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เลขท่ีค าขอ: Application No. ………………………………………… 

แบบ ค (Type C) 

ค าขอรับใบอนุญาต: Application for a License 
น าผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจ าหน่ายในราชอาณาจักร:  

To Import for Sale in the Kingdom the Industrial Product(s) Required by the Royal Decree to be in Conformity with 
the Standard(s) 

ข้าพเจ้า (I/Partnership/Company)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ยื่นค าขอ เพื่อรับใบอนุญาตน าผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักร ส าหรับผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม: Submit an application for a License to import for sale in the Kingdom  
the industrial product(s) required by the Royal Decree to be in conformity with the standard for 
………..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

มาตรฐานเลขท่ี มอก.: Standard No. TIS………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า: which use the trademark……………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ท าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมนี้ คือ: Manufacturer of this (these) industrial product(s) is………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

โรงงานตั้งอยู่เลขท่ี: Situated at address of factory ……………….………………….………………………………………………………………………… 

ถนน: Road…………………………………….……………เมือง: City…………………….….………………ประเทศ: Country………………………….………. 

ผู้ส่งออกซึ่งผลติภณัฑุ์ตสาหกรรมนี้จากต่างประเทศ คือ: Exporter of this (these) industrial product(s) form oversea named 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี: having the head office situated at address……………………..…………………………………………………………  

ถนน: Road…………………………………….……………เมือง: City……………….….……………………ประเทศ: Country………………………….………. 

(กรณีที่มีผูส้่งออกมากกว่า 1 รายให้ระบุเพิ่มเตมิได:้ In case of more than 1 exporter, please provide additional information) 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี:้ I herewith submit the following detail for consideration 

1.  ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่น าเข้านีท้ าตามมาตรฐาน: The imported industrial product(s) is (are) manufactured in 
accordance with the standard(s) for……………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

2.  รายละเอียดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีประสงค์จะน าเข้ามาเพื่อจ าหนา่ยในราชอาณาจักร ดังนี:้ Detailed descriptions of the 
industrial product(s) that is (are) intended to import for sale in the Kingdom are as follows 

 ประเภท (Class) / แบบ (Type) / ขนาด (Size) / ช้ัน (grade) / อื่น ๆ (Other)…………………………………………………..……………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  ปริมาณผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีจะน าเข้ามาเพื่อจ าหน่ายในราชอาณาจักร: Estimated quantity of industrial product(s) to 
be imported for sale in the Kingdom…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

4.  สถานท่ีเก็บผลิตภัณฑต์ั้งอยู่เลขท่ี: The storage premise(s) situated at address……………………………………………………………… 

 ถนน: Road……………………..……….………………หมู่ที:่ Moo…….………..ต าบล/แขวง: Sub-district………………….…………………………. 

 อ าเภอ/เขต: District……………………………………………….………….จังหวัด: Province…………………………………………….………………… 

(กรณีที่มีสถานที่จัดเก็บมากกว่า 1 แห่งให้ระบุเพิ่มเติมได:้ In case of more than 1 storage premise, please provide 
additional information) 

 
พร้อมกับค ำขอนี้ได้ส่งมอบหลักฐำน ดังต่อไปนี้: I submit the completed application herewith the following items 

1. แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการผลิตโดยสังเขป: The manufacturing process flow diagram. 

2. แผนที่สถานประกอบการ: Map of a factory location. 

3. เอกสารระบบคณุภาพ (ถ้ามี): Quality System document (if any) 
4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) : Other document (if any) 

 

 
 
 
 

 
 (ลงช่ือ: Signature)……………………………………………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต (Applicant) 
  


