
เลขท่ีคำ	ขอ :              -                      
แบบสอบถ	มประกอบคำ	ขอรับก	รรับรองคุณภ	พผลิตภณัฑ์

ข้อแนะนำ	ในก	รกรอกข้อมูล
สำ�หรับบริษัท/หน่วยง�น ท่ียังไม่ได้รับก�รรับรองระบบก�รบริห�รง�นคุณภ�พ จ�กหน่วยง�นท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รม�ตรฐ�น
แห่งช�ติ ให้ก�รรับรองแล้ว
 แบบสอบถ�มนีส้ำ�หรับผู้ยืน่คำ�ขอกรอกข้อมูลเพ่ือใช้แนบประกอบคำ�ขอรับก�รรับรองคุณภ�พผลิตภัณฑ์ในวันทีย่ื่นคำ�ขอรับก�รรับรอง 

เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ยื่นคำ�ขอในก�รแสดงให้เห็นถึงระบบก�รควบคุมคุณภ�พผลิตภัณฑ์และก�รเป็นไปต�มข้อกำ�หนดที่เก่ียวข้อง
ของผลิตภัณฑ์ทีย่ื่นขอรับก�รรบัรองอย่�งต่อเนื่อง

 เอกส�รฉบับนี้ และเอกส�รแนบ ที่ผูย้ื่นคำ�ขอยื่นไว้พร้อมกัน จะถูกประกอบก�รประเมินเอกส�รและก�รตรวจประเมิน ระบบก�รควบคุม
คุณภ�พสนิค้� ณ โรงง�น/สถ�นประกอบก�รของผู้ยื่นคำ�ขอ

 กรณีจำ�เปน็ควรมีเอกส�รแนบเพ่ือแสดงร�ยละเอียดข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ เพ่ิมเติม
 เอกส�รข้อมูลทั้งหมดที่ไดร้ับ สถ�บนัประเมินและรับรองเทคโนโลยีดจิิทัล จะปฏิบัตติ�มหลักเกณฑ์เง่ือนไขในก�รรักษ�คว�มลับ

และข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นที่เก่ียวข้องอย่�งเคร่งครัด
เพ่ือประโยชน์สำ	หรับผู้ยื่นคำ	ขอ โปรดอ่	นและตอบแบบร	ยก	รตรวจสอบระบบคุณภ	พอย	่งละเอียด

พร้อมแนบเอกส	รประกอบเพ่ิมเติม

ช่ือบริษัท/หน่วยง�น :                                                                                                                                                        

สถ�นท่ีตั้ง :                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
ส่วนท่ี 1
1. ผูร้ับผิดชอบ
1.1 ผู้แทนที่รบัผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับก�รขอรับก�รรับรองคุณภ�พผลิตภัณฑ์

ช่ือและตำ�แหน่ง :
โทรศัพท์/โทรส�ร :
E-mail :

1.2 บุคล�กรผูร้ับผดิชอบในก�รจัดก�รเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับผลิตภัณฑน์ี้
ช่ือและตำ�แหน่ง :
โทรศัพท์/โทรส�ร :
E-mail :
ร�ยง�นใคร(ช่ือและตำ�แหน่ง) :

1.3 ผู้รับผิดชอบแทน ในกรณีที่ 1.2 ไม่อยู่
ช่ือและตำ�แหน่ง :
โทรศัพท์/โทรส�ร :
E-mail :
ร�ยง�นใคร (ช่ือและตำ�แหน่ง) :

1.4 ผังองค์กรท่ีแสดงถึงส�ยก�รบังคับบัญช�ของบุคล�กรข้�งต้น (1.2 และ 1.3) ในองค์กร
(กรณีท่ีหน่วยง�นผลิตผลิตภัณฑ์และหน่วยง�นออกแบบ/พัฒน�ผลิตภัณฑ์อยู่คนละสถ�นท่ีต้ังให้ระบุข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 1.2 
และ 1.3)
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2. อำ	น	จหน้	ท่ีและคว	มรับผิดชอบ
2.1 บุคล�กรท่ีระบุในข้อ 1.2 และ 1.3 มีเอกส�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�ร ดังต่อไปนี้หรือไม่
ก) ก�รแก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนดก่อนก�รยื่นคำ�ขอใช้เคร่ืองหม�ยรับรอง

- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่
- มีก�รนำ�ไปปฏิบัติ   ใช่   ไม่ใช่

ข) ก�รคงรักษ�ไว้ซึ่งข้อกำ�หนด (เช่น ข้อกำ�หนดเฉพ�ะ, drawings, ก�รจัดห�)
- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่
- มีก�รนำ�ไปปฏิบัติ   ใช่   ไม่ใช่

ค) ก�รจัดก�รและก�รทวนสอบก�รดำ�เนินก�รในก�รยกเลิกก�รใช้เคร่ืองหม�ยรับรองสำ�หรับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปต�ม
หลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของสถ�บันฯ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับผลิตภัณฑน์ี้

- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่

- มีก�รนำ�ไปปฏิบัติ   ใช่   ไม่ใช่

2.2 หลักเกณฑ์ด้�นคว�มส�ม�รถ

บุคล�กรท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 และ 1.3 ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ี
คว�มรับผิดชอบ โดยมีก�รระบุพื้นฐ�นก�รศึกษ�, ประสบก�รณ์ทำ�ง�น และก�รฝึกอบรมท่ีมี

  ใช่   ไม่ใช่

2.3 บุคล�กรท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2 และ 1.3 ควรมีอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังต่อไปนี้ เพื่อให้มัน่ใจว่�
ก) เคร่ืองหม�ยรับรองนำ�ไปใช้ได้เฉพ�ะผลิตภัณฑ์ท่ีสถ�บันฯ อนญุ�ตเท่�นั้น

- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่
ข) มีเอกส�รของสถ�บันฯ เกีย่วกับข้อกำ�หนดท่ีเป็นปัจจุบัน และนำ�ไปปฏิบตัิ

- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่

ค) ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เคร่ืองหม�ยรับรองต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดก่อนก�รส่งมอบ
- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่

ง) ต้องนำ�หลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดท่ีระบุไว้ด้�นล่�งไปปฏิบัตแิละมีก�รติดต�มผล ณ สถ�นท่ีประกอบก�ร
- มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังกล่�ว   ใช่   ไม่ใช่
 - เอกส�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบดังกล่�วข้�งต้นต้องลงน�มโดยผู้บริห�ร

–    ท่ีรับผิดชอบ
  ใช่   ไม่ใช่
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ส่วนท่ี 2
3. ส่วนสนับสนุน
3.1 ขั้นตอนก�รปฏบิัติง�น 
ก) ก�รผลิตเป็นก�รผลิตต�ม  คำ�ส่ังซื้อ   จัดเก็บเป็นสต๊อค
ข) มีก�รออกใบส่ังผลิตหรือท่ีเทียบเท่�หรือไม่   มี   ไม่มี
ค) ถ้�มี, มีก�รช้ีบ่ง batch no./lot no. ต�มคำ�ส่ังซื้อหรือไม่   มี   ไม่มี
ง) ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์หรือก�รบรรจุผลิตภัณฑ์มีก�รช้ีบ่งต�มคำ�ส่ังซื้อหรือไม่   มี   ไม่มี
จ) ถ้�ไม่, ระบบในก�รคัดแยกผลิตภัณฑ์กรณีท่ีมีข้อสงสัยในคุณภ�พทำ�อย่�งไร

3.2 พนักง�นควบคุมคุณภ�พและ/หรือประกันคุณภ�พ 
ก) ใครเป็นหัวหน้�ง�นควบคุมคุณภ�พและ/หรือประกันคุณภ�พ

ข) ร�ยง�นใคร

ค) มีก�รแยกหน่วยง�นควบคุมคุณภ�พและ/หรือประกันคุณภ�พออกจ�กหน่วยง�นอ่ืนหรือไม่   มี   ไม่มี
ถ้�มี, โปรดระบุ
1) หวัหน้�ง�นตรวจสอบ ถ้�แตกต่�งจ�ก ก)

2) พนักง�นท่ีรับผิดชอบมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทดสอบ/ก�รประเมิน/วิธีก�รประเมินผลิตภัณฑ์ในม�ตรฐ�นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือไม่

ง) พนักง�นคลังวัตถุดิบ/สินค้�หรือพนักง�นในส�ยก�รผลิตรับผิดชอบในก�รประเมินและทดสอบดังต่อไปนี้หรือไม่
(1) วัตถุดิบ   มี   ไม่มี
(2) ผลิตภัณฑ์ในระหว่�งกระบวนก�รผลิต   มี   ไม่มี
(3) ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จ   มี   ไม่มี

จ) ถ้�มี, มีก�รเฝ้�ระวังพนักง�นต�มข้อ ง) โดยพนักง�นควบคุมคุณภ�พและ/หรือประกันคุณภ�พ
หรือไม่

  มี   ไม่มี

ฉ) มีก�รตรวจสอบก�รควบคุมคุณภ�พหรือไม่   มี   ไม่มี
ถ้�มี, ดำ�เนินก�รโดย (ระบุ)

ช) ข้อมูลของพนักง�นระบบคุณภ�พอ่ืนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้�มี)
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4. วัตถดุิบ, ช้ินส่วนประกอบ และบริก	ร
4.1 ข้อกำ�หนดเฉพ�ะในก�รจัดซื้อและก�รควบคุม/ประกันคุณภ�พวัตถุดิบ 

ร�ยละเอียดวัตถุดิบหลักท่ีจัดซื้อ ข้อกำ�หนดเฉพ�ะท่ีใช้ และผู้ข�ย/ผู้ให้บริก�ร (supplier) หลัก

4.2 วิธีก�รควบคุม/ประกันคุณภ�พท่ีใช้ในก�รตรวจรับวัตถุดิบ, ช้ินส่วนประกอบ หรือบริก�ร ก�รดำ�เนินก�รกรณีท่ีไม่ยอมรับ

5. ก	รผลิต
5.1 กระบวนก�รผลิต

ร�ยละเอียดขั้นตอนต่�งๆ ในก�รผลิต (แผนก�รผลิต process flow chart และ/หรือเอกส�รสนับสนุนอ่ืนๆ)
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6. ระบบคุณภ	พ ก	รตรวจและทดสอบ
6.1 ระบบคุณภ�พ ก�รตรวจและทดสอบ

ร�ยละเอียดระบบคุณภ�พ (รวมถึงวิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง) โดยอ้�งอิงก�รทดสอบต�มม�ตรฐ�นท่ีเกี่ยวข้อง 
(แผนง�นระบบคุณภ�พ หรือเอกส�รสนับสนุนท่ีอ้�งอิงไปยังข้อ 3.1)

6.2 อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ
ร�ยละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบท่ีใช้ง�นและอุปกรณ์ม�ตรฐ�นท่ีมี (ไดแ้ก่ serial number  ช่วงคว�มกว้�งของ
เคร่ืองมือ ช่วงใช้ง�น ค่�คว�มละเอียด ค่�คว�มผิดพล�ดท่ียอมรับได้ ช่ือผู้ผลิต เป็นต้น) 

วิธีก�รและคว�มถี่ในก�รสอบเทียบและ/หรือทวนสอบ และใบรับรอง (ถ้�ม)ี
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7. เอกส	รและบันทึก
7.1 ท่ัวไป

ร�ยละเอียดของข้อกำ�หนดเฉพ�ะหลักๆ เช่น แบบ, ช้ินส่วนผลิตภัณฑ์, ตัวอย่�งท่ีใช้อ้�งอิง

ร�ยละเอียดวิธีก�รท่ีใช้ในก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงก�รออกแบบ/พัฒน�ผลิตภัณฑ์ หรือข้อกำ�หนดเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์

7.2 ก�รเป็นไปต�มข้อกำ�หนด – ข้อกำ�หนดเฉพ�ะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนดท่ีพบในช่วง 6 เดือนท่ีผ่�นม� กรณีท่ีดำ�เนินก�รทดสอบต�ม
ม�ตรฐ�นท่ีเกี่ยวข้องแล้ว พร้อมท้ังแนบสำ�เน�สรุปผลของผลทดสอบ (ถ้�มี) 

ร�ยละเอียดวิธีก�รเรียกร้องสิทธิ์ (claim)/ก�รร้องเรียน (complaint) ภ�ยใต้ก�รรับประกันและ/หรืออ่ืนๆ พร้อมท้ังระบุ
ข้อมูลก�รเรียกร้องสิทธิ/ก�รร้องเรียนท่ีได้รับในช่วง 1 ปีท่ีผ่�นม� (เป็นร้อยละโดยเทียบกับผลผลิตท้ังหมด)

มีก�รทดสอบผลิตภัณฑ์ต�มม�ตรฐ�นโดยหนว่ยง�นภ�ยนอกหรือไม่   มี   ไม่มี
ถ้�มี, ทำ�โดยใคร โปรดแนบสำ�เน� (ถ้�ม)ี
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8. ก	รขอรับก	รรับรองโดยระบุก	รเป็นไปต	มหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง
8.1 ก�รแสดงเคร่ืองหม�ยรับรอง

แนบตวัอย่�งประกอบ (ถ้�มี) และระบุวิธีก�ร (เช่น สัญลักษณ์พิเศษ, ภ�พล�ยนูน) ท่ีใช้แสดงเคร่ืองหม�ยรับรอง 
พร้อมท้ังระบุขั้นตอนก�รแสดงเคร่ืองหม�ย

สถ�บันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ
112 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคลองหน่ึง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2081..4   โทรส�ร 02-564-6889
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