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ระบบคุณภาพทีป่ระสงคข์อการรับรอง / Standard request for certification 

    

วตัถุประสงค ์/Objective :   
   Initial Certification(ขอรบัรองครัง้แรก)                                           Recertification (ต่ออายใุบรบัรอง)  
   Extend / Reducing Sites (ขยาย-ลด สาขาการรบัรอง)                   Pre-assessment (ตรวจประเมินเพื่อดคูวามพรอ้ม) 
   Extend / Reducing Scope (ขยาย-ลด ขอบข่ายการรบัรอง)           Transfer audit (ยา้ยการรบัรอง)     
   ตรวจเพื่อต่อใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.2)                                        Others (อื่นๆ)    

 
 
 
ชื่อสถานประกอบการ (Name of Organization):      

 นิติบคุคล / Company     บคุคล / Personnel      อื่นๆ ระบ ุ/ Other please specify    
ที่อยู่หลกั (Main address) :    
    
จ านวนสาขา (No. of site)   
ที่อยู่สาขา 1 (Site 1; address) :    
    
ที่อยู่สาขา 2 (Site 2; address) :    
    
ชื่อผูต้ิดต่อ (Name) :                                                    
มือถือ (Mobile):                                   ไลนไ์อดี (LINE ID) :     
เบอรโ์ทร (Telephone) :                                                     แฟ็กซ ์(Fax) :    
อิเมลล ์E-Mail :                        
ชื่อผูม้ีอ  านาจลงนาม (Name of  Chief Executive) :     
ขอบข่ายที่ประสงคข์อการรบัรอง (Scope) :    
    
    
 
เฉพาะส าหรบัมาตรฐาน ISO9001 / For ISO9001 only 

 มีการออกแบบ (Design)  ไม่มีการออกแบบ (No Design) 
จ านวนกะการท างาน_________กะ 
** ในกรณีที่กจิกรรมการด าเนินงานมีความแตกต่างกนัในแต่ละกะ โปรดระบ ุ________________________________________ 
เฉพาะส าหรบัมาตรฐาน HACCP / HACCP only 
จ านวน HACCP PLAN (No. of HACCP) :    เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1  รายละเอียดทั่วไป / Part 1 General Information 
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ชื่อที่ปรกึษา (Name of Consultant) :            

มีการจา้งเหมาชว่งหรือไม่? ถา้มีโปรดระบ ุ (Out Sourced Processes ? )  :        
              
 

ต าแหน่ง / Position จ านวนพนกังาน /Number of employees 
ที่อยู่หลกั /Main ads. สาขา 1/ site 1 สาขา 2 / Site 2 

พนักงานทัง้หมด / Total emplomes      

ฝ่ายบรหิาร /  Management    

ฝ่ายผลิตและฝ่ายคณุภาพ / Production and Quality    

ฝ่ายออกแบบและพฒันา / Design and development (ถา้มี) 
(** เฉพาะส าหรบัมาตรฐาน ISO9001 / For ISO9001 only**) 

   

ฝ่ายการตลาดและขาย / Marketing and sales     

ฝ่ายอื่นๆ เช่น ชา่งซ่อมบ ารุง, คลงัสินคา้, จดัซือ้ ขนส่ง เป็นตน้  
Other functional areas as applicable as per the scope of the 
organization (example Maintenance, store, Purchase, 
logistics, etc.) 

   

 
 
 
 
 

 ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลธรรมดา) / ID Card (INDIVIDUAL) 
 ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทฯ (กรณีนิติบคุคล) / Legal Entity Registration 
 ใบอนญุาตสถานท่ีผลิตอาหาร อ.2/สบ.1/สบ.1/1 (กรณีเป็นสถานประกอบการผลิตอาหาร) / Food production license 
 ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ โรงงาน 2562 หรือ ใบอนญุาตประกอบกิจการอื่นๆตามที่กฎหมายก าหนด 
  ขัน้ตอนการผลิต / Production Process 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวข้างตน้รวมถึงเอกสารทีส่่งมาพร้อมนีเ้ป็นจริงถูกต้องทุกประการ 
I declare that the information given above, and evidence given in this application are true, correct and completed 

 
 

ลงชื่อ / Signature :       
                 (     ) 

         วนัท่ี / Date :      
      

ส่วนที ่2 ข้อมูลสถานประกอบการ/กระบวนการ / Part 2 Plant/Process information 

ส่วนที ่3 เอกสารประกอบค าขอ / Part 3 Required Documents (เพื่อประกอบการสมัครและการประโยชนใ์นการเสนอราคาตรวจเท่าน้ัน)
๗๗ 


