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ใบร้องขอรับการ Audit (Audit Application) 

กรุณากรอกแบบสอบถามนีอ้ย่างสมบรูณท์ี่สดุ เพื่อความถกูตอ้งในการจดัเตรียมขอ้มลูตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นในการ Audit  (Please completed  this 

questionnaire as fully as possible for authenticity to prepare audit information)    

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์ร (Company's profile) 

ชื่อบรษิัท (Company's Name)   :  
ผูต้ิดต่อ (Contacted person) :  
ต าแหน่ง / แผนก (Position/Section) :  

 

2. สถานท่ีรบัการ Audit /จ านวนพนกังานแต่ละท่ี (Audit site/Employee in each site) : กรุณาแนบผงัองคก์รที่แสดงถึงจ านวนคนในแต่ละ 

function, ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนก และ ระหว่าง site (Please attach an organizational chart that shows the number of people in 

each function, relationships between the function and site.)  

2.1 ส ำนักงำนใหญ่ (Head Office) 

ชื่อองคก์ร (Organization’s Name)  
 

:    ตามขอ้ 1 (same as 1.) ถา้ไม่เป็นตามขอ้ 1 ใหร้ะบ ุ(If not according to No. 1, specify) 
 

ที่อยู่ (Address)  :   
 

กะ (Shift) 
เวลาท างาน 

(working time) 

พนกังานแต่ละกะ (Employee/Shift) 
ขอบข่ายงานและขอ้ยกเวน้ (Scope and exclusion) 

Full time Sub-contract 
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2.1 ส ำนักงำนสำขำ (Site) ทัง้กรณีส ำนักงำนถำวรและช่ัวครำว (for multi-site and temporary site) 

ชื่อองคก์ร (Organization’s 
Name) 

ที่อยู่ (Address) 
กะ 

(Shift) 

เวลา
ท างาน 
(working 

time) 

พนกังานแต่ละกะ 
(Employee/Shift) ขอบข่ายงานและขอ้ยกเวน้ (Scope and exclusion) 

Full time Sub-contract 

Site1.       
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3. ระบกุระบวนการท่ีใช ้Outsource (Specify outsourcing process) : 

________________________________________________________ 

         

4. ใชบ้รษิัทท่ีปรกึษาหรือไม่ (Do you have consultant?)          

 ไม่ใช ้(No.)   

 ใช ้(Yes.)     ชื่อบรษิัทท่ีปรกึษา :    

__________________________________________________________________________   

   

5. การรอ้งขอการ  Audit  (Audit requisition) 

5.1.  เลือกประเภทของการ Audit (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1) Select the Audit type (can choose more than one).  

 รบัรองใหม่ (Registration Audit)          

 รกัษาระบบ (Surveillance Audit)              

 รบัรองซ า้ (Renewal  Audit)  

 เปล่ียน Version (Transition Audit) 

 ขยายขอบข่าย (Scope Extension) 

 ลดขอบข่าย (Scope decreasing)   

 เปล่ียนสถาบนัรบัรอง (Transfer) ระบเุหตผุล (Reasons): _______________________________________________________ 

        จ านวนครัง้ที่เคยเปล่ียนสถาบนัรบัรอง (Transferring number) : _________________________________________________ 

 รวมระบบ (Integrate System Audit) ระบรุะบบ (Specify System) : _____________________________________________ 

การตรวจแบบบรูณาการใหร้ะบหุวัขอ้ที่รวมระบบ (In case of integrate please specify the integration subject)  

ใหเ้ลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ (Select more than one topic) 

o ผูท้  าระบบเป็นคนกลุ่มเดียวกนั (Responsible Person) 

o การท าเอกสารและคู่มืออยู่ฉบบัเดียวกนั (Documentation) 

o ท าการประชมุระดบับรหิารรว่มกนั (Management review meetings) 

o ท า Internal Audit รว่มกนั (Internal Audit) 

o ใชน้โยบายและเปา้หมายรว่มกนั (Policy / Target) 

o กระบวนการท างานรว่มกนั (Working Process) 

o ใช ้ระบบการวดัผล แกไ้ข และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องรว่มกนั (Measuring/CA/Improvement) 

o ระบบสนบัสนนุ เช่น การควบคมุเอกสารและบนัทึก, การอบรม, การส่ือสาร รว่มกนั (Supporting system 

(Document & Record control, Training, Communication) 



 

 

 

Thai International Certified Assessment Co., Ltd. 

2/22  IYARA Tower, 7th Floor Room 702-703, Chan Road, Tung wat don, Sathorn,  Bangkok 10120 

Tel (662) 678-5154, Fax (662) 678-5155, Company Mobile 081-623-9351, E-Mail : ticacert@gmail .com, www.ticacert.com 

 

4/6 

TICA-F-009/Rev.28/01-11-62 

 

 แยกระบบ (Separate System) ระบรุะบบ (Specify System) : __________________________________________  

 ตรวจประเมินพิเศษ (Special Audit) : ______________________________________________________________ 

5.2. มาตรฐาน (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1) Select the Audit type (can choose more than one).  

 ISO 9001          

 ISO 14001              

 ISO45001           

 IATF 16949            

 GMP/HACCP  

 Other กรุณาระบ ุ(Please specify) : ___________________________________________________________  

5.3    ประมาณการณก์ าหนดการ Audit (Audit schedule estimation) เดือน (Month) ___________ ปี(Year)_________   
 

6. ความตอ้งการในการ Audit (Audit pattern requisition)  

6.1. ภาษาในใบรบัรอง ( Certification Language) เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ (You can choose more than 1 item) 

 Thai   

 English             

 Japan มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมส าหรบัภาษาญ่ีปุ่ น (Extra Charge for Japanese Language)  

6.2. สถาบนัรบัรองที่ตอ้งการ (อา้งถึงสถาบนัรบัรองตามที่ระบใุนใบเสนอราคา/Refer to quotation)  

 TICA (Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.)   

 J-VAC (Japan Value-Added Certification Co.,Ltd.)                                                  

6.3. ภาษาในการ Audit (Audit Language) (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้/You can choose more than 1 item)   

 Thai 

 English 

 Japan (มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมส าหรบัภาษาญ่ีปุ่ น / Extra Charge for Japanese)  

 

7. องคก์รไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากหนว่ยงานอื่นหรือไม่ (Does the organization hold any system certification by other 

certification body?)  

 ไม่ใช่ (No.)    

 ใช่ (Yes.) โปรดระบขุอบข่ายการไดร้บัการรบัรอง ( If  yes, please specify standard, scopes and name of certification 

body.) : _______________________________________________________________________  
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8. เคยถกูใหห้ยดุด าเนินการจากหนว่ยงานของรฐัหรือไม่  (Have you ever been notified from government to stop your work 

operation?)  

 ไม่เคย (No.)    

 เคย (Yes.) กรุณาอธิบาย / If there are any problems, please explain) :   

กรณีขอกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม(ISO14001)/ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (ISO45001) กรุณำ
ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (In case ISO14001/ISO45001 application , please specify for more information)    

9. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   (Environmental Subject) 

9.1 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่มีนยัส าคญั 
(Significant Aspect)  

: ปรมิาณขยะอนัตราย - Hazardous waste.  Kg/Month 
 ปรมิาณน า้เสียก่อนเขา้ระบบบ าบดั – waste water  

before entering treatment system. 
 

M3/Day 

 สารหรือองคป์ระกอบของโลหะหนกัในกระบวนการ 
ผลิตที่มีน า้เสียกอ่นเขา้ระบบ - Heavy metals in 
 waste water before entering treatment system. 

 
M3/Day 

 ใชส้ารอินทรียร์ะเหย (VOCs) ในกระบวนการ - Use  
VOCs in the process. 

 
Ton/Month 

 ใชพ้ลงังานไฟฟ้า - Electric power consumption  MJ/Month 
 ใชว้ตัถอุนัตราย – Use of hazardous Substance  Ton/Month 
 ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงไวไฟ  ระบปุระเภท………………. 

Fuel consumption, specify fuel type…………… 
 

Lit/Month 

9.2 กระบวนการท่ีใชส้ารเคม ี
(The process which using chemicals) 

:  

9.3 ชื่อสารเคมีที่ใช ้(Name of chemicals) :  
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10. ปัญหาดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  (Safety and Occupational Health problem issue) 

10.1 ปัญหาดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ที่มีนยัส าคญั (Significant Safety and 
Occupational Health)  

:  

10.2 กระบวนการท่ีพบปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ 
(The process which found problem as above 
mention) 

:  

 

ขอยืนยนัวา่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้ง และเป็นความจรงิทกุประการ  We declare that all the information given is true and correct 

 

ชื่อ (Name) :  ___________________________________   ต าแหน่ง (Position) : ________________________________________ 
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การทบทวนความสามารถ  (ส  ำหรบั TICA)   

1. ลกัษณะองคก์ร 
(ตามการจดทะเบียน) 

 Single site    Multi site    Temporary Site   Other…………………………………………………… 
 

2. ลกัษณะองคก์ร 
(ตามการท างานจริง) 

 Single site    Single with extension site    Single site with multi organization  
  Multi Site     Temporary Site   Other ………………………………………………………………………. 

3. ประเมิน Effective Employee กระบวนการท่ีประเมิน……………...…………….…………….…...… 
4. ระบบมาตรฐานท่ีขอการรบัรอง ……………………………………………………………………...………………………………...…….…………… 
5. ประเภท/รอบการตรวจประเมิน …………………………………………………………………………………………………...……...….…………… 
6. ขอบข่ายการรบัรอง  ………………………………………………………………………………………………………...............……….. 

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

ISIC …………………………………. ม ี AB หรือไม่     □ Yes      □ No    
7. Risk □ High      □ Medium    □ Low     □ Limited 
8. Load สิ่งแวดลอ้ม/ความปลอดภยั □ High      □ Medium    □ Low      
9. มี Design หรือไม่ □ Yes      □ No    
10. ค านวณจ านวน MD , total MD …………………………………………. 

 
 

Site 
คน 
Tol 

คน 
eff. 

มาตรฐาน รอบ 100% 

% 

ลด/
เพิม่ 

เหตผุล

ในการ
ลด/เพิม่ 

MD 

ต ่าสดุที่
ตอ้งเขา้ 

Site 
คน 

Tol 
คน 

eff. 
มาตรฐาน รอบ 100% 

% 

ลด/

เพิม่ 

เหตผุล

ในการ

ลด/เพิม่ 

MD 

ต ่าสดุที่

ตอ้งเขา้ 

                                

                                

                  

                  

                                

                                

11. Audit Team  
ชือ่ MD Role Process ชือ่ MD Role Process 

    MS  SP  C  SP-C  L ……....…     MS  SP  C  SP-C  L ……....… 
    MS  SP  C  SP-C  L ……....…     MS  SP  C  SP-C  L ……....… 
    MS  SP  C  SP-C  L ……....…     MS  SP  C  SP-C  L ……....… 
    MS  SP  C  SP-C  L ……....…     MS  SP  C  SP-C  L ……....… 
    MS  SP  C  SP-C  L ……....…     MS  SP  C  SP-C  L ……....… 

 

12. ช่วงเวลาการตรวจ (+/-) ……………………………………………………………………………………….………………………… 
13. การปรบัเปลี่ยนขอ้มลูดงันี ้ ……………………………………………………………………………………….………………………… 
14. ขอขอ้มลูเพิ่มดงันี ้ ……………………………………………………………………………………….………………………… 

 

ผลกำรทบทวน  :   □ ด ำเนินกำรต่อในขัน้ตอนต่อไป        □ ไม่สำมำรถใหก้ำรรบัรองได ้         by…………………………………Date………………… 
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