
(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่   ท 6732-272/2067          

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

          บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด          

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร           0105530020053          

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

 

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

 

มาตรฐานเลขที่ มอก.      2067-2552

ทำที่โรงงานชื่อ      บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม      โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท

ตั้งอยู่เลขที่ 9/260 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย  -

ถนน  พหลโยธิน ตำบล/แขวง  คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต  คลองหลวง 

จังหวัด  ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่  - 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓  

                     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่    25 มกราคม 2565

da2f453c

https://a.tisi.go.th/l?n=ท6732-272/2067
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=da2f453c-46fe-48ff-ac4f-dabd600266a6


ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๑

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด          

ใบอนุญาตที่      ท 6732-272/2067     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม

ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม

แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา

ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ

  

   

  (นายรชฏ หมื่นศรี)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           25 มกราคม 2565                

   



ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๒

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด          

ใบอนุญาตที่      ท 6732-272/2067     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม

แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา

ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ

  

   

  (นายรชฏ หมื่นศรี)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           18 เมษายน 2565                

   



ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๓

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด          

ใบอนุญาตที่      ท 6732-272/2067     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3 ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม

ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว

แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ

  

   

  (นายรชฏ หมื่นศรี)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           12 พฤษภาคม 2565                

   



ลำดับที่ ๓

หน้าที่   ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด          

ใบอนุญาตที ่     ท 6732-272/2067     

รายการที่ สาระของการเปลี่ยนแปลง

1 ไม่มี

    

  

 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  

 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  

 ปฏิบัติราชการแทน  

 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 วันที ่          25 มกราคม 2565                

  



 
   
     ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     แบบ มอ.๔
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     ท 6732-272/2067
     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด
  
   
     บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     0105530020053
  
   
     ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
     ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
     2067-2552
  
   
     บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท
     9/260
     5
     -
     พหลโยธิน
     คลองหนึ่ง
     คลองหลวง
     ปทุมธานี
     ปท0033(2)/836
  
   
     
       2022-01-25
       นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
       ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

    
     
       
         2022-01-25
         นายรชฏ หมื่นศรี
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
      
       
         2022-04-18
         นายรชฏ หมื่นศรี
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
      
       
         2022-05-12
         นายรชฏ หมื่นศรี
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
      
    
     
       
         2022-01-25
         นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
         ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

      
    
  
   
     รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
     
       1
        ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม  <br/> ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง   ชนิดอยู่บนพื้น   แบบคู่ผสม  <br/>แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง   วาล์วเซรามิก   หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา   ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ 
       1
    
     
       2
        ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ  <br/> ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง   ชนิดอยู่บนพื้น   แบบคู่ผสม  <br/>แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง   วาล์วเซรามิก   หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา   ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ 
       2
    
     
       3
        ก๊อกน้ำสําหรับอ่างล้างชาม  <br/> ประเภทติดตั้งตามแนวนอน   ชนิดอยู่นอกผนัง   แบบเดี่ยว  <br/>แบบรุ่น ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม   วาล์วเซรามิก   หันขวา 90 องศา   ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ 
       3
    
  
   
     บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
       1
       ไม่มี
       1
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