรองระบบงาน ตามแบบ กมช./สมอ. 2
(3) คาขอรับใบแทนใบรับรอง ตามแบบ กมช./สมอ. 3
(4) คาขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ตามแบบ กมช./สมอ. 4
(5) คาขอโอนใบรับรอง ตามแบบ กมช./สมอ. 5
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองดาเนินการขอใบรับรอง ขอรับใบแทนใบรับรอง
ขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรอง หรือขอโอนใบรับรอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการหรือมีเหตุอื่นใดทาให้ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้การดาเนินการดังกล่าวกระทา ณ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ ๔ บรรดาค าขอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปจนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
และให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

แบบ กมช./สมอ. 1

คำขอรับใบรับรอง
ผู้ประกอบกำรตรวจสอบและรับรอง
Application form of requesting for the certification document of the conformity assessment body.

วัตถุประสงค์ในการขอใบรับรอง :  ตรวจประเมินครั้งแรก  ต่ออายุใบรับรอง  ขยายขอบข่าย  อื่น ๆ......................
(Applying for  initial assessment  renewal  extending accreditation  others .................................)
ชื่อผู้ยื่นขอรับการรับรอง....................................…….....…….……..เลขทะเบียนนิติบุคคล
(Name of the applicant conformity assessment body)
(Juristic ID)
มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่..............…..........……….........…...........………..........………...........………..........………...........………........
(Address of head office)
กรณีสถานที่ขอรับการรับรองไม่ได้ตั้งอยู่ที่สานักงานใหญ่ โปรดระบุชื่อ (Lab/CB/IB)
…………..................…………………………...............................………...............................………...............................………............
In case the location is not at the head office address, please specify (Name of Lab/CB/IB)
ตั้งอยู่เลขที่..............….........………...........…….………...........……..………...........…….………...........…….………...........…….………....
(Address)
ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับใบรับรองระบบงาน : ตามมาตรฐานเลขที่...........................................................................................
I need to request accreditation certification document: Standard no. ……………………………………………………....
หนังสือยืนยันความสามารถ ลงวันที่.......................................................................................................................................
Letter of accreditation dated
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (I agree to comply with the following terms and conditions)
(1) ข้าพเจ้ารับทราบและให้ คามั่น จะปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎกระทรวง
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการรับรองระบบงาน ข้อกาหนดอื่น ๆ และ/หรือ
ทีจ่ ะมีการกาหนด แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
I have acknowledged and committed to continually fulfil the requirements for accreditation and the
other obligations of the conformity assessment body, and to comply with National Standardization
Act, B.E.2551 (2008) including ministerial regulations, notification, criteria methods and conditions
according to the act, standard requirement, conditions determined by TISI and/or any changes in future
(2) ข้าพเจ้าจะชาระค่าธรรมเนียมคาขอรับใบรับรองและใบรับรองทันทีที่ได้รับใบแจ้งการชาระเงินจากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
I will pay application fee, and certificate document fee upon receiving the Pay-in Slip from TISI
without delays.
ผู้ขอรับใบรับรอง
Applicant

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
Company stamp (if any)

ลงชื
่อ ..........................................................ผู้ มีอานาจลงนาม
Sign
Authorize person
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แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ …………………….
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

………………………………………………………………………………………………
ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ …………………………………………….………………………
(Standard No.)

ข้อกาหนด…………………………………………………………………………..………
(Requirement)

หมายเลขการรับรองที่ ………………………..…..
(Accreditation No.)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่
(Issue date)

รหัสคิวอาร์

กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand Thai Industrial Standard Institute)
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สำขำและขอบข่ำยกำรรับรองระบบงำน
แนบท้ำยใบรับรองระบบงำน : ……………………………………………………………………………
เลขที่ …………………………………………
หน่วยรับรอง
: …………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ตั้งสถำนประกอบกำร : ……………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกำรที่ได้รับกำรรับรอง : …………………………………………………………………………………………………………………………..
รหัส IAF

กิจกรรม

ตั้งแต่ วันที่ ……………………………………
ถึง วันที่ ………………………………………
ออกให้ ณ วันที่ ……………………………..

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ …………………………………………..
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้า …../…..
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รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ ………………………………………….
ชื่อหน่วยตรวจ

: ……………………………………………………………………………………………………………

ที่ตั้งสถานประกอบการของหน่วยตรวจและข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้งสานักงานสาขา
(กรณีแตกต่างจากที่ตั้งสานักงานใหญ่)
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
หมายเลขการรับรอง
: …………………………………………………………………….
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

ประเภทของหน่วยตรวจ : …………………………………………………………………….
หมวดหมู่ / สำขำกำรตรวจ

ขั้นตอนและช่วงกำรตรวจ

ข้อกำหนดที่ใช้

ตั้งแต่ วันที่ ……………………………………
ถึง วันที่ ………………………………………
ออกให้ ณ วันที่ ……………………………..

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ………………………………………..
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้า …../…..
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รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบตั ิการ
ใบรับรองเลขที่ : ……………………………………………………………………………
ชื่อห้องปฏิบัติกำร
: …………………………………………………………………………………………………………………………….
หมำยเลขกำรรับรองที่ : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ฉบับที่ ……………………………ออกให้ตั้งแต่วันที่ ……………………………………………… ถึงวันที่ ……………..……………………..
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
ถาวร
นอกสถานที่
ชั่วคราว
เคลือ่ นที่
หลายสถานที่
สำขำกำรทดสอบ

รำยกำรทดสอบ

กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หน้า …../…..
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วิธีทดสอบ

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบตั ิการ
ชื่อห้องปฏิบัติกำร
: …………………………………………………………………………………………………………………………….
หมำยเลขกำรรับรองที่ : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ฉบับที่ ……………………………ออกให้ตั้งแต่วันที่ ……………………………………………… ถึงวันที่ ……………..……………………..
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
ถาวร
นอกสถานที่
ชั่วคราว
เคลื่อนที่
หลายสถานที่
สาขาการสอบเทียบ รายการสอบเทียบ ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้า …../…..
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วิธีการสอบเทียบ

แบบ กมช./สมอ. 3

คาขอรับใบแทนใบรับรอง
ข้าพเจ้า................................................................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล
(ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง)

ได้รับการรับรองความสามารถ .....................................................................................................................................................................
ตามมาตรฐาน........................................................................ มาตรฐานเลขที.่ ..............................................................................................
ใบรับรองเลขที่ ....................................................................... หมายเลขการรับรองที่................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ………………………………………………………………ใบรับรองสิ้นอายุ ................................................................................
ขอรับใบแทนใบรับรองจากเลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เนื่องจาก
 ใบรับรองชารุดเสียหาย
 ใบรับรองสูญหาย
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารอื่น ๆ มาด้วยแล้ว คือ..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………….. ผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ …………………………………………….
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แบบ กมช./สมอ. 4

คาขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรอง
ข้าพเจ้า................................................................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล
ได้รับการรับรองความสามารถ ......................................................................................................................................................................
ตามมาตรฐาน.......................................................................... มาตรฐานเลขที่............................................................................................
ใบรับรองเลขที่ ....................................................................... หมายเลขการรับรองที่................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ……………………………………………………… ใบรับรองสิ้นอายุ .......................................................................................
ประสงค์ขอย้ายสถานที่ตั้งที่ระบุไว้ในใบรับรองดังกล่าว
จากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ตั้งอยู่เลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................................... โทรสาร ..............................................................................................
ย้ายไปตั้งอยู่เลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................................... โทรสาร ..............................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..........................................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก .............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารั บทราบและให้ คามั่น จะปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึง
กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการรับรองระบบงาน ข้อกาหนดอื่น ๆ
และ/หรือ ทีจ่ ะมีการกาหนด แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
หมายเหตุ
ในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ให้ใช้สาเนาเอกสาร
พระราชบั ญญัติการจั ดตั้งหน่วยงาน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ประกาศแบ่งส่ วนราชการ เอกสารการแต่งตั้ง
หน่วยงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงชื่อผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ผู้ขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบรับรอง
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………….. ผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ ……………………………………………………..
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แบบ กมช./สมอ. 5

คาขอโอนใบรับรอง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า................................................................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล
ได้รับการรับรองความสามารถ .....................................................................................................................................................................
ตามมาตรฐาน........................................................................ มาตรฐานเลขที.่ ..............................................................................................
ใบรับรองเลขที่ ....................................................................... หมายเลขการรับรองที่................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ………………………………………………………… ใบรับรองสิ้นอายุ .....................................................................................
ขอโอนใบรับรองดังกล่าวให้แก่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานแสดงการโอนมาเพื่อประกอบการพิจารณา และได้ให้ผู้ขอโอนใบรับรองดังกล่าว
กรอกข้อความต่อท้ายคาขอนี้มาแล้วด้วย
ผูโ้ อนใบรับรอง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………….. ผูม้ ีอานาจลงนาม
ข้าพเจ้า................................................................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่………………………………………………
สานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอโอนใบรับรองเลขที่ ………………………………………………………หมายเลขการรับรองที…่ ……………………………………………………..
ตามที่ผู้ขอโอนอนุญาตได้กล่าวไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารั บทราบและให้ คามั่น จะปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึง
กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการรับรองระบบงาน ข้อกาหนดอื่น ๆ
และ/หรือ ทีจ่ ะมีการกาหนด แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
ผู้ขอรับโอนใบรับรอง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………….. ผูม้ ีอานาจลงนาม
หมายเหตุ
ในกรณีที่เป็ นหน่ วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ให้ ใช้ส าเนาเอกสาร
พระราชบัญญัติการจัดตั้งหน่วยงาน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ประกาศแบ่งส่วนราชการ เอกสารการแต่งตั้งหน่วยงาน
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงชื่อผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
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