
(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่   5892-67/1131          

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

          บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด          

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร           0905532001113          

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

 

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

 

มาตรฐานเลขที่ มอก.      1131-2535

ทำที่โรงงานชื่อ      บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม      -

ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย  -

ถนน  เพชรเกษม ตำบล/แขวง  ควนลัง อำเภอ/เขต  หาดใหญ่ 

จังหวัด  สงขลา ทะเบียนโรงงานเลขที่  10900300125357 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓  

                     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่    14 มีนาคม 2565

43402c7a

https://a.tisi.go.th/l?n=5892-67/1131
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=43402c7a-39e9-41c8-b24a-7858e7dbd557


ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๑

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด          

ใบอนุญาตที่      5892-67/1131     

รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา

ชื่อขนาด 18  20  25  35  40  55  65  80 และ 100

2 ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 แบบสามทาง ชนิดต่อด้วยน้ำยา

ชื่อขนาด 18x18  20x18  20x20  25x18  25x20  25x25  35x35  40x18  40x20  40x25  40x40

 55x18  55x20  55x25  55x40  55x55  65x25  65x65  80x18  80x20  80x25 80x35  80x40  80x55

 80x80  100x18  100x20  100x25  100x35  100x40  100x55  100x65  100x80 และ 100x100 

3 ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 แบบข้องอ 45 องศา ชนิดต่อด้วยน้ำยา

ชื่อขนาด 18  20  25  40  55  80 และ 100

4 ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 แบบข้องอ 90 องศา ชนิดต่อด้วยน้ำยา

ชื่อขนาด 18  20  25  35  40  55  65  80 และ 100

  

   

  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)  

  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที่           14 มีนาคม 2565                

   



ลำดับที่ ๓

หน้าที่   ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต           บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด          

ใบอนุญาตที ่     5892-67/1131     

รายการที่ สาระของการเปลี่ยนแปลง

1 ไม่มี

    

   

  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  

  ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  

  ปฏิบัติราชการแทน  

  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

  วันที ่          14 มีนาคม 2565                

   



 
   
     ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     แบบ มอ.๒
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     5892-67/1131
     ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด
  
   
     บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด
     0905532001113
  
   
     ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
     ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
     1131-2535
  
   
     บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด
     -
     319
     2
     -
     เพชรเกษม
     ควนลัง
     หาดใหญ่
     สงขลา
     10900300125357
  
   
     
       2022-03-14
       นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
       ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

    
     
       
         2022-03-14
         นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร
         ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน
      
    
     
       
         2022-03-14
         นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
         ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

      
    
  
   
     รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
     
       1
        ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด  ชั้นคุณภาพ PVC 13.5   แบบข้อต่อตรง   ชนิดต่อด้วยน้ำยา  <br/>ชื่อขนาด 18  20  25  35  40  55  65  80 และ 100 
       1
    
     
       2
        ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด  ชั้นคุณภาพ PVC 13.5   แบบสามทาง   ชนิดต่อด้วยน้ำยา  <br/>ชื่อขนาด 18x18  20x18  20x20  25x18  25x20  25x25  35x35  40x18  40x20  40x25  40x40  55x18  55x20  55x25  55x40  55x55  65x25  65x65  80x18  80x20  80x25 80x35  80x40  80x55  80x80  100x18  100x20  100x25  100x35  100x40  100x55  100x65  100x80 และ 100x100  
       1
    
     
       3
        ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด  ชั้นคุณภาพ PVC 13.5   แบบข้องอ 45 องศา   ชนิดต่อด้วยน้ำยา  <br/>ชื่อขนาด 18  20  25  40  55  80 และ 100 
       1
    
     
       4
        ประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด  ชั้นคุณภาพ PVC 13.5   แบบข้องอ 90 องศา   ชนิดต่อด้วยน้ำยา  <br/>ชื่อขนาด 18  20  25  35  40  55  65  80 และ 100 
       1
    
  
   
     บันทึกการเปลี่ยนแปลง
     
       1
       ไม่มี
       1
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