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คู่มือการใช้งานระบบยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกและระบบแจ้งผลการทาเพื่อการส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
สาหรับผูป้ ระกอบการ
1. กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกาหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับ
(๑) จาพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทา เครื่องประกอบคุณภาพ ชั้น ส่วนประกอบ ความสามารถ ความ
ทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๒) วิธีทา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนามาทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยอัน
เกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๓) จาพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น รวมตลอดถึงการทาหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น
วิธีการบรรจุ หุ้มห่อหรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย
(๔) วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(๕) คาเฉพาะ คาย่ อ สั ญลั กษณ์ เครื่ องหมาย สี เลขหมาย และหน่ว ยที่ใช้ในทางวิช าการอันเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรา 20 ตรี เมื่อมีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กาหนดเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งออก ให้ผู้ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แจ้งต่อสานักงาน
ก่อนเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง ให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับ
แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตงั้ แต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
มาตรา ๓๓ วรรคสี่ ในกรณีที่มีการแจ้งเพื่อทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กาหนด
ตามมาตรา ๒๐ ตรี ให้ผู้แจ้งแสดงเครื่องหมายหรือข้อความว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกตามที่คณะกรรมการกาหนดก่อนนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกจากสถานที่ผลิต
มาตรา ๓๙ ตรี เลขาธิการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๐ ตรี เมื่อปรากฏว่าผู้แจ้งไม่ส่งออก
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ทาขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือส่งออกแล้วแต่ถูกส่งกลับเข้ ามาในราชอาณาจักรอีก หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ หรือหลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ตรี
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มาตรา ๔๘ ทวิ ผู้ใดทาหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๒๐ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้ง
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๐ ตรี
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑ ตรี วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสองหรือ
วรรคสี่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(ท่านดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th > เลือก กฎหมายกฎระเบียบ > เลือก พระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...) หรือตาม link ต่อไปนี้ :
https://www.tisi.go.th/data/law/pdf_files/law1/tip15july19_2.pdf)

1.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการท า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2562
1. ต้ อ งท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมตามมาตรฐานที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง ในการท า หรื อ ข้ อ ก าหนดของลู ก ค้ า ใน
ต่างประเทศโดยมีระยะเวลา และจานวนหรือปริมาณ ไม่เกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ต่อสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ต้องแสดงข้อความ "เพื่อส่งออกเท่านั้น" หรือ "EXPORT ONLY" หรือข้อความที่มีความหมายในลักษณะ
เดียวกัน ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ไว้ที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือบนสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม หรือสิ่ง ผูกมัด ก่อนนาออก
จากสถานที่ผลิต
3. ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ 1 มิให้ปะปนกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต
หรือการอนุญาตอื่นที่ออกโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ 1 ต้องส่งออกไปต่างประเทศ ตามที่แจ้งไว้เท่านั้ น และให้ผู้แจ้งรายงาน
ปริมาณการผลิต รายงานปริมาณการส่งออก และรายงานปริมาณคงเหลือของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้แจ้งภายหลังการ
ส่งออกพร้อมส่งสาเนาเอกสารหลักฐานใบขนสินค้าขาออกซึ่งต้องระบุจานวนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ส่งออกให้สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งออก
(ท่านดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th > เลือก กฎหมายกฎระเบียบ > เลือก ประกาศ > เลือก
ประกาศ...หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่าง... ) หรือตาม link ต่อไปนี้ :
https://www.tisi.go.th/data/pdf/about/10_announce_TISI.pdf)
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2. ระบบยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
- ท่านจะต้องทาความเข้าใจกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา
20 ตรี) ตามข้อ 1
- ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบออนไลน์ ของ สมอ. (ดูข้อ 2.2) จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบยื่น
ค าขอการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ส่ ง ออกและระบบแจ้ ง ผลการท าเพื่ อ การส่ ง ออก (ตามมาตรา 20 ตรี ) ผ่ า นระบบ
“e-Surveillance” ของ สมอ. ได้ (ดูข้อ 2.3)
- เตรียมเอกสารสาหรับ ยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก เช่น หนังสือขออนุญาตทาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งออก, แผนการผลิต , สาเนาใบสั่งซื้อ , สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, สาเนามาตรฐานของต่างประเทศหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ , เอกสารแสดงข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานต่างประเทศที่ขอทากับมาตรฐาน
ของไทย (มอก.) เป็นต้น ดูข้อ 2.3 (11)
2.2 การลงทะเบียนใช้งานระบบออนไลน์ของ สมอ.
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบออนไลน์ ของ สมอ. ได้ผ่าน เว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th
> เลือก ระบบ NSW > เลือก ลงทะเบียน... > เลือก ลงทะเบียนผ่านระบบ) หรือตาม link ต่อไปนี้ :
https://nsw.tisi.go.th/TISINSW/trader_register.php
2.3 ขั้นตอนการยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
เมื่อท่านลงทะเบี ยนระบบออนไลน์ของ สมอ. แล้ว ท่านสามารถใช้งานระบบ e-Surveillance ได้ผ่าน
เว็ บ ไซต์ ข อง สมอ. (www.tisi.go.th > เลื อ ก บริ ก าร > เลื อ ก ระบบ e-Surveillance) หรื อ ตาม link ต่ อ ไปนี้ :
https://appdb.tisi.go.th/bigdata/itisi-trader/public/login
ซึง่ ท่านจะพบหน้าต่างเข้าใช้งานระบบ e-Surveillance ดังนี้
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หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานแล้วท่านจะสามารถยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี) ได้
ภายใต้เมนู “e-Surveillance” ของ สมอ.

แล้วทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกเลือกที่เมนู “คาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก” เพื่อยื่นคาขอ

2. สร้างคาขอใหม่โดยการ คลิกที่ปุ่ม “+ เพิ่ม”
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ท่านสามารถยื่นคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (20 ตรี) ได้ตามขั้นตอนดังนี้
1) ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านที่ต้องการผลิตเพื่อการส่งออก

1

1

2) กรอกข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือแบบรุ่นผลิตภัณฑ์, ปริมาณที่ท่านจะขอทา และเลือกหน่วยนับ
ของผลิตภัณฑ์

1

2

หมายเหตุ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม “+เพิ่มข้อมูล” เพื่อเพิ่มช่องกรอก
ข้อมูลได้

3) ระบุมาตรฐาน มอก. ที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงกาหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการผลิต ให้
เป็นไปเป็นมาตรฐาน
4) ระบุเหตุผลที่ต้องขอผลิต
5) ระบุมาตรฐานต่างประเทศที่ท่านต้องการผลิต
6) เลือกประเทศเจ้าของมาตรฐานที่ท่านต้องการผลิต (ไม่จาเป็นต้องเป็นประเทศเดียวกับประเทศที่จะ
ส่งออกก็ได้)
7) ระบุวันที่ต้องการเริ่มผลิต (ควรยื่นคาขอล่วงหน้าก่อนการเริ่มผลิต) และวันที่สิ้นสุดการผลิต
8) เลือกประเทศที่จะส่งออก (สามารถเลือกมากกว่า 1 ประเทศได้โดยการเลือกต่อท้ายประเทศเดิม)
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1

3

1

4

1 1

5
6

1

7

1
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9) ระบุ ส ถานที่ผ ลิ ต/ที่ตั้งโรงงาน (กรณีที่ส ถานที่ผ ลิ ตเป็นที่เดียวกับที่ท่านลงทะเบียนไว้กับระบบ ท่าน
สามารถเลือกเป็น “ใช้ทีเดียวกับที่จดทะเบียน” ได้เลย)

1

9

10) ระบุสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ (กรณีที่สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์เป็นที่เดียวกับสถานที่ทาผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถ
เลือกเป็น “ใช้ที่เดียวกับที่ทาผลิตภัณฑ์” ได้เลย)

1

10
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11) แนบเอกสารที่ท่านเตรียมไว้ ดังนี้
11.1) แผนการผลิต ระยะเวลาการทา โดยแนบเอกสารแจกแจงรายระเอียดแผนการทาผลิตภัณฑ์
ของท่านในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการผลิตจนถึงวันที่สิ้นสุดการผลิต และมีการสรุปยอดรวมการผลิตทั้งหมด ซึ่งจะต้อง
ตรงกับปริมาณที่ท่านแจ้งขอทาที่ท่านกรอกข้อมูลยื่นเข้ามาในระบบ
11.2) สาเนาใบสั่งซื้อ สัญญาการซื้อขายจากลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต
11.3) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เช่น ใบ รง.1, ใบ รง.2, ใบ รง.3 หรือ ใบ รง.4
11.4) สาเนามาตรฐานของต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์
11.5) เอกสารแสดงข้อแตกต่างของมาตรฐานต่างประเทศที่ขอทากับมาตรฐานของไทย (ดูตัวอย่าง
ตาม ภาคผนวก ก.)
11.6) หนังสือขออนุญาต ซึ่งเป็นหนังสือบริษัทถึงสานักงานฯ เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
ตามมาตรา 20 ตรี โดยชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ (ดูตัวอย่างตาม ภาคผนวก ข.)
- ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอทา
- ปริมาณที่ท่านขอทา
- มาตรฐาน มอก. ที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง
- มาตรฐานต่างประเทศที่อ้างอิง
- ประเทศที่ท่านต้องการส่งออก
- ระยะเวลาการผลิต
- สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์
- สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์
หนังสือจะต้องลงนามผู้มีอานาจหรือได้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตราบริษัท และรายละเอียดในหนังสือ
จะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอกข้อมูลยื่นเข้ามาในระบบ (ระบุชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในหนังสือด้วย)
11.7) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือมอบอานาจ, สาเนาบัตรประชาชนผู้
มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ, ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น และระบุชื่อเอกสารที่ แนบ
เพิ่มเติม
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1 1 1 1 1 1

11.1

11.2
11.3
11.4

11.5
11.6

1

11.7

12) ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ยื่น

1

12

13) อ่านและทาความเข้าใจ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจาก
มาตรฐานที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออก” เมื่อท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุแล้วจึงเลือกหัวข้อ
“รับทราบและยินยอมยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น”
14) กดยื่นคาขอ
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1

13

1

14

15) รอเจ้าหน้าที่อนุมัติคาขอ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นคาขอที่หน้าต่างระบบยื่นคาขอการทา
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (20 ตรี)

1

15

16) เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติคาขอแล้วท่านจะสามารถพิมพ์ใบรับแจ้ง การทาเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๒๐ ตรี
ได้ที่แถบเครื่องมือ
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3. ระบบแจ้งผลการทาเพื่อการส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
ขั้นตอนการแจ้งผลการทาเพื่อการส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี)
เมื่อท่านได้รับการอนุมัติคาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี) แล้ว และได้ดาเนินการผลิต
ตามแผนการผลิตและได้ส่งออกไปต่างประเทศตามคาขอที่ได้แจ้งไว้แล้ว ท่านจะต้องแจ้งจานวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก
ให้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งออก
ซึง่ ท่านสามารถแจ้งผ่านระบบแจ้งผลการทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก (ตามมาตรา 20 ตรี) ได้ภายใต้เมนู
“e-Surveillance” ของ สมอ.

แล้วทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกเลือกที่เมนู “แจ้งผลการทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก” เพื่อยื่นคาขอ

2. สร้างคาขอใหม่โดยการ คลิกที่ปุ่ม “+ เพิ่ม”
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3. ท่านสามารถเพิ่มการแจ้งปริมาณการทาเพื่อส่งออก (20 ตรี) ได้ตามขั้นตอนดังนี้
1) เลื อ กเลขที่ ค าขออ้ า งอิ ง (สามารถดู เ ลขที่ ค าขอได้ จ ากเมนู “ค าขอการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ส่ ง ออก”
ในหัวข้อที่ 2)
2) ระบุวันที่เริ่มต้นการผลิตและวันที่สิ้นสุดการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการแจ้งการส่งในคาขอนี้

1

1

1

2

3) คลิกช่องผลิตในรายการที่มีการผลิตและการส่งออก
4) ระบุปริมาณการส่งออกในแต่ละรายการ ซึ่งระบุเฉพาะจานวนการส่งออกที่ต้องการแจ้งในครั้งนี้ (ไม่รวม
ปริมาณที่แจ้งแล้ว)

1

1

3

4

5) แนบไฟล์ใบขนขาออก
6) ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มคาอธิบายไฟล์ที่ท่านแนบได้ (ถ้ามี)
7) คลิก “+ เพิ่ม” หากต้องการแนบไฟล์เพิ่มเติมตั้งแต่ 2 ไฟล์ ขึ้นไป

1

5

1

7

1

6
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8) การขอปิดการแจ้งปริมาณ
8.1) คลิก “ไม่ปิด” หากการแจ้งปริมาณการทาเพื่อส่งออกในครั้งนี้ยังไม่ครบตามแผนที่ท่านได้รับอนุมัติ
คาขอการทาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก (ตามมรา 20 ตรี) ตามทีท่ ่านได้ยื่นคาขอไว้ ซึ่งท่านสามารถเพิ่มการแจ้งปริมาณการทาเพื่อ
ส่งออก (20 ตรี) ได้อีกจนกว่าจะครบตามจานวนที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งยอดการแจ้งปริมาณการทาเพื่อส่งออก (20 ตรี) จะถูก
นับรวมกันจนกว่าจะปิดการแจ้งปริมาณ
8.2) หากท่านมีความประสงค์จะปิดการแจ้งปริมาณการทาเพื่อการส่งออกตามเลขที่คาขอที่ท่านอ้างอิงถึง
ในรายการข้างต้นนี้แล้ว(ไม่ต้องการผลิตและแจ้งการส่งออกตามคาข้อนี้แล้ว) ท่านสามารถคลิกเลือก “ปิดการแจ้งปริมาณ
เพราะ..”และระบุเหตุผลที่ต้องการปิดคาข้อตามเลขที่อ้างอิงนี้

1

8.1

1

8.2

9) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้บันทึกการแจ้ง
10) กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พิจารณาต่อไป

1

9

1

10
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบมาตรฐานต่างประเทศที่ขอทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกตามมาตรา 20 ตรี กับมาตรฐานของไทย
สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
ที่
รายการ
มาตรฐานของไทย (มอก.)
มาตรฐานต่างประเทศที่ขอทาเพื่อ
การส่งออกตามมาตร 20 ตรี
1

มาตรฐานทีอ่ ้างอิง

2

การจาแนกประเภท

3

การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
และข้อแนะนา

4

การต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และ
สายอ่อนภายนอก

- มอก.1389-2559
- มอก.1375
- เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I
- มีระดับการป้องกันน้าเข้า IPX0
- ต้องมีการแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและระบุเลข มอก.

- IEC60335-2-11

- การทาเครื่องหมายและฉลาก และ
ข้อแนะนา จะต้องเป็นไปตาม มอก.
1389-2559 และ มอก.1375
- ต้องทาเครื่องหมายและฉลาก และ
ข้อแนะนา เป็นภาษาไทย

- ไม่อ้างอิง มอก.1389-2559 และ
มอก.1375

- ต้องระบุแรงดันไฟฟ้า, ความถี่ที่
กาหนด, กาลังไฟฟ้าเข้าที่กาหนดหรือ
กระแสไฟฟ้าที่กาหนด
- แสดงชื่อ เครื่องหมายการค้าของ
ผู้ทาหรือผู้นาเข้า
- ระบุแบบรุ่นอ้างอิง

- ไม่แตกต่าง

- มิติเต้าเสียบ เป็นไปตาม มอก.166

- มิติเต้าเสียบ ไม่เป็นไปตาม มอก.
166

- ไม่แตกต่าง
- ไม่มีการแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน

- ฉลาก คู่มือ และข้อแนะนาเป็น
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างตารางเปรียบเทียบมาตรฐานต่างประเทศที่ขอทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกตาม
มาตรา 20 ตรี กับมาตรฐานของไทย หากข้อมูลของท่านมีมากหรือน้อยกว่าข้อมูลข้างต้น กรุณาระบุให้ครบถ้วน
2. ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดแต่ ล ะ มอก. จะมี ค วามแตกต่ า งกั น หากมี ข้ อ สงสั ย กรุ ณ าติ ด ต่ อ สอบถามหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของท่าน

หน้า 13

ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตการทาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกตามมาตรา 20 ตรี
วันที่ ..................................................................
เรื่อง การทาเพื่อการส่งออกตามมาตรา 20 ตรี
เรียน ผู้อานวยการกองตรวจการมาตรฐาน …..
ด้วยบริษัท/หจก...........................................................ตั้งอยู่เลขที่.....................................................
ประสงค์จะทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...................................... เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ตามคาสั่งซื้อและความต้องการ
ของลูกค้า ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อส่งออกตามมาตรา 20 ตรี รายละเอียดดังนี้
1. ทาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังข้างต้นตามมาตรฐาน...........................................................
ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานเลขที่..........................................................................................
จานวน.......................หน่วย เพื่อจาหน่ายยังประเทศ.......................................................
..........................................................................................................................................
2. ระยะเวลาที่จะทาระหว่าง..................................................................................................
3. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อ 1. ..................................................................
............................................................................................................................. .............
และสถานที่เก็บคือ...............................................................................................................
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดดังนี้
□
□
□
□

แผนการผลิต
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สาเนาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท จากัด
กรณีมอบอานาจ
□ ใบมอบอานาจ
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
□ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
□ สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ........................................
ประทับตราบริษัท/ หจก.
ชื่อผู้ติดต่อ .................................................. บริษัท/ หจก.
โทรศัพท์ .....................................................
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