รายละเอียดแนบทายใบรับรองระบบงานหนวยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 22-IB0005
ชื่อหนวยตรวจ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ฝายหนวยตรวจ
ทีต่ ั้งสถานประกอบการของหนวยตรวจและขอมูลติดตอ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ที่ตั้งสํานักงานสาขา (กรณีแตกตางจากที่ตั้งสํานักงานใหญ)
1025 อาคารยาคูลท ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการรับรอง
: หนวยตรวจ 0035
ประเภทของหนวยตรวจ : ประเภท C
หมวดหมู / สาขาการตรวจ
การตรวจโรงงานเพื่อการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ

ขั้นตอนและชวงการตรวจ
การตรวจกระบวนการผลิต ระบบการควบคุม
คุณภาพ และการตรวจประเมินสําหรับกลุม
ผลิตภัณฑ
- เหล็ก
- เซรามิก และอุปกรณสุขภัณฑ
- บริภัณฑสองสวาง

ขอกําหนดที่ใช
- หลักเกณฑ และวิธีการการตรวจสอบ
เพื่ อ ก า ร อ นุ ญ า ต ข อ งสํ า นั ก งา น
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- หลั ก เกณฑ เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่ อ ก า รอ นุ ญ า ต แ ล ะ ม า ต รฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ตั้งแต วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564
ถึง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569
ออกให ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
(นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร)
รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ออกใหครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หนาที่ 1/1

Scope of Accreditation for Inspection Body
Certificate No. 22-IB0005
Name of Inspection Body : Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development, Inspection Body Department
Addresses and contact details
Head office or primary location
1025 Yakult Building, Phaholyothin Road, Phayathai,
Phayathai, Bangkok

Accreditation No.
Type of Inspection Body

Additional Locations (If different from Head Office)
-

: INSPECTION 0035
: Type C

Category / Field of Inspection
Manufacturing inspection for
product certification

Stage and Range of
Inspection
Production process and quality
control system inspection
including the evaluation of the
following group of products:
- steel products
- ceramic and sanitary wares
- electrical lighting and similar
equipment

Inspection Requirements or
Criteria
- Criteria for product certification of
Thai Industrial Standards Institute
- Criteria for the relevant particular
requirements for products
certification and Thai Industrial
Standards

Valid from : 11 September B.E. 2564 (2021)
Until : 10 September B.E. 2569 (2026)
Issue Date : 4 February B.E. 2565 (2022)

Date of Initial Issue: 18 April B.E. 2561 (2018)
Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute
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