เลขที่คําขอ ___________
คําขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ

 ยื่นคําขอใหม

 ขอขยายขอบขาย อางอิงเลขที่คําขอ

สวนที่ 1 ขอมูลสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ
1. ชื่อบริษัท / หนวยงาน :
� ผูผลิต

2. รูปแบบธุรกิจ :

� ผูนําเขา

� ผูใหบริการ

(เลือกไดมากวา 1)

� ตัวแทนจําหนาย

อื่นๆ ระบุ_______________________________________

3. ขอบขายผลิตภัณฑทขี่ อรับรอง:
4. ที่ตั้งสํานักงาน :
เลขที่

หมูที่

อาคาร

ถนน ______________________

ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

โทร.

จังหวัด _______________________
โทรสาร _______________________

Website _________________________________________________________________________________
5. ที่ตั้งสถานประกอบการ/สถานที่ติดตั้งดาตาเซนเตอร :
เลขที่

หมูที่

� ที่ตั้งเดียวกับสํานักงาน

อาคาร

ถนน ______________________

ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

โทร.

จังหวัด _______________________
โทรสาร ________________________

Website _________________________________________________________________________________
6. มีสถานที่ตั้งอื่นๆ เชน คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา ที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 4และ 5 หรือไม

 ไมมี

 มี ระบุ

7. ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

โทร. _____________________

ตําแหนง

8. ผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงานในการขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ :
(1)

ตําแหนง

E-mail

โทร. ______________

(2)

ตําแหนง

E-mail

โทร. ______________
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9. มีความประสงคขอรับการรับรอง (สําหรับผลิตภัณฑกรอกขอ 9.1 สําหรับดาตาเซนเตอร กรอกขอ 9.2)
9.1 ผลิตภัณฑ จํานวนรวม
(1) ผลิตภัณฑ (product)
อนุกรม (series)

ขอบขาย ดังนี้ (หากพื้นที่ไมพอ ขอใหจัดทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม)
ตระกูล (family) ____________________________________________
รุน (model)

อื่นๆ (others) ____________________

เลือก
รูปแบบการรับรอง (scheme type) ประเภทที่ _______
มาตรฐานผลิตภัณฑ _________________________________

(2) ผลิตภัณฑ (product)
อนุกรม (series)

ตระกูล (family) ____________________________________________
รุน (model)

อื่นๆ (others) ____________________

เลือก
รูปแบบการรับรอง (scheme type) ประเภทที่ _______
มาตรฐานผลิตภัณฑ _________________________________

9.2 ดาตาเซนเตอร จํานวนรวม

ขอบขาย ดังนี้ (หากพื้นที่ไมพอ ขอใหจัดทําเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม)

(1) การออกแบบดาตาเซนเตอร (Data Center Design) [กรุณาจัดทําเอกสารขอมูลการออกแบบเบื้องตน (F-NT-ECEC-18)]
ชื่อดาตาเซนเตอร

ผูออกแบบดาตาเซนเตอร __________________________________

เจาของดาตาเซนเตอร _____________________________________________________________________________
สถานที่ตั้ง ______________________________________________________________________________________
ขนาดพื้นที่

ตรม. ขนาดกําลังไฟฟา

กิโลวัตต

เลือกประเภท
ประเภทดาตาเซนเตอร : ระบบไฟฟาและเครื่องกล ____________
เลือกประเภท
ชั้นระบบสายสัญญาณ ____________
N1
รูปแบบการรับรอง (scheme type) ประเภทที่ ____________มาตรฐาน
______________________________________

(ตาม วสท.022012)

(2) การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร (Data Center Installation & Operation)
ชื่อดาตาเซนเตอร

ผูควบคุมดาตาเซนเตอร

อางอิงแบบเลขที่

ใบรับรองแบบเลขที่

เจาของดาตาเซนเตอร _____________________________________________________________________________
สถานที่ตั้ง ______________________________________________________________________________________
ขนาดพื้นที่

ตรม. ขนาดกําลังไฟฟา

กิโลวัตต

เลือกประเภท
ประเภทดาตาเซนเตอร : ระบบไฟฟาและเครื่องกล ____________
เลือกประเภท
ชั้นระบบสายสัญญาณ ____________
N2
รูปแบบการรับรอง (scheme type) ประเภทที่ ____________มาตรฐาน
______________________________________

(ตาม วสท.022012)
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10. ผลิตภัณฑหรือดาตาเซนเตอร ไดรับใบรับรอง/เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑจากหนวยรับรองอื่น และ/หรือ มีรายงานผลการ
ทดสอบมาตรฐานแลว
� มี ใบรับรองหรือรายงานผลการทดสอบ ให แนบพรอมหลักฐาน และ/หรือ รายงานผลการทดสอบฉบับจริง
� ไมมี หรือมีไมครบถวน ตองดําเนินการสงทดสอบเพิ่มเติม ผูยนื่ คําขอประสงคจะ
 ดําเนินการเอง
 ใหงานรับรองคุณภาพบริภณ
ั ฑอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เปนผูดําเนินการจัดหาผูร ับจางชวง
11. บริษัทไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบุมาตรฐานที่ได เลือกมาตรฐาน

 ไดรับการรับรองแลวจาก บริษัท/หนวยงาน
(โปรดแนบสําเนาเอกสาร ระบบงานคุณภาพ ไดแก เอกสารคูมือคุณภาพ และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

 ยังไมไดรับการรับรอง โดยยินดีใหงานรับรองคุณภาพบริภณั ฑอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรดําเนินการตรวจประเมิน
ระบบงาน
สวนที่ 2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัท (ผูยื่นขอรับรองดาตาเซนเตอรไมตองกรอกสวนนี้)
1. วันเวลาทําการของบริษัท : จํานวน
(1) เริ่มตั้งแตเวลา

กะ

น. -

น. (2) เริ่มตั้งแตเวลา

น. -

น. (3) เริ่มตั้งแต

น. -

น

2. โครงสรางองคกร (แนบพรอมแผนผังโครงสรางองคกร) กรณีขอการรับรองผลิตภัณฑโปรดระบุรายละเอียดดังนี้
พนักงานทั้งหมด

จํานวน

คน

- แผนกการขาย/การตลาด

จํานวน

คน

- แผนกออกแบบและพัฒนา

จํานวน

คน

- แผนกควบคุมคุณภาพ จํานวน จํานวน

คน

- แผนกผลิต

จํานวน

คน

- แผนกประกันคุณภาพ จํานวน จํานวน

คน

- แผนกประกอบ/ติดตั้ง

จํานวน

คน

- แผนกอื่นๆ

จํานวน

คน

3. กําลังการผลิต (ของแตละขอบขาย) :
กําลังการผลิตสูงสุดตอเดือน
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พรอมกันนี้ ไดแนบเอกสารประกอบคําขอมาดวยดังนี้
☐สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล**
☐สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน
6 เดือน**
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล**
สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล**
สําเนาทะเบียนการคา
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ**
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูมีอํานาจลงนามมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ติดอากรแสตมปบนหนังสือมอบอํานาจ**
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผ มู อบอํานาจ**
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ**
** ตองมีเอกสารพรอม ณ วันยื่นคําขอ

สําเนาเอกสารคูมือคุณภาพ และ/หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1 ชุด
สําเนาใบรับรอง มอก. หรือISO 9001 หรือแบบสอบถามเบื้องตน
(F-NT-ECEC-04) ยกเวน ดาตาเซนเตอร
สําเนาใบรับรอง มอก. หรือ ISO/IEC 27001 เฉพาะดาตาเซนเตอร
ขอมูลการออกแบบเบื้องตน (F-NT-ECEC-18) เฉพาะดาตาเซนเตอร
สําเนาใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร กรณียื่นขอรับรองการติดตั้ง
และการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร
แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน /สาขา /คลังสินคา /ศูนยกระจายสินคาอื่น/
ที่ตั้งดาตาเซนเตอร (กรณีที่ไมใชที่ตั้งเดียวกับสํานักงานใหญ)
แผนผังโครงสรางองคกร
เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ เชน แคตตาล็อก แผนโฆษณา ฯลฯ
เอกสารแสดงรายการสวนประกอบยอยของผลิตภัณฑ
หรือแบบดาตาเซน เตอร
รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ/หนังสือรับรองของสวนประกอบยอย
หรือผลิตภัณฑ ยกเวน ดาตาเซนเตอร

- ขอรับรองวาผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑขางตนนั้น ไมเคยไดรับการปรึกษาหรือเปนผลงานวิจัย จากศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) หรือหนวยงานภายใตสาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
- ขอรับรองวาขอความที่ระบุในคําขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบทั้งหมดเปนความจริง
- ขอยืนยันวาจะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑและหลักเกณฑเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของ และที่อาจมีการ
แกไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลัง รวมทั้งการจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการขอรับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ
ลงชื่อ ……….....…………………………………………………… ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(

)
วันที่

29

ลงชื่อ …………………………………………...…………… ผูร ับคําขอ
(
วันที่รับคําขอ

)
29
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