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ใบร้องขอรับการตรวจประเมิน (Audit Application) 

กรุณากรอกแบบสอบถามนีอ้ย่างสมบรูณท์ี่สดุ เพื่อความถกูตอ้งในการจดัเตรยีมขอ้มลูตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นในการ Audit  (Please completed  this 

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

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์ร (Company's profile) 

ช่ือบรษิัท (Company's Name)   :  
ผูต้ิดต่อ (Contacted person) :                                 ต าแหน่ง / แผนก (Position/Section)  :  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (Factory Registration No.) :  

 

2. สถานที่รบัการ Audit /จ านวนพนกังานแตล่ะที่ (Audit site/Employee in each site) : กรุณาแนบผงัองคก์รที่แสดงถึงจ านวนคนในแตล่ะ function, 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนก และ ระหวา่ง 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) 

ช่ือองคก์ร (Organization’s 
Name)  

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

ที่อยู่ (Address)  :   ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เป็นสถานที่รบัการตรวจประเมินหรอืไม่     (Is there the audit site ?)        ใช่ (Yes)         ไม่ใช่ (No) 

 

กะ (Shift) 
เวลาท างาน 

(working time) 

พนกังานแตล่ะกะ (Employee/Shift) ระบแุยกใน/นอก

พืน้ท่ี (on site/off site) ขอบข่ายงานหรอืผลิตภณัฑ ์และขอ้ยกเวน้ (Scope and 
exclusion) พนกังานประจ า 

(Full time) 
พนกังานชั่วคราว 
(Temporary) 

พนกังานที่ว่าจา้ง
ผ่านบรษัิทอื่น
(Sub-contract) 

ตวัอย่าง  1 8.00-17.00 12 / 0 50 / 0 0 / 20 ผลิตลกูบอล / ไม่มีขอ้ยกวน้ 
 2 20.00 – 5.00 10 / 0 100 / 0 0 / 200 ผลิตลกูบอล / ไม่มีขอ้ยกวน้ 
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โปรดระบขุอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์ที่องคก์รด าเนินการอยู่ หรือมีแผนที่จะท า เช่น มาตรฐาน มอก, JIS ฯลฯ   

(Please specify the legal and regulatory requirements applicable to the product (existing or plan to apply) such as TIS, JIS, etc.) 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

รายละเอียดงานในกะที่แตกตา่งจากช่วงเวลาปกติ (Working detail in shift which different from daytime work) : …………………………… 

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

 

สถิติการเกิดอบุตัิเหต ุและเหตกุารณเ์กือบจะเกิดอบุตัิเหตุ (Statistics on accidents and near misses.) (เฉพาะ OH&S) : …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2.2  ส ำนักงำนสำขำ (Site) ทัง้กรณีส ำนักงำนถำวรและช่ัวครำว (for multi-site and temporary site) 

ช่ือองคก์ร (Organization’s 
Name) 

สถานที่ตัง้ (Site) กะ (Shift) 
เวลาท างาน 
(working 

time) 

พนกังานแตล่ะกะ (Employee/Shift) ระบุ

แยกใน/นอกพืน้ที่ (on site/off site) 

ขอบข่ายงานและขอ้ยกเวน้ (Scope and 
exclusion) 

สถิติการเกิดอบุตัิเหต ุและ
เหตกุารณเ์กือบจะเกิด

อบุตัิเหต ุ
(Statistics on accidents 

and near misses.) 
(เฉพาะ OH&S) 

เป็นสถานที่อยู่ใน
ขอบข่ายการรบัรอง

หรรอืไม่ 
(Is this site in 

certification scope?)  
ใช่ () /ไม่ใช่ (X) 

พนกังาน
ประจ า 

(Full time) 

พนกังาน
ชั่วคราว 

(Temporary) 

พนกังาน
ที่ว่าจา้ง
ผ่านบรษัิท
อื่น (Sub-
contract) 

ตวัอย่าง : บรษิัท AA 1 ชลบรุี 1 8.00-17.00 12 / 0 50 / 0 0 / 20 ก่อสรา้ง / ไม่มีขอ้ยกวน้ 0 ใช่ 
  2 20.00 – 5.00 10 / 0 100 / 0 0 / 200 ก่อสรา้ง / ไม่มีขอ้ยกวน้ 0 ใช่ 
 2 อยธุยา 1 8.00-20.00 10 / 10 20 / 50 0 / 50 ก่อสรา้ง / ไม่มีขอ้ยกวน้ 0 ใช่ 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
รายละเอียดงานในกะของแตล่ะ site ที่แตกตา่งจากช่วงเวลาปกติ (Working detail in shift which different from daytime work) : ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ระบกุระบวนการที่ใช ้Outsource (Specify outsourcing process) :................................................................................................... 

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

         

4. ใชบ้รษิัทที่ปรกึษาหรอืไม่ (Do you have consultant?)          

 ไม่ใช ้(No.)   

 ใช ้(Yes.)     ช่ือบรษิัทที่ปรกึษา : ......................................................................................................................................   

      

5. การรอ้งขอการตรวจประเมิน  (Audit requisition) 
5.1. ตรวจประเมิน 
  ระบบควบคมุคณุภาพของโรงงานที่ท  าผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน มอก. (TIS Audit) 
 การตรวจประเมินเพื่อรบัรองระบบมาตรฐาน ISO (ISO audit) 

เลือกประเภทของการ Audit (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1) Select the Audit type (can choose more than one).  
 รบัรองใหม่ (Registration Audit)          

 รกัษาระบบ (Surveillance Audit)              

 รบัรองซ า้ (Renewal  Audit)  

 เปลี่ยน Version (Transition Audit) 

 ขยายขอบข่าย (Scope Extension) 

 ลดขอบข่าย (Scope decreasing)   

 เปลี่ยนสถาบนัรบัรอง (Transfer) ระบเุหตผุล (Reasons): …………………………………………………………….………… 

        จ านวนครัง้ที่เคยเปลี่ยนสถาบนัรบัรอง (Transferring number) : ……………………………………..………………………… 

 บรูณาการระบบ (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  าระบบเป็นคนกลุม่เดียวกนั (Responsible Person) 

o ระบบการควบคมุเอกสารรว่มกนั (Documentation Control) 

o ท าการประชมุระดบับรหิารรว่มกนั (Management review meetings) 

o ท า Internal Audit รว่มกนั (Internal Audit) 

o การสื่อสารภายในองคก์รเป็นระบบเดียวกนั (Communication System) 

o ใชร้ะบบการอบรมเดียวกนั (Training System) 

o ใช ้ระบบ แกไ้ข และปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองรว่มกนั (NC/CA/Improvement) 

o ใชร้ะบบการประเมินประสิทธิผลรว่มกนั (Performance Evaluation 
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o ใชร้ะบบการสอบเทียบรว่มกนั (Calibration system) 

o ตวัแทนฝ่ายบรหิารเป็นคนเดียวกนั (Management representative) 

 รวมระบบ (Combine System) ระบรุะบบ (Specify System) : …………………………………………………………………  

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

 ตรวจประเมินพิเศษ (Special Audit) : ............................................................................................................................. 

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

 มอก.หมายเลข (TIS standard  No.) :.............................................................................................................................. 

 ISO 9001        

 ISO 14001              

 ISO 45001           

 GMP/GHP กรุณาระบ ุ(Please specify): .......................................................................................................................         

 HACCP  

 Other กรุณาระบ ุ(Please specify): ............................................................................................................................... 

5.3 ประมาณการณก์ าหนดการ Audit (Audit schedule estimation) เดือน (Month) ………….………. ปี(Year)……………….……… 

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

 Thai 

 English 

 Japan (มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมส าหรบัภาษาญ่ีปุ่ น / Extra Charge for Japanese)  
 

6. ความตอ้งการในการตรวจประเมินเพื่อรบัรอง (Audit pattern requisition) – กรณีตรวจกำรท ำผลิตภัณฑ์ไม่ต้องระบุ (Don’t 

identified in case of product inspection)  
6.1. ภาษาในใบรบัรอง ( Certification Language) เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ (You can choose more than 1 item) 

 Thai   

 English             

 Japan มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมส 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.)                                                  
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7. องคก์รไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานอื่นหรอืไม่ (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.) : _______________________________________________________________________  
 

 

8. เคยถกูใหห้ยดุด าเนินการจากหน่วยงานของรฐัหรอืไม่  (Have you ever been notified from government to stop your work 

operation?)  

 ไม่เคย (No.)    

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

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

9. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม   (Environmental Subject) 

9.1 ลกัษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่มีนยัส าคญั 
(Significant Aspect)  

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

before entering treatment system. 
 

M3/Day 

 สารหรือองคป์ระกอบของโลหะหนกัในกระบวนการ 
ผลิตที่มีน า้เสียก่อนเขา้ระบบ - Heavy metals in 
 wastewater before entering treatment system. 

 
M3/Day 

 ใชส้ารอินทรยีร์ะเหย (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 กฏหมายหรือขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ส าคญัที่เก่ียวขอ้ง 
(Relevant important environmental laws or 
regulations) 

:  
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10. ปัญหาดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  (Safety and Occupational Health problem issue) 

10.1 ระบอุนัตรายที่ส  าคญัและความเสี่ยงที่มี
นยัส าคญั ของ OH&S ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 
(The Identification of the key hazards and 
OH&S risks associated with process)  

:  

10.2 วสัดทุี่เป็นอนัตรายหลกัที่ใชใ้นกระบวนการ 
(The main hazardous materials used in the 
process) 

:  

10.3 ภาระผกูพนัทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั 
OH&S (Any relevant legal obligation coming 
from the applicable OH&S legislation) 

:  

 

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

 

ช่ือ (Name) : _____________________________  ต าแหน่ง (Position) :___________________________ วนัที่ (Date) :_________________ 

  

 


