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แบบค ำขอกำรรับรอง มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓       
 
 

๑.  ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................................................................................. 
๒.  ที่อยู่ เลขที.่......................................... หมู่ที่..…..................ตรอก/ซอย…….........………………….........………… 
    ถนน………………………………...................….ต าบล/แขวง....................................................................………..... 
    อ าเภอ / เขต.............................................… จังหวัด……………………….…………รหัสไปรษณีย์......................... 
    โทรศัพท.์...................................โทรสาร………………………. อีเมล์…………….......................................…………… 
๓.  เลขทะเบียนหนังสือรับรองนิติบุคคล...............................................  ทุนจดทะเบียน..................................... 
๔.  เลขทีป่ระกันสังคม.............................................................................................................................. ........... 
๕.  ประเภทกิจการ............................................................................................................................. .........……... 
๖.  การจ าหน่าย   ภายในประเทศ   

  ส่งออก (ระบุประเทศ............................................) มูลค่าการส่งออก………………….……… 
๗.  จ านวนลูกจ้าง ........................................... คน 
๘.  การรับรองมาตรฐาน     ไม่เคยได้การรับรองมาตรฐาน     ได้การรับรองมาตรฐาน (ระบุชื่อมาตรฐาน
และหน่วยรับรองมาตรฐาน)................................................................................................................................  
๙.  การขอการรับรอง (ศึกษาค าอธิบาย)  
     ๙.๑ ขอการรับรองระดับพ้ืนฐาน  ครั้งแรก  ต่อเนื่อง (ระบุเลขท่ีหนังสือรับรอง)............................... 
     ๙.๒ ขอการรับรองระดับสมบูรณ์  ครั้งแรก  ต่อเนื่อง (ระบุเลขท่ีหนังสือรับรอง)............................... 
     ๙.๓ ขอการรับรองระดับสมบูรณ์สูงสุด  ครั้งแรก  ต่อเนื่อง (ระบุเลขท่ีหนังสือรับรอง)...................... 
๑๐.  บุคคลที่มอบหมายให้รับผิดชอบการรับรอง  
       ชื่อ ........................................................................................ ต าแหน่ง .................................................................... 
       โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ......................................อีเมล์ ................................................................ 

          ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในค าขอและเอกสารประกอบค าขอเป็นความจริงทุกประการ โดยพร้อม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน 
และปฏิบัติการตามผลการตรวจประเมินเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการรับรอง    

 ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้กระท าการแทน                 
                                                       (                                    ) ประทับตรา (ถ้ามี) 
                                           ต าแหนง่............................................. 

 วันที.่.............................................. 
 

กรร. ๐๓ 
 

เลขที่ค ำขอ
..................
..... 

ค ำชี้แจง   กรุณาเติมข้อมูลในช่องว่าง และเขียน
เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือ   ให้ชัดเจนและ
ครบถ้วน 
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ค ำอธิบำย   ๑.  การรับรองระดับพ้ืนฐาน หมายถึง การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติต่อแรงงาน

สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย ข้อ ๕.๓ ถึง ๕.๑๒ และข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๒ เฉพาะในส่วนที่

เป็นเอกสารตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด มีอายุการรับรอง ๒ ป ี

   ๒.  การรับรองระดับสมบูรณ์ หมายถึง การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติต่อแรงงาน

สอดคล้องทุกข้อก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย มีอายุการรับรอง ๓ ป ี

   ๓.  การรับรองระดับสมบูรณ์สูงสุด หมายถึง การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติต่อแรงงาน

สอดคล้องทุกข้อก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทย และมีชั่วโมงการท างานล่วงเวลา ชั่วโมงการท างาน  

ในวันหยุด และชั่วโมงการท างานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสิบสองชั่วโมง มีอายุ

การรับรอง ๓ ป ี

 

กำรส่งค ำขอ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ดังนี้ 

  ๑.  แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

  ๒.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  ๓.  หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้ที่ได้รับ 

มอบอ านาจ ในกรณีที่มีการลงนามแทนผู้มีอ านาจลงนาม 

 สอบถามข้อมูล -   ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

-  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

   กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่

  -  กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน 

     ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

     ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง  กทม. ๑๐๔๐๐ 

     โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๖๔๒ , ๐ ๒๓๕๔ ๑๖๕๓ 

     เว็บไซต์  http://tls.labour.go.th 

     อีเมล์  tls@labour.mail.go.th 

 

 

 

 
 

ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 
วันที่รับค าขอ
..........................
.... 
ผู้รับค าขอ 
..........................
......... 
            (                         
) 
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