เลขที่คำขขอ :

-

คำขขอรับบกขรัรับบรัองคณณภขพผลตตภบณฑฑ
 ยืน่ คำขขอใหมม
 ขอขยขยขอบขมขย อ้ขงอิงเลขที่คำขขอ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำขหรับบกขรัรับบรัองผลตตภบณฑฑ
1. ชื่อบริษัท / หนมวยงขน :
2. รูปแบบธุรกิจ :

 ผูผ้ ลิต

 ผูผ้ ลิตและจำขหนมขย
3. ขอบขมขยผลิตภัณฑ์ทขี่ อรับรอง :
4. ที่ตั้งสำขนักงขน
เลขที่
หมูทม ี่
ตำขบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

อาคาร

 ผูน้ ำขเข้ข

 ตัวแทนจำขหนมขย

 ผูน้ ำขเข้ขและจำขหนมขย

 ผูผ้ ลิต นำขเข้ข และจำขหนมขย

ซอย

ถนน

อำขเภอ/เขต

จังหวัด

โทร.

โทรสขร

Website
5. ที่ตั้งสถขนประกอบกขร :

 ที่ตั้งเดียวกับสำขนักงขน

เลขที่
หมูทม ี่
ตำขบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

อาคาร

ซอย

ถนน

อำขเภอ/เขต

จังหวัด

โทร.

โทรสขร

Website
6. มีสถขนที่ตั้งอื่นๆ เชมน คลังสินค้ข ศูนย์กระจขยสินค้ข ที่อนื่ นอกเหนือจขกที่ระบุไว้ในข้อ 4 และ 5 หรือไมม
 ไมมมี

 มี ระบุ

7. ผูม้ ีอำขนขจในกขรตัดสินใจ

ตำขแหนมง

.

โทร.

8. ผูร้ ับผิดชอบในกขรติดตมอประสขนงขนในกขรขอรับกขรรับรองคุณภขพผลิตภัณฑ์ :
(1)

ตำขแหนมง

E-mail

โทร.

(2)

ตำขแหนมง

E-mail

โทร.

9. มีควขมประสงค์ขอรับกขรรับรองคุณภขพผลิตภัณฑ์ จำขนวนรวม .............. ขอบขมขย ดังนี้ (หขกพื้นทีไ่ มมพอ ขอให้จัดทำขเปนนเอกสขรแนบเพิ่มเติม)
(1) ผลิตภัณฑ์ (product)
รุนม (model)
รูปแบบกขรรับรอง (scheme type) ประเภทที่
(2) ผลิตภัณฑ์ (product)
รุนม (model)
รูปแบบกขรรับรอง (scheme type) ประเภทที่
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ตระกูล (family)

อนุกรม (series)

อื่นๆ (others)
มขตรฐขนผลิตภัณฑ์
ตระกูล (family)

อนุกรม (series)

อื่นๆ (others)
มขตรฐขนผลิตภัณฑ์
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10. ผลิตภัณฑ์ ได้รบั ใบรับรอง/เครือ่ งหมขยรับรองผลิตภัณฑ์จขกหนมวยรับรองอืน่ และ/หรือมีรขยงขนผลกขรทดสอบมขตรฐขนแล้ว
10.1 กรณีมใี บรับรองหรือรขยงขนผลกขรทดสอบ ให้ระบุมขตรฐขนทีไ่ ด้รบั กขรรับรอง แนบพร้อมหลักฐขนและ/หรือรขยงขนผลกขรทดสอบฉบับจริง
ชื่อหน่วยรับบรัอง/ห้องทดสอบ
มขตรัฐขนที่ได้
ขอบข่ขยที่ได้
วบนสต้นอขยณ

10.2 กรณีไมมมี หรือมีไมมครบถ้วน ต้องดำขเนินกขรสมงทดสอบเพิ่มเติม ผู้ยนื่ คำขขอประสงค์จะ
 ดำขเนินกขรเอง  ให้งขนรับรองคุณภขพบริภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เปนนผูด้ ขำ เนินกขรจัดหขผูร้ บั จ้ขงชมวง
11. บริษทั ได้รบั กขรรับรองระบบกขรบริหขรงขนคุณภขพ มอก. หรือ ISO 9001 หรือใบรับรองระบบงขนอืน่ ทีเ่ ทียบเทมข
 ได้รบั การรับรองแล้วจขก บริษทั /หนมวยงขน
(โปรดแนบสำขเนขเอกสขร ระบบงขนคุณภขพ ได้แกม เอกสขรคูมม อื คุณภขพ และเอกสขรขัน้ ตอนกขรปฏิิบตั งิ ขน)
 ยังไมมได้รบั กขรรับรอง โดยยินดีให้งขนรับรองคุณภขพบริภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ดขำ เนินกขรตรวจประเมินระบบงขน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกบบบรัตษทบ
1. วันเวลขทำขกขรของบริษัท : จำขนวน
(1) เริม่ ตัง้ แตมเวลข
น. -

กะ
น. (2) เริม่ ตัง้ แตมเวลข

2. โครงสร้ขงองค์กร (แนบพร้อมแผนผังโครงสร้ขงองค์กร)
- แผนกกขรขขย/กขรตลขด จำขนวน
คน
- แผนกควบคุมคุณภขพ
จำขนวน
คน
- แผนกประกันคุณภขพ
จำขนวน
คน
- แผนกอืน่ ๆ
จำขนวน
คน
3. กำขลังกขรผลิต (ของแตมละขอบขมขย) :
กำขลังกขรผลิตสูงสุดตมอเดือน

น. -

น. (3) เริม่ ตัง้ แตมเวลข

- แผนกออกแบบและพัฒนข
- แผนกผลิต
- แผนกประกอบ/ติดตั้ง

จำขนวน
จำขนวน
จำขนวน

น. -

น.

คน
คน
คน

กำขลังกขรผลิตเฉลีย่ ตมอเดือน
(คำขนวณจขกข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน)
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พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสขรประกอบคำขขอมขด้วยดังนี้
 สำขเนขใบสำขคัญแสดงกขรจดทะเบียนนิติบุคคล**

 สำขเนขเอกสขรคูมมือคุณภขพ และเอกสขรขั้นตอนกขรปฏิิบัติงขน 1 ชุด

 สำขเนขหนังสือรับรองของสำขนักงขนทะเบียนหุ้นสมวนบริษทั ทีม่ ีอขยุไมมเกิน 6  สำขเนขใบรับรอง มอก. หรือ ISO 9001 หรือแบบสอบถขมเบื้องต้น
(F-NT-ECEC-04)
เดือน**
 แผนที่แสดงที่ตงั้ สำขนักงขนใหญม
 สำขเนขบัตรประจำขตัวประชขชนของผู้มีอำขนขจลงนขมผูกพันนิติบุคคล**
 สำขเนขทะเบียนบ้ขนของผู้มีอำขนขจลงนขมผูกพันนิติบุคคล**
 สำขเนขทะเบียนกขรค้ข**
 สำขเนขใบอนุญขตประกอบกิจกขร**
 หนังสือมอบอำขนขจ (กรณีที่ผู้มีอำขนขจลงนขมมอบอำขนขจให้ดำขเนินกขร
แทน) ติดอขกรแสตมป์บนหนังสือมอบอำขนขจ**
 สำขเนขบัตรประจำขตัวประชขชนของผูม้ อบอำขนขจ**
 สำขเนขบัตรประจำขตัวประชขชนของผูร้ บั มอบอำขนขจ**

 แผนที่แสดงที่ตงั้ โรงงขน /สขขข /คลังสินค้ข /ศูนย์กระจขยสินค้ขอื่น
(กรณีทไี่ มมใชมทตี่ งั้ เดียวกับสำขนักงขนใหญม)
 แผนผังโครงสร้ขงองค์กร
 เอกสขรแสดงรขยละเอียดผลิตภัณฑ์ เชมน แคตตขล็อก แผมนโฆษณข ฯลฯ
 เอกสขรแสดงรขยกขรสมวนประกอบยมอยของผลิตภัณฑ์
 รขยงขนผลกขรทดสอบผลิตภัณฑ์/หนังสือรับรองของสมวนประกอบยมอย
หรือผลิตภัณฑ์

** ต้องมีเอกสารพร้อม ณ วันยืน่ คำาขอ

- ขอรับรองวมขข้อควขมทีร่ ะบุในคำขขอรับรองคุณภขพผลิตภัณฑ์นี้ รวมทั้งเอกสขรหลักฐขนที่แนบประกอบทั้งหมดเปนนควขมจริง
- ขอยืนยันวมขจะปฏิิบตั ติ ขมหลักเกณฑ์เงือ่ นไขในกขรรับรองคุณภขพผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์เงือ่ นไขอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และทีอ่ ขจมีกขรแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมขึน้ อีกในภขยหลัง รวมทัง้ กขรจมขยคมขธรรมเนียมและคมขใช้จขม ยตมขงๆ ทีเ่ กิดขึน้ จขกกขรขอรับกขรรับรองคุณภขพผลิตภัณฑ์
ลงชื่อ ……….....…………………………………………………… ผู้มีอำขนขจลงนขมตขมเอกสขรจดทะเบียนนิติบุคคล
( ………………………………......………………………… )
วันที่ ....……… / ………...… / …...………..
ลงชื่อ …………………………………………...…………… ผูร้ ับคำขขอ
( ………………………………......……………….…… )
วันทีร่ ับคำขขอ ....……… / ………...… / …...………..

งขนรับรองคุณภขพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหมงชขติ
112 อุทยขนวิทยขศขสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำขบลคลองหนึง่ อำขเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธขนี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ตมอ 2081..4 โทรสขร 02-564-6889
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