
(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่   ท 7065-293/2214          

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

          บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด          

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร           0105512004637          

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

 

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

ข้อกำหนดด้าน

ความปลอดภัย  

มาตรฐานเลขที่ มอก.      2214-2561

ทำที่โรงงานชื่อ      บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม      -

ตั้งอยู่เลขที่ 129/1-3 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย  -

ถนน  ติวานนท์ ตำบล/แขวง  ท่าทราย อำเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี 

จังหวัด  นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่  3-71-1/14นบ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓  

                     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่    22 มิถุนายน 2565

7e83b627

https://a.tisi.go.th/l?n=ท7065-293/2214
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=7e83b627-1743-4ca9-b264-d37ad8aebbe7


ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๑

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด          

ใบอนุญาตที่      ท 7065-293/2214     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 ตู้เย็น มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ประเภท 0I ชั้นภูมิอากาศ T ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 67 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 145.9 L แบบรุ่น

GR-D147

2 ตู้เย็น มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ประเภท 0I ชั้นภูมิอากาศ T ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 181.6 L แบบรุ่น

GR-D187

  

   

  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           22 มิถุนายน 2565                

   



ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๒

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด          

ใบอนุญาตที่      ท 7065-293/2214     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3 ตู้เย็น มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ประเภท 0I ชั้นภูมิอากาศ T ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว

พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 67 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 145.9 L

แบบรุ่น GR-C149F

4 ตู้เย็น มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ ประเภท 0I ชั้นภูมิอากาศ T ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว

พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 181.6 L

แบบรุ่น GR-C189F

  

   

  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)  

  ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           23 มีนาคม 2566                

   



ลำดับที่ ๓

หน้าที่   ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด          

ใบอนุญาตที ่     ท 7065-293/2214     

รายการที่ สาระของการเปลี่ยนแปลง

1 ไม่มี

    

  

 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  

 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  

 ปฏิบัติราชการแทน  

 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 วันที ่          22 มิถุนายน 2565                

  



 
   
     ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     แบบ มอ.๔
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     ท 7065-293/2214
     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด
  
   
     บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด
     0105512004637
  
   
     ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
     ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
     2214-2561
  
   
     บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
      
     129/1-3
     2
      
     ติวานนท์
     ท่าทราย
     เมืองนนทบุรี
     นนทบุรี
     10120000125140
  
   
     
       2022-06-22
       นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
       ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

    
     
       
         2022-06-22
         นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
      
       
         2023-03-23
         นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ
         ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
      
    
     
       
         2022-06-22
         นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
         ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

      
    
  
   
     รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
     
       1
        ตู้เย็น   มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ  ประเภท 0I  ชั้นภูมิอากาศ T   ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว   แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด   220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 67 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 145.9 L แบบรุ่น GR-D147 
       1
    
     
       2
        ตู้เย็น   มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ  ประเภท 0I  ชั้นภูมิอากาศ T   ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว   แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด   220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 181.6 L แบบรุ่น GR-D187 
       1
    
     
       3
        ตู้เย็น   มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ  ประเภท 0I  ชั้นภูมิอากาศ T   ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว   พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด   220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 67 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 145.9 L แบบรุ่น GR-C149F 
       2
    
     
       4
        ตู้เย็น   มีการใช้สารทำความเย็นไวไฟ  ประเภท 0I  ชั้นภูมิอากาศ T   ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว   พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด   220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 68 W ปริมาตรภายในที่กำหนด 181.6 L แบบรุ่น GR-C189F 
       2
    
  
   
     บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
       1
       ไม่มี
       1
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