Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อนสําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จํากัด(มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อนสําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**

-

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

กรมทางหลวง โดยสํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ ส่วน
วิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4.2 มิติ
ข้อ 4.3 ระยะเบีย่ งเบนของขอบโค้งทีด่ ้านเว้า
ข้อ 4.4 ความไม่ได้ฉาก
ข้อ 4.5 ความราบ
ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี เฉพาะธาตุซ ิลิกอน แมงกานีส
และฟอสฟอรัส
ข้อ 6.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 6.2 ลักษณะรูปร่างม้วนเหล็ก
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จํากัด**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*

-

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4.2.2.1 ความหนา
ข้อ 4.2.2.2 ความกว้าง
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 28
มกราคม 2566***

-

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี ยกเว้น ชัน้ คุณภาพ S45C,
S48C, S50C, S53C, S55C และ S58C

N/A

1501-2552

เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1501-2552

TIS_NAME
เหล็กกล้าคาร์บอนทรง
แบนรีดร้อน สําหรับงาน
โครงสร้างเครื่องจักรกล

หน่วยตรวจสอบ
บริษัท สหวิริย าเพลทมิล จํากัด (มหาชน)** (2017 )

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1505-2541

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา กรมโยธาธิการและผังเมือง*
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า

ความได้ฉาก, อัตราการเปลี่ย นแปลงความยาว, อัตราการ
ดูดกลืนนํ้า

10

1505-2541

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า

-

37

1505-2541

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า

-

30

1505-2541

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์เครื่องมือ
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุ
ก่อสร้าง***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 19 กันยายน
2562***

-

N/A

1505-2541

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 28 มกราคม 2566***

ข้อ 4.2 ความได้ฉาก
ข้อ 6.3 อัตราการเปลี่ย นแปลงความยาว

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

ภาวะการจุดหลอด, ภาวะการใช้งาน, กระแสไฟฟ้ าสูงสุดใน
สายนําทีต่ ่อกับใส้หลอด, รูปคลื่นกระแสไฟฟ้ าอิมพีแดนซ์ท ี่
ความถี่เสีย ง, แรงดันไฟฟ้ าเกินชัวครู
่ ่ของแหล่งจ่ายประทาน
ความทนทาน, สัญญานรบกวนความถี่วิทยุ

22

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

ภาวะการจุดหลอด, กระแสไฟฟ้ าสูงสุดในสายนําทีต่ ่อกับใส้
หลอด, อิมพีแดนซ์ทคี่ วามถี่เสีย ง, แรงดันไฟฟ้ าเกินชัวครู
่ ่ของ
แหล่งจ่ายประทาน, สัญญานรบกวนความถี่วิทยุ

83

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ การไฟฟ้ านครหลวง*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

N/A

N/A

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

ภาวะการจุดหลอด, อิมพีแดนซ์ทคี่ วามถี่เสีย ง, แรงดันไฟฟ้ า
เกินชัวครู
่ ่ของแหล่งจ่ายประทาน, ความทนทาน, สัญญาน
รบกวนความถี่วิทยุ, คุณลักษณะทีต่ ้องการด้านความปลอดภัย

N/A

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

สัญญานรบกวนความถี่วิทยุ

13

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

-

11

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

-

30

1506-2541

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**
กับไฟฟ้ ากระแสสลับ
สําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนซ์

ข้อ 4.10 แรงดันไฟฟ้ าเกินชัวครู
่ ่ของแหล่งจ่ายประธาน
ข้อ 4.13 สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุ

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1509-2547
1509-2547

1509-2547
1509-2547
1509-2547
1509-2547
1509-2547

1509-2547
1509-2547

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
การทดสอบภูมคิ ุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่วิทยุทแี่ ผ่
กระจายเป็ นคลื่นข้อ 19.11.4.2
การทดสอบภูมคิ ุ้มกันความถี่ฮาร์มอนิกและฮาร์มอนิกร่วมที่
ช่องทางแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ ากระแสสลับข้อ 19.11.4.7

30

กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด**
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด (ลาดพร้าว)**

-

30

-

30

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด** (2017 )

-

N/A

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

-

N/A

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2563***

-

N/A

กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด**

-

N/A

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

30

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1509-2547

TIS_NAME
กระทะไฟฟ้ า เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล คอมไพลแอนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด**

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

(2017 )

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1510-2541

แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริม กรมโยธาธิการและผังเมือง*
เหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอนํ้า

ขนาด, อัตราการเปลี่ย นแปลงความยาว, การป้องกันสนิม,
การโก่งตัว, สภาพนําความร้อนในสภาพแห้ง

11

1510-2541

แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริม กรมทางหลวง*
เหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอนํ้า

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ลักษณะทัวไป,
่ ขนาด

15

1510-2541

แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
เหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอนํ้า

สภาพนําความร้อนในสภาพแห้ง

90

1510-2541

แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริม กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
เหล็กแบบมีฟองอากาศอบไอนํ้า

-

90

1510-2541

แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริม สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เหล็กแบบมีฟองอากาศ- โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
อบไอนํ้า
วันที่ 28 มกราคม 2566***

ข้อ 6.3 อัตราการเปลี่ย นแปลงความยาว
ข้อ 6.7 สภาพนําความร้อนในสภาพแห้ง

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1511-2541

ผ้าเย็นและกระดาษเย็น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

1511-2541
1511-2541
1511-2541

ผ้าเย็นและกระดาษเย็น
ผ้าเย็นและกระดาษเย็น
ผ้าเย็นและกระดาษเย็น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ลักษณะทัวไป,
่ การระคายเคือง, คุณลักษณะอื่นๆ,
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ซูโ ดโมแนส แอรูจิโ นซา
การระคายเคือง, คุณลักษณะอื่นๆ ความสะอาดต่อผืนหรือ
แผ่น ความต้านแรงดึงขาด, คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
จํานวนแบคทีเรีย ยีสต์และรา สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรีย ส ซูโ ด
โมแนส แอรูจิโ นซา คลอสทริเดีย ม

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

2
205
26
10

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1512-2541
1512-2541
1512-2541

TIS_NAME
สีย ้อมไม้ผสมนํ้า
สีย ้อมไม้ผสมนํ้า
สีย ้อมไม้ผสมนํ้า

หน่วยตรวจสอบ
กรมทางหลวง*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ปริมาณตะกัว่ , สี, ความต้านทานเชื้อรา, อายุการเก็บ
ความหนืด, สี, สมบัติในการใช้งาน, อัตราการเป็ นฝุ่ น, ความ
แตกต่างของสี, อายุการเก็บ

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

218
74
90

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1513-2541
1513-2541

TIS_NAME
สีย ้อมไม้ผสมนํ้ามัน
สีย ้อมไม้ผสมนํ้ามัน

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
โรซิน อนุพันธ์ของโรซิน ปริมาณตัวทําละลาย
สี โรซิน อนุพันธ์ของโรซิน

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

40
30

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1514-2541
1514-2541
1514-2541

TIS_NAME
สารอุดร่องไม้
สารอุดร่องไม้
สารอุดร่องไม้

หน่วยตรวจสอบ
กรมทางหลวง*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ระยะเวลาแห้งแข็ง, ตะกัว่ , ปรอท
ระยะเวลาแห้งแข็ง, สมบัติในการใช้งาน

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

21
31
110

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1515-2550
1515-2550
1515-2550

TIS_NAME
เครื่องครัวไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องครัวไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องครัวไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

1515-2550

เครื่องครัวไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

1515-2550

เครื่องครัวไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**

ข้อ 32. การแผ่รังสี ความเป็ นพิษ และอันตรายทีค่ ล้ายกัน

20

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด**
บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด**
บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

-

N/A

-

N/A

ข้อ 25. การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าและสายอ่อนนอก ข้อ
25.7

N/A

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบไฟฟ้ า** (2017 )

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1516-2549
1516-2549
1516-2549

TIS_NAME
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด**
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**

ข้อ 8.1.4 และ ข้อ 32

30

ข้อ 32. การแผ่รังสี ความเป็ นพิษ และอันตรายทีค่ ล้ายกัน

N/A

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1521-2541
1521-2541

กาวสําหรับกระดาษ
กาวสําหรับกระดาษ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก*

1521-2541

กาวสําหรับกระดาษ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ความติดแน่น, การใช้งาน, การปิ ดสนิทของภาขนะบรรจุ,
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ, อายุการเก็บ, ปริมาณสุทธิ
ความติดแน่น

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1ปี +31
20
1ปี +140

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1522-2552

เครื่องดูดฝุ่ นและเครื่องทํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ความสะอาดโดยการดูด ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์
นํ้า เฉพาะด้านความ

N/A

1522-2552

เครื่องดูดฝุ่ นและเครื่องทํา บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
ความสะอาดโดยการดูด
นํ้า เฉพาะด้านความ

-

N/A

1522-2552

เครื่องดูดฝุ่ นและเครื่องทํา บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ความสะอาดโดยการดูด (ประเทศไทย) จํากัด**
นํ้า เฉพาะด้านความ

ข้อ 21.101 ถึง ข้อ 21.105

N/A

1522-2552

ข้อ 21. ความแข็งแรงทางกล ข้อ 21.101 ถึง ข้อ 21.105
เครื่องดูดฝุ่ นและเครื่องทํา บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ความสะอาดโดยการดูด (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นํ้า เฉพาะด้านความ
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )
ป
ั

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

-

30

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด (ลาดพร้าว)**

-

30

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด**

ข้อ 22.108

N/A

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด**

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์)
จํากัด**

-

N/A

1529-2541

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้ า
เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องลดความชื้น

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1534-2541
1534-2541

ขนมกรอบจากธัญชาติ
ขนมกรอบจากธัญชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*

1534-2541
1534-2541
1534-2541

ขนมกรอบจากธัญชาติ
ขนมกรอบจากธัญชาติ
ขนมกรอบจากธัญชาติ

กรมวิชาการเกษตร*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*

1534-2541

ขนมกรอบจากธัญชาติ

สถาบันอาหาร**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ลักษณะทัวไป,
่ สี กลิ่นรสและเนื้อสัมผัส, คุณลักษณะทางเคมี,
วัตถุกันหืน
วัตถุกันเสีย , วัตถุกันหืน, สี, โมโนโซเดีย ม แอล กลูทาเมท โม
โนไฮเดรต, สารปนเปื้ อน
โมโนโซเดีย ม แอล กลูทาเมท โมโนไฮเดรต

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

34
45
90
57
133
46

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1535-2541
1535-2541
1535-2541
1535-2541
1535-2541
1535-2541

TIS_NAME
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*
กรมวิชาการเกษตร*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*
สถาบันอาหาร**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ลักษณะเมล็ด
ลักษณะทัวไป,
่ ลักษณะเมล็ด
ลักษณะเมล็ด
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

5
7
15
4
42
7

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1536-2541
1536-2541
1536-2541
1536-2541
1536-2541
1536-2541

TIS_NAME
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
หรือทอด

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

-

33

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์*

สีกลิ่นรสและความกรอบ, ข้อบกพร่องทีย่ อมให้มไี ด้, สารกันหืน

82

กรมวิชาการเกษตร*

-

79

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

สารกันหืน : โพรพิล แกลเลต

55

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร*

ข้อบกพร่องทีย่ อมให้มไี ด้, กรดไขมันอิสระ, อะฟลาทอกซิน,
สารกันหืน, ตะกัว่
สารกันหืน : โพรพิล แกลเลต

126

สถาบันอาหาร**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

44

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

1542-2553

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปัน่ สลัดนํ้า

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

1542-2553

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปัน่ สลัดนํ้า

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์

N/A

1542-2553

ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องปัน่ สลัดนํ้า

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด** (2017)

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อ 19.11.4.2 และ 22.46

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1548-2551
1548-2551
1548-2551
1548-2551
1548-2551

TIS_NAME
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้ า เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบ
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด**
บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด**
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

-

N/A

-

N/A

-

N/A

เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้ า เฉพาะ สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง ด้านความปลอดภัย
วันที่ 28 มกราคม 2566***
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้ า เฉพาะ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ด้านความปลอดภัย
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1551-2553

TIS_NAME
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
อ่างอาบนํ้าวน

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 28 มกราคม 2566***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ข้อ 22. Construction การทดสอบตามข้อ 22.46 ของ มอก.
1375

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

1552-2551

เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

1552-2551

เครื่องฆ่าแมลง เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 28 มกราคม 2566***
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

-

N/A

-

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1555-2550

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

เครื่องโกน เครื่องตัดและ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
เล็มผม และ
จํากัด**
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีม่ ลี ักษณะ
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ป
ั

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1561-2556

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**
สารสนเทศ - ความ
ปลอดภัย เล่ม 1
คุณลักษณะทีต่ ้องการทัวไป
่

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ข้อ 1.5.7.2 ตัวต้านทานเชือ่ มโยงฉนวนสองชัน้ หรือฉนวน
เสริมระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ าประธานกระแสสลับกับวงจรอื่น
ข้อ 1.5.7.3 ตัวต้านทานเชือ่ มโยงฉนวนสองชัน้ หรือฉนวน
เสริมระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ าประธานกระแสสลับกับวงจรทีต่ ่อ
เข้ากับสายอากาศหรือสายเคเบิลร่วมแกน
ข้อ 2.3.5 การทดสอบแรงดันไฟฟ้ าทํางานทีก่ ําเนิดขึ้นภายนอก
ข้อ 7.4.3 การทดสอบอิมพัลส์

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1568-2541

บานประตูโ พลิเอสเตอร์
เสริมใยแก้ว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

ความทนแรงกดในแนวระดับ, ความแข็งแรงของโครงสร้าง,
ความทนการเปิ ดปิ ด, ความทนแรงกระแทก, ปริมาณความชื้น,
การซึมของนํ้า

32

1568-2541

บานประตูโ พลิเอสเตอร์
เสริมใยแก้ว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ห้องมาตรฐานทดสอบเครื่องเรือน***ได้รบั
การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564***

ข้อ 4. วัสดุ
ข้อ 5.4 ความทนกรด
ข้อ 5.5 ความแข็งของผิวหน้า
ข้อ 5.6 ความคงทนต่อสภาพลมฟ้ าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
ข้อ 5.10 ความทนการเปิ ดปิ ด
ข้อ 5.12 โครงสร้างกรอบบานใน กรณีทาํ ด้วยวัสดุอืนและ
เสริมภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง
ข้อ 5.12.2 ความทนกรด
ข้อ 5.12.3 ความคงทนต่อสภาพลมฟ้ าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ

N/A

1568-2541

บานประตูโ พลิเอสเตอร์
เสริมใยแก้ว

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

ความต้านแรงดึงทีจ่ ุดขาด, อุณหภูมภิ ายใต้แรงกด, การบิดตัว,
ความแข็งของผิวหน้า, ความทนแรงกดในแนวระดับ, ความ
แข็งแรงของโครงสร้าง, ความทนแรงกดในแนวดิ่ง, ความทนการ
เปิ ดปิ ด, ควาทนแรงกระแทก, ปริมาณความชื้น

26

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1568-2541

TIS_NAME
บานประตูโ พลิเอสเตอร์
เสริมใยแก้ว

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันยานยนต์*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4. วัสดุ
ข้อ 4.1 โพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวสําหรับพลาสติกเสริมแรง
ข้อ 5.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 5.2 การบิดตัว
ข้อ 5.3 ระยะโก่งและระยะห่อ
ข้อ 5.4 ความทนกรด
ข้อ 6. การบรรจุ
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

30

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1569-2541

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

วงกบโพลิเอสเตอร์เสริม
ใยแก้วสําหรับประตู
วงกบโพลิเอสเตอร์เสริม
ใยแก้วสําหรับประตู

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

-

16

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*

ความต้านแรงดึงทีจ่ ุดขาด, อุณหภูมภิ ายใต้แรงกด, ความทน
ด่าง, ความทนกรด, ความแข็งของผิวหน้า, ความคงทนต่อ
สภาพลมฟ้ าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ

8

1569-2541

วงกบโพลิเอสเตอร์เสริม
ใยแก้วสําหรับประตู

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

ความต้านแรงดึงทีจ่ ุดขาด, อุณหภูมภิ ายใต้แรงกด, การแอ่นตัว
ในระยะแรก, การแอ่นตัวทีเ่ ปลี่ย นแปลง, สภาพวงกบ, ความ
แข็งของผิวหน้า

13

1569-2541

วงกบโพลิเอสเตอร์เสริม
ใยแก้วสําหรับประตู

สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 13
พฤษภาคม 2564***

ข้อ 5.2 ใยแก้ว
ข้อ 5.3 วัสดุอื่นๆ
ข้อ 6.4 ความแข็งของผิวหน้า
ข้อ 6.5 ความคงทนต่อสภาพลมฟ้ าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ

30

1569-2541

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1570-2541

โคโลญ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

การระคายเคืองต่อผิวหนัง, พรีดิกทีฟแฟตซ์เทสต์ (เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทตี่ ้องการระบุว่า "โอกาศเกิดอาการแพ้น้อย"),
ความคงสภาพ

9

1570-2541

โคโลญ

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

ลักษณะทัวไป,
่ พรีดิกทีฟแฟตซ์เทสต์ (เฉพาะผลิตภัณฑ์ท ี่
ต้องการระบุว่า "โอกาศเกิดอาการแพ้น้อย"),ค วามคงสภาพ,
ปริมาณสุทธิ

24

1570-2541

โคโลญ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

การระคายเคืองต่อผิวหนัง, พรีดิกทีฟแฟตซ์เทสต์ (เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทตี่ ้องการระบุว่า "โอกาสเกิดอาการแพ้น้อย")

10

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 31. ความต้านทานการเป็ นสนิม

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ จํากัด**
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 31. ความต้านทานการเป็ นสนิม

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี***
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
วันที่ 2 มีนาคม 2563***
ความปลอดภัย

-

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ (ประเทศไทย) จํากัด**
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด** (2017 )
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท อันเตอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์)
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ จํากัด**
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 14. แรงดันไฟฟ้ าเกินชัวครู
่ ่

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )
ความปลอดภัย

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ วันที่ 12 มีนาคม 2566***
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

N/A

1641-2552

เตาย่าง เตาปิ้ ง และเครื่อง บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด**
ทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ท ี่ (2017 )
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 21.101 และข้อ 31

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1650-2541

รถจักรยานยนต์ เฉพาะ
การปิ โ ตรเลีย มแห่งประเทศไทย*
ด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่อ งยนต์
ระดับที่ 4

สารมลพิษไอระเหย (เฉพาะทีม่ คี วามจุกระบอกสูบเกิน 150
ซีซ ี)

1650-2541

รถจักรยานยนต์ เฉพาะ
กรมควบคุมมลพิษ*
ด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่อ งยนต์
ระดับที่ 4

-

N/A

1650-2541

รถจักรยานยนต์ เฉพาะ
สถาบันยานยนต์**
ด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่อ งยนต์
ระดับที่ 4

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

3

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1651-2541

วงกบและกรอบบานโลหะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สําหรับประตูและหน้าต่าง :
วงกบเหล็กกล้า

-

13

1651-2541

วงกบและกรอบบานโลหะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*
สําหรับประตูและหน้าต่าง :
วงกบเหล็กกล้า

N/A

N/A

1651-2541

วงกบและกรอบบานโลหะ กรมโยธาธิการและผังเมือง*
สําหรับประตูและหน้าต่าง :
วงกบเหล็กกล้า

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
การทํา, ลักษณะทัวไป
่

8

1651-2541

วงกบและกรอบบานโลหะ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สําหรับประตูและหน้าต่าง :
วงกบเหล็กกล้า

-

4

1651-2541

วงกบและกรอบบานโลหะ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
สําหรับประตูและหน้าต่าง :
วงกบเหล็กกล้า

-

8

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1676-2561

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

เครื่องประจุแบตเตอรี่
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
คุณลักษณะทีต่ ้องการด้าน วันที่ 29 กันยายน 2566***
ความปลอดภัย

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1677-2541

แท่นประทับตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

1677-2541

แท่นประทับตรา

1677-2541

แท่นประทับตรา

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

7

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

สมรรถนะในการใช้งาน, อายุการใช้งาน, ความคงทนต่อแสง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ทรี่ ะเหยออกมา
แผ่นดูดซับ, สมรรถนะในการใช้งาน, อายุการใช้งาน, ความ
คงทนต่อแสงแผ่นดูดซับ ผ้าคลุม, ฟอร์มาลดีไฮด์ทรี่ ะเหย
ออกมา

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

-

7

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

3

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1678-2541

หมึกประทับตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

1678-2541

หมึกประทับตรา

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

1678-2541

หมึกประทับตรา

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ระยะเวลาการแห้ง, เสถีย รภาพของสี, ความคงทนต่อแสง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ทรี่ ะเหยออกมา
ระยะเวลาการแห้ง, เสถีย รภาพของสี, ความคงทนต่อแสง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ทรี่ ะเหยออกมา
ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 3.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 4. การบรรจุ
ข้อ 5. เครื่องหมายและฉลาก

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

3
*
7

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1679-2541

TIS_NAME
นํ้ามันไพล

หน่วยตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย มหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

7.5

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1680-2541
1680-2541

TIS_NAME
นํ้ามันดอกกานพลู
นํ้ามันดอกกานพลู

หน่วยตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย มหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์*
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

7.5
10

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1681-2541
1681-2541

TIS_NAME
นํ้ามันตระไคร้
นํ้ามันตระไคร้

หน่วยตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย มหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์*
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

7.5
10

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1682-2541

TIS_NAME
นํ้ามันตระไคร้หอม

หน่วยตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย มหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

5.5

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1683-2541

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

วัสดุทใี่ ส่ในร่างกายทาง
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
ศัลยกรรม : การหาความ
ต้าน การดัดโค้งและความ
คงรูปของแผ่นยึดกระดูก

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

2

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
ความปลอดภัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563***

-

167

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน จํากัด**
ความปลอดภัย

-

30

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

30

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

40

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

การทดสอบภูมคิ ุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่วิทยุทแี่ ผ่
กระจายเป็ นคลื่นข้อ19.11.4.2
การทดสอบภูมคิ ุ้มกันความถี่ฮาร์มอนิกและฮาร์มอนิกร่วมที่
ช่องทางแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ ากระแสสลับข้อ9.11.4.7
การทดสอบคัตเอาต์ความร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นทีร่ วมอยู่
ในเครื่องทํานํ้าร้อนปิ ดซึ่งมีความจุไม่เกิน 1 ลิตรข้อ 24.102

30

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1693-2547

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท ทีย ูวี ไรน์แลนด์(ประเทศไทย) จํากัด**
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
การทําเครื่องหมายและข้อแนะนํา
การป้องกันการเข้าถึงส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ า
กําลังไฟฟ้ าเข้าและกระแสไฟฟ้ า
การเกิดความร้อน
กระแสไฟฟ้ ารัว่ และความทนทานทางไฟฟ้ าทีอ่ ุณหภูมใิ ช้งาน
ความทนความชื้น
กระแสไฟฟ้ ารัว่ และความทนทานไฟฟ้ า
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลง และวงจรทีเ่ กี่ย วข้อง
การทํางานผิดปกติย กเว้นข้อ19.11.4
เสถีย รภาพและอันตรายทางกล
ความแข็งแรงทางกล
การสร้างยกเว้นข้อ 22.32
สายภายใน
ส่วนประกอบ
การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก
ขั้วต่อสายสําหรับตัวนําภายนอก
การเตรีย มสําหรับการต่อลงดิน
หมุดเกลีย วและจุดต่อ
(มีต่อ)

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

30

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

1693-2547(ต่อ) เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท ทีย ูวี ไรน์แลนด์(ประเทศไทย) จํากัด**(ต่อ)
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย (ต่อ)

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

(ต่อ)
ระยะห่างตามผิวฉนวนระยะห่าง ในอากาศ และฉนวนตัน
ความทนความร้อนและไฟ
ความต้านทานการเป็ นสนิม

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์
ความปลอดภัย

N/A

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน (ประเทศไทย) จํากัด**
ความปลอดภัย

-

N/A

1693-2547

เครื่องทํานํ้าร้อนไฟฟ้ า นํ้า บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ผ่านร้อนทันที เฉพาะด้าน (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
ความปลอดภัย
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

1703-2541 เล่ม สายอินทราแวสคุลาร์
5
ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้ง
เดีย ว เล่ม 5 สายหุม้ เข็ม
ฉีดยา

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองรังสีและเครื่องมือ
แพทย์*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4.4.1 รหัสสี และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุของสาย
หุม้ เข็ม
ข้อ 4.4.2 ยูนิตของสาย
ข้อ 4.4.3.2 รูเข็ม
ข้อ 4.4.3.3 ฐานเข็ม
ข้อ 4.4.3.4 ความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างฐานเข็มกับตัวเข็ม
ข้อ 4.4.4 ข้อต่อระบายอากาศ
ข้อ 4.4.5 อัตราการไหล
ข้อ 4.5 เครื่องหมายและฉลาก

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1713-2548

TIS_NAME
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้ว
เดี่ย ว

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1732-2558

TIS_NAME
กระจกเงา

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 16
มิถุนายน 2562***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน กรมทรัพ ยากรธรณี*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

N/A

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน กรมทางหลวง*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ส่วนประกอบทางเคมี

11

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

-

11

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

N/A

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
สําหรับงานท่อ

-

14

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ส่วนประกอบทางเคมี

14

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

-

7

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะ
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
วิศวกรรมศาสตร์*
สําหรับงานท่อ

-

3

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ส่วนประกอบทางเคมี, สมบัติทางกล

15

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

-

3

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

-

3

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน)**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

-

3

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 2 เมษายน แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
2564***
สําหรับงานท่อ

3

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สถาบันไทย-เยอรมัน**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จํากัด**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
สําหรับงานท่อ

-

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4.2.2.1 ความหนา
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท ศูนย์วิจัย โลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
จํากัด**
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2 สมบัติทางกล
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง

N/A

1735-2542

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)**
แผ่นม้วน และแผ่นแถบ
สําหรับงานท่อ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5.1 ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1737-2542

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สําหรับทางรถไฟ : ขนาด
ทาง 1 เมตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ตําแหน่งของเหล็กเสริม, ปริมาณเหล็กเสริมตามยาว, ลักษณะ
ทัวไป,
่ ความต้านแรงอัดของคอนกรีต

10

1737-2542

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สําหรับทางรถไฟ : ขนาด
ทาง 1 เมตร

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

การรับแรงกระทําซํ้าทีพ่ ้ นื ทีร่ องรับราง

4

1737-2542

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สําหรับทางรถไฟ : ขนาด
ทาง 1 เมตร

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย *

-

15

1737-2542

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สําหรับทางรถไฟ : ขนาด
ทาง 1 เมตร

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

การรับแรงกระทําซํ้าทีพ่ ้ นื ทีร่ องรับราง

47

1737-2542

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สําหรับทางรถไฟ : ขนาด
ทาง 1 เมตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
การรับแรงในแนวดิ่งทีพ่ ้ นื ทีร่ องรับราง, การรับแรงในแนวดิ่งที่
กึ่งกลางหมอน, การรับแรงกระทําซํ้าทีพ่ ้ นื ทีร่ องรับราง, ความ
ต้านแรงอัดของคอนกรีต

56

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1745-2547
1745-2547
1745-2547

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ซ ักผ้าชนิดเหลว สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* คุณลักษณะอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ซ ักผ้าชนิดเหลว สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณลักษณะอื่นๆ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
ผลิตภัณฑ์ซ ักผ้าชนิดเหลว กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ อุปโภค***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม
2563***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

30
30
N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1746-2545

แอมโมเนีย มไนเทรต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สําหรับทําวัตถุระเบิดแอน
โฟ

-

N/A

1746-2545

แอมโมเนีย มไนเทรต
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สําหรับทําวัตถุระเบิดแอน
โฟ

คลอไรด์, ขนาดแอมโมเนีย มไนเทรตเม็ดพรุน, สารอินทรีย ์,
การดูดซับนํ้ามัน, ประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามัน, ความ
หนาแน่นเชิงปริมาตร

10

1746-2545

แอมโมเนีย มไนเทรต
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
สําหรับทําวัตถุระเบิดแอน
โฟ

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
ความปลอดภัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563***

-

167

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ความทนทาน, การทํางานในภาวะผิดปกติ, ความแข็งแรงทาง
กล, ความต้านทางต่อการเกิดสนิม, การแผ่รังสีความเป็ นพิษ
และอันตรายทีค่ ล้ายกัน

32

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

30

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
จํากัด**
ความปลอดภัย

-

30

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
จํากัด (ลาดพร้าว)**
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

30

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

-

20

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน บริษัท ทีย ูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด**
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 19.11.4 และ ข้อ 22.32

20

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์
ความปลอดภัย

1773-2548

เตาไมโครเวฟสําหรับใช้ใน
ทีอ่ ยู่อาศัย เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1775-2555

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

แผ่นอุ่นไฟฟ้ าและ
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีม่ ลี ักษณะ
คล้ายกัน - คุณลักษณะที่
ต้องการด้านความปลอดภัย

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

1776-2542
1776-2542

มอร์ตาร์สําหรับฉาบ
มอร์ตาร์สําหรับฉาบ

1776-2542
1776-2560

มอร์ตาร์สําหรับฉาบ
มอร์ตาร์สําหรับฉาบ

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กรมโยธาธิการและผังเมือง*

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ส่วนทีล่ ะลายนํ้าได้ของทราย, ความต้านแรงอัด, ความอุ้มนํ้า,
ความคงตัวของทราย
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

42
15
19
N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

1777-2542

แคโพรแล็กแทม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ลักษณะทัวไป,
่ ค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 290 นาโน
เมตร, ด่างอิสระ, กรดอิสระ

1777-2542

แคโพรแล็กแทม

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

1777-2542

แคโพรแล็กแทม

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
สี, ความชื้น, ด่างอิสระ, กรดอิสระ
สี

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

13 ชัวโมง
่

5
10

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1813-2542
1813-2542

TIS_NAME
กรดลอริก
กรดลอริก

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ค่าไทเทอร์, ความเป็ นกรดแร่, การบรรจุ

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

17
14

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1814-2542
1814-2542

TIS_NAME
กรดไมริสติก
กรดไมริสติก

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ค่าไทเทอร์, ความเป็ นกรดแร่, การบรรจุ

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

17
14

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1815-2542
1815-2542

TIS_NAME
กรดพาล์มติ ิก
กรดพาล์มติ ิก

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ค่าไทเทอร์ ความเป็ นกรดแร่ การบรรจุ

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

17
13

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1816-2542
1816-2542

TIS_NAME
ไขสัตว์
ไขสัตว์

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ค่าไทเทอร์, การบรรจุ

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

10
13

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1843-2553

TIS_NAME
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ภาคพื้นดินชนิดผลึก
ซิลิคอน - คุณสมบัติการ
ออกแบบ และรับรองแบบ

หน่วยตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์
พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ขนาดพื้นทีข่ องแผงเซลล์เกิน 2 x 2 ตารางเมตร และ
กําลังไฟฟ้ าสูงสุดเกิน 1,000 วัตต์

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1845-2542

1845-2542

1845-2542

TIS_NAME
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เตาอบไมโครเวฟเชิง
พาณิชย์
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เตาอบไมโครเวฟเชิง
พาณิชย์
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เตาอบไมโครเวฟเชิง
พาณิชย์

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

การป้องกันการสัมผัสส่วนทีม่ ไี ฟฟ้ า, ความทนทาน, การ
ทํางานในภาวะผิดปกติ, ความแข็งแรงทางกล, การทํา, การ
เดินสายไฟฟ้ าภายใน, ส่วนประกอบ, ไฟ, การเกิดรอยทาง
ไฟฟ้ า, การแผ่รังสีความเป็ นพิษและอันตรายทีค่ ล้ายกัน

167

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*

ความทนทาน, การทํางานในภาวะผิดปกติ, ความแข็งแรงทาง
กล, ความต้านทานต่อการเกิดสนิม, การแผ่รังสีความเป็ นพิษ
และอันตรายทีค่ ล้ายกัน

32

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*

ข้อ 8.1 ข้อ 22.32 ข้อ 22.46 ข้อ 22.105 และข้อ 22.106

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1845-2553

TIS_NAME
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เตาอบไมโครเวฟเชิง
พาณิชย์

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 28 มกราคม 2566***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ข้อ 22. Construction การทดสอบตามข้อ 22.46 ของ มอก.
1375
และข้อ 22.105
และข้อ 22.106

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1870-2542

รถยนต์ทใี่ ช้เครื่อ งยนต์
การปิ โ ตรเลีย มแห่งประเทศไทย**
เบนซิน เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่อ งยนต์ ระดับที่ 6

-

7

1870-2542

รถยนต์ทใี่ ช้เครื่อ งยนต์
กรมควบคุมมลพิษ*
เบนซิน เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่อ งยนต์ ระดับที่ 6

สารมลพิษไอระเหย

2

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1875-2542

การปิ โ ตรเลีย มแห่งประเทศไทย**
รถยนต์ขนาดเล็กทีใ่ ช้
เครื่อ งยนต์ดีเซล เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่อ งยนต์
ระดับที่ 5

-

7

1875-2542

กรมควบคุมมลพิษ*
รถยนต์ขนาดเล็กทีใ่ ช้
เครื่อ งยนต์ดีเซล เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื่อ งยนต์
ระดับที่ 5

-

2

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1877-2542

TIS_NAME
ความปลอดภัย ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า สําหรับใช้
ในทีอ่ ยู่อาศัย และงานทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกัน
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
เครื่องอบผิวโดยการแผ่
รังสีอัลตราไวโอเลตและ
รังสีอินฟราเร

หน่วยตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2563***

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
-

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1878-2550

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และ สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
เครื่อ งขายสินค้าอัตโนมัติ วันที่ 28 มกราคม 2566***
เฉพาะด้านความปลอดภัย

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ข้อ 22. Construction การทดสอบตามข้อ 22.46 ของ มอก.
1375

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ*

-

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม*

N/A

N/A

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ความต้านแรงดึง ความยืด การดัดโค้ง

10

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

2

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*

-

6

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**

-

3

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*

-

3

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

สถาบันยานยนต์*

-

3

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์*

-

3

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

สถาบันไทย-เยอรมัน**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง

N/A

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จํากัด**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4.2.2.1 ความหนา
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.1 ลักษณะทัวไป
่
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก

N/A

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท ศูนย์วิจัย โลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)
จํากัด**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด
ข้อ 6.2.2 การดัดโค้ง

N/A

1884-2542

เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรง
ดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ
แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่
ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)**

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1913-2554

เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด**
ชนิดใช้ประจําทีแ่ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีม่ ลี ักษณะ
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 22.110 ข้อ 22.111 ข้อ 22.135 ข้อ 22.136 และข้อ
32.101

N/A

1913-2554

เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ชนิดใช้ประจําทีแ่ ละ
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีม่ ลี ักษณะ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )
คล้ายกัน เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย

ข้อ 22. การสร้าง ข้อ 22.110 ข้อ 22.111 ข้อ 22.135 ข้อ
22.136
ข้อ 32. การแผ่รังสี ความเป็ นพิษและอันตรายทีค่ ล้ายกัน ข้อ
32.101

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1955-2551

บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

1955-2551

บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*

-

N/A

1955-2551

บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

บริษัท ยูโ รฟิ นส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด** -

N/A

1955-2551

บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**

-

N/A

1955-2551

บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด** (2017 )

ข้อ 4.2 ความสูญเสีย เนื่องจากการใส่แทรก (insertion loss)

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

3

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1955-2551

TIS_NAME
บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและ
บริภณ
ั ฑ์ทคี่ ล้ายกัน :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

การไฟฟ้ านครหลวง โดยฝ่ ายวิจัย และพัฒนา กองทดสอบ ทดสอบได้ทกุ รายการ (CDN Method) ยกเว้น
อุปกรณ์ไฟฟ้ า***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 29 กันยายน - ความสูญเสีย เนื่องจากการใส่แทรก
2566***
- แรงดันไฟฟ้ ารบกวนทีข่ ั้วควบคุม

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1956-2553

บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

-

N/A

1956-2553

บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**

N/A

1956-2553

บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี :
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวน
วิทยุ

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อ 5.1 ขีดจํากัดสําหรับสัญญาณรบกวนทีข่ ั้วต่อแหล่งจ่าย
กําลังไฟฟ้ าประธาน

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1957-2543

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
รองรับประแจสําหรับทาง
รถไฟตามขนาดทางทีร่ ะบุ

การรับแรงกระแทกซํ้า

7

1957-2543

หมอนคอนกรีตอัดแรง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย *
รองรับประแจสําหรับทาง
รถไฟตามขนาดทางทีร่ ะบุ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
การรับแรงกระแทกซํ้า

15

1957-2543

หมอนคอนกรีตอัดแรง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
รองรับประแจสําหรับทาง
รถไฟตามขนาดทางทีร่ ะบุ

การรับแรงกระทําซํ้า

22

1957-2543

หมอนคอนกรีตอัดแรง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
รองรับประแจสําหรับทาง
รถไฟตามขนาดทางทีร่ ะบุ

การรับแรงกระทําซํ้า

28

1957-2543

หมอนคอนกรีตอัดแรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
รองรับประแจสําหรับทาง
รถไฟตามขนาดทางทีร่ ะบุ

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
การรับแรงในแนวดิ่ง, การรับแรงกระทําซํ้า, ความต้านแรงอัด
ของคอนกรีต, ความต้านแรงดัดของคอนกรีต

43

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1984-2543
1984-2543
1984-2543
1984-2543

TIS_NAME
แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว
แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว
แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว
แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
กรมโยธาธิการและผังเมือง*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ความแข็งของพื้นผิว, การดัดโค้งตามขวาง
ความแข็งของพื้นผิว, การดัดโค้งตามขวาง

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

6
6
2
3

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์**
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

-

15

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท ทีย ูวี ไรน์แลนด์(ประเทศไทย) จํากัด**
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

ข้อ 19.11.4 และข้อ 22.32

20

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด**
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

ข้อ 22.32

20

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
จํากัด**
ด้านความปลอดภัย

-

N/A

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ข้อ 22.32 ฉนวนเพิ่มเติมและฉนวนเสริม
ข้อ 24.1.3 สวิตซ์
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์*
ด้านความปลอดภัย

N/A

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
(ประเทศไทย) จํากัด**
ด้านความปลอดภัย

-

N/A

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึง
ด้านความปลอดภัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563***

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง ลาบอราตอรี่
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
(ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 46/171 ถนนนวลจันทร์ แขวง
ด้านความปลอดภัย
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร** (2017 )

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด**
(2017 )
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

ข้อ 11.101 ข้อ 22.32 และข้อ 25.101

N/A

1985-2549

เครื่องใช้ไฟฟ้ าสําหรับการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ห้องปฏิบตั ิการ
ดูแลผิวหรือผม เฉพาะ
ทดสอบไฟฟ้ า** (2017 )
ด้านความปลอดภัย

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER
1990-2543
1990-2543
1990-2543

TIS_NAME
นํ้ายาเช็ดกระจก
นํ้ายาเช็ดกระจก
นํ้ายาเช็ดกระจก

หน่วยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย*
สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
ตัวทําละลายรวม, เสถีย รภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
คุณสมบัติในการทําความสะอาด
คุณสมบัติในการทําความสะอาด, นํ้า

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

30
25
30

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ส่วนประกอบทางเคมี, ความต้านแรงดึงและความยืด, การดัด
โค้ง

15

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน กรมวิทยาศาสตร์บริการ*
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

3

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท แอลพีเอ็น เหล็กแผ่น จํากัด**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ส่วนประกอบทางเคมี

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

N/A

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์*
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

3

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน)**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

3

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

3

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะ
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ วิศวกรรมศาสตร์*
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

3

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 2 เมษายน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
2564***
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

7

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน สถาบันไทย-เยอรมัน**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จํากัด**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ สํานักวิจัย และบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

-

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท ศูนย์วิจัย โลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ จํากัด**
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2543

เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)**
แผ่นแถบ แผ่นหนา และ
แผ่นบาง สําหรับงาน
โครงสร้างรถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)**
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 5. สมบัติทางกล

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน บริษัท สหวิริย าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)**
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 5. สมบัติทางกล

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน บริษัท ศูนย์วิจัย โลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)
สําหรับงานโครงสร้าง
จํากัด**
รถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 6.2.1 ความต้านแรงดึงและความยืด ความต้านแรงดึงทีจ่ ุด
คราก

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยกองวัสดุวิศวกรรม***ได้รบั
สําหรับงานโครงสร้าง
การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566***
รถยนต์

-

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

Update ข อ้ มูลถงึ ประกาศ สมอ.ฉบับ ที 13 (พ.ศ.2563) ประกาศราชกิจ จาฯ 3 ธ.ค. 2563
หน่วยตรวจสอบผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีได้ร บั การแต่งตังตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 และทีแกไ้ ขเพ มเติ
ิ ม

TIS_NUMBER

TIS_NAME

หน่วยตรวจสอบ

รายการที่ตรวจสอบไม่ได้

ระยะเวลา
ตรวจสอบ (วัน)

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย***ได้รบั การ
สําหรับงานโครงสร้าง
แต่งตัง้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566***
รถยนต์

-

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครื่องมือวิจัย
สําหรับงานโครงสร้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่
รถยนต์
28 มกราคม 2566***

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4. ส่วนประกอบทางเคมี

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สถาบันยานยนต์***ได้รบั การแต่งตัง้ ถึงวันที่ 28
สําหรับงานโครงสร้าง
มกราคม 2566***
รถยนต์

-

N/A

1999-2560

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)**
สําหรับงานโครงสร้าง
รถยนต์

ทดสอบได้เ ฉพาะรายการ
ข้อ 4. ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อ 5. สมบัติทางกล

N/A

* แต่งตังตามภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์แ ละเงือนไขการแต่งตังผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** แต่งตังเนืองจากได้ร ับการรับรองตาม มอก.17025

ข้อมูลทังหมดเพือการสืบค้นเบืองต้นเท่านัน
สงสัยติดต่อกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โทรศัพ ท์ 0 2202 3373

