เลขที่คคำขอ :  ขอ :

-

แบบสอบถ มประกอบคำขอ :  ขอรบก รรบรองคำขอ : ณภ พผลตภณฑ์h(private:resource/toolbar/flowchar

ข!อแนะน ในก รกรอกข!อม$ล
ส หรับบบบรับบษัท/หน่วยงท/หน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไ ทยงไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณรับบบก รับบรับบบรับบองรับบะบบก รับบบรับบห รับบง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ จ กหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไทส น่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณะกรับบรับบม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบแหงช #ว
ด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณวยก รับบรับบบรับบองรับบะบบง น่วยงาน ที่ยังไใหก รับบรับบบรับบองแ%ว
• แบบสอบถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไส' หรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)ย*น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอกรับบอกขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%เพ*อใชแน่วยงาน ที่ยังไบปรับบะกอบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอรับบบก รับบรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ใน่วยงาน ที่ยังไวน่วยงาน ที่ยังไทย*น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอรับบบก รับบรับบบรับบอง
เพ*อเป1น่วยงาน ที่ยังไขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%เบ*'อง#น่วยงาน ที่ยังไของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)ย*น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอใน่วยงาน ที่ยังไก รับบแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงใหเห2น่วยงาน ที่ยังไถ3งรับบะบบก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./แ%ะก รับบเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทเกยวของ
ของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทย*น่วยงาน ที่ยังไขอรับบบก รับบรับบบรับบองอย ง#อเน่วยงาน ที่ยังไ*อง
• เอกส รับบฉบบน่วยงาน ที่ยังไ' แ%ะเอกส รับบแน่วยงาน ที่ยังไบ ทผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมย*) น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอย*น่วยงาน ที่ยังไไวพรับบอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารกน่วยงาน ที่ยังไ จะถ)กปรับบะกอบก รับบปรับบะเม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไเอกส รับบแ%ะก รับบ#รับบวจปรับบะเม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไ รับบะบบก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร
คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พสน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ณ โรับบงง น่วยงาน ที่ยังไ/สถ น่วยงาน ที่ยังไปรับบะกอบก รับบของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)ย*น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอ
• กรับบณจ เป1น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวรับบม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเอกส รับบแน่วยงาน ที่ยังไบเพ*อแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงรับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%ใน่วยงาน ที่ยังไหวขอน่วยงาน ที่ยังไ'น่วยงาน ที่ยังไๆ เพม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเ#ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร
• เอกส รับบขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%ท'งหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณรับบบ ง น่วยงาน ที่ยังไรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พบรับบภณ./อเ%2กทรับบอน่วยงาน ที่ยังไกส/แ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารพวเ#อรับบ/จะป7บ## ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารห%กเกณ./เง*อน่วยงาน ที่ยังไไขใน่วยงาน ที่ยังไก รับบรับบกษัท/หน่วยง
คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร%บแ%ะข'น่วยงาน ที่ยังไ#อน่วยงาน ที่ยังไก รับบป7บ#ง น่วยงาน ที่ยังไทเกยวของอย งเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบงคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ

เพ%อประโยชนส หรบผ$!ย%นคำขอ :  ขอ โปรดอ+ นและตอบแบบร ยก รตรวจสอบระบบคำขอ : ณภ พอย+ งละเอยด
พร!อมแนบเอกส รประกอบเพมเตม
ช*อบรับบษัท/หน่วยงท/หน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไ :
สถ น่วยงาน ที่ยังไท#'ง :
ส+วนที่ค 1
1. ผ$!รบผดชอบ
1.1 ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)แทน่วยงาน ที่ยังไทรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ เน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไก รับบท'งหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทเกยวของกบก รับบขอรับบบก รับบรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./
ช*อแ%ะ# แหน่วยงาน ที่ยังไง :
โทรับบศัพทพท//โทรับบส รับบ :
E-mail :
1.2 บคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง% กรับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมรับบ) บผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบจด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณก รับบเกยวกบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ภ ยใ#ห%กเกณ./ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะส หรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./น่วยงาน ที่ยังไ'
ช*อแ%ะ# แหน่วยงาน ที่ยังไง :
โทรับบศัพทพท//โทรับบส รับบ :
E-mail :
รับบ ยง น่วยงาน ที่ยังไใคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ(ช*อแ%ะ# แหน่วยงาน ที่ยังไง) :
1.3 ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)รับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบแทน่วยงาน ที่ยังไ ใน่วยงาน ที่ยังไกรับบณท 1.2 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารอย)
ช*อแ%ะ# แหน่วยงาน ที่ยังไง :
โทรับบศัพทพท//โทรับบส รับบ :
E-mail :
รับบ ยง น่วยงาน ที่ยังไใคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ (ช*อแ%ะ# แหน่วยงาน ที่ยังไง) :
F-NT-ECEC-04 Rev.01
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1.4 ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมงองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง/กรับบทแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงถ3งส ยก รับบบงคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองบบญช ของบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง% กรับบข ง#น่วยงาน ที่ยังไ (1.2 แ%ะ 1.3) ใน่วยงาน ที่ยังไองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง/กรับบ
(กรับบณทหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./แ%ะหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไออกแบบ/พฒน่วยงาน ที่ยังไ ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./อย)คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองน่วยงาน ที่ยังไ%ะสถ น่วยงาน ที่ยังไท#'งใหรับบะบขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร%) เชน่วยงาน ที่ยังไเด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยวกบขอ 1.2
แ%ะ 1.3)

2.

อ น จหน! ที่คและคำขอ : ว มรบผดชอบ

2.1 บคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง% กรับบทรับบะบใน่วยงาน ที่ยังไขอ 1.2 แ%ะ 1.3 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเอกส รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ เน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไก รับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณง#อไปน่วยงาน ที่ยังไ'หรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร
ก)

ข)

คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง)

ก รับบแกไขสงทไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณกอน่วยงาน ที่ยังไก รับบย*น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง ขอใชเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบอง
- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบน่วยงาน ที่ยังไ ไปป7บ#

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบน่วยงาน ที่ยังไ ไปป7บ#

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

ก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองงรับบกษัท/หน่วยง ไวซึ่งข้อกำหนด (3งขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ (เชน่วยงาน ที่ยังไ ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะ, drawings, ก รับบจด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณห )

ก รับบจด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณก รับบแ%ะก รับบทวน่วยงาน ที่ยังไสอบก รับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ เน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไก รับบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบยกเ%กก รับบใชเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบองส หรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารห%ก
เกณ./ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณของง น่วยงาน ที่ยังไรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พบรับบภณ./ หรับบ*อผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารอย)ใน่วยงาน ที่ยังไห%กเกณ./ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะส หรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./น่วยงาน ที่ยังไ'
- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบน่วยงาน ที่ยังไ ไปป7บ#

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

2.2 ห%กเกณ./ด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารส ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร รับบถ
บคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง% กรับบทรับบะบไวใน่วยงาน ที่ยังไขอ 1.2 แ%ะ 1.3 #องม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารส ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร รับบถใน่วยงาน ที่ยังไก รับบป7บ#ง น่วยงาน ที่ยังไ# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารหน่วยงาน ที่ยังไ ทคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ
ชอบ โด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบรับบะบพ*'น่วยงาน ที่ยังไฐ น่วยงาน ที่ยังไก รับบศัพท3กษัท/หน่วยง , ปรับบะสบก รับบณ/ท ง น่วยงาน ที่ยังไ แ%ะก รับบ\]กอบรับบม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารทม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

2.3 บคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง% กรับบทรับบะบไวใน่วยงาน ที่ยังไขอ 1.2 แ%ะ 1.3 คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวรับบม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณง#อไปน่วยงาน ที่ยังไ' เพ*อใหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไใจว
ก)

เคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบองน่วยงาน ที่ยังไ ไปใชได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทง น่วยงาน ที่ยังไรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พบรับบภณ./ อน่วยงาน ที่ยังไญ #เท น่วยงาน ที่ยังไ'น่วยงาน ที่ยังไ
- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

ข)

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

- เอกส รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% วข ง#น่วยงาน ที่ยังไ#อง%งน่วยงาน ที่ยังไ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารโด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)บรับบห รับบ
ทรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบ

 ใช

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารใช

ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเอกส รับบของง น่วยงาน ที่ยังไรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พบรับบภณ./ เกยวกบขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทเป1น่วยงาน ที่ยังไป^จจบน่วยงาน ที่ยังไ แ%ะน่วยงาน ที่ยังไ ไปป7บ#
- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง)

ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทใชเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบอง#องเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารห%กเกณ./ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณกอน่วยงาน ที่ยังไก รับบสงม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารอบ
- ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอ น่วยงาน ที่ยังไ จหน่วยงาน ที่ยังไ ทแ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงก% ว

ง)

–

#องน่วยงาน ที่ยังไ ห%กเกณ./ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทรับบะบไวด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ น่วยงาน ที่ยังไ% งไปป7บ#แ%ะม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบ#ด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม% ณ สถ น่วยงาน ที่ยังไทปรับบะกอบก รับบ
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วน่วยงาน ที่ยังไทใชง น่วยงาน ที่ยังไ 04/04/2554

ส+วนที่ค 2
3.

ส+วนสนบสนน

3.1

ข'น่วยงาน ที่ยังไ#อน่วยงาน ที่ยังไก รับบป7บ#ง น่วยงาน ที่ยังไ

ก)

ก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#เป1น่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%## ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง สงซึ่งข้อกำหนด (*'อ

 จด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเก2บเป1น่วยงาน ที่ยังไส#_อคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง

ข)

ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบออกใบสงผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#หรับบ*อทเทยบเท หรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง)

ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบช'บง batch no./lot no. # ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง สงซึ่งข้อกำหนด (*'อหรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ง)

ใน่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./หรับบ*อก รับบบรับบรับบจผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบช'บง# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง สงซึ่งข้อกำหนด (*'อหรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

จ)

ถ ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, รับบะบบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณแยกผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./กรับบณทม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอสงสยใน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พท อย งไรับบ

3.2

พน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พแ%ะ/หรับบ*อปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ

ก)

ใคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบเป1น่วยงาน ที่ยังไหวหน่วยงาน ที่ยังไ ง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พแ%ะ/หรับบ*อปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ

ข)

รับบ ยง น่วยงาน ที่ยังไใคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ

คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง)

ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบแยกหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พแ%ะ/หรับบ*อปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พออกจ กหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไอ*น่วยงาน ที่ยังไหรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, โปรับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณรับบะบ
1) หวหน่วยงาน ที่ยังไ ง น่วยงาน ที่ยังไ#รับบวจสอบ ถ แ#ก# งจ ก ก)
2) พน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไทรับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบ)คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเข ใจใน่วยงาน ที่ยังไก รับบทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ/ก รับบปรับบะเม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไ/วeก รับบปรับบะเม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ใน่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร #รับบฐ น่วยงาน ที่ยังไทเกยวของ
หรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ง)

พน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง%งว#ถด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณบ/สน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง หรับบ*อพน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไใน่วยงาน ที่ยังไส ยก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#รับบบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณชอบใน่วยงาน ที่ยังไก รับบปรับบะเม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารน่วยงาน ที่ยังไแ%ะทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณง#อไปน่วยงาน ที่ยังไ'หรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร
(1) ว#ถด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณบ

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

(2) ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ใน่วยงาน ที่ยังไรับบะหว งกรับบะบวน่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

(3) ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ส เรับบ2จ

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

จ)

ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบเ\f รับบะวงพน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไ# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอ ง) โด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยพน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พแ%ะ/หรับบ*อปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ
หรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ฉ)

ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบ#รับบวจสอบก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พหรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, ด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ เน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไก รับบโด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณย (รับบะบ)
ช)

ขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%ของพน่วยงาน ที่ยังไกง น่วยงาน ที่ยังไรับบะบบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พอ*น่วยงาน ที่ยังไขององคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง/กรับบทเกยวของ(ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)
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4.
4.1

วตถดบ, ช5นส+วนประกอบ และบรก ร
ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะใน่วยงาน ที่ยังไก รับบจด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณซึ่งข้อกำหนด (*'อแ%ะก รับบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร/ปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พว#ถด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณบ
รายละเอียดวัตยดวัตถุดิบหลัตถุดิบหลักที่จัดบหลกที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาจัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาะที่ใชดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาะที่ใช้ และผอียดวัต ข้อกำหนดเฉพาะที่ใช้ และผู้ขาย/ผู้ใอียดวัตกาหนดเฉพาะที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาใช้ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (supplier) หลักบัติงาน) และผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (supplier) หลักบัติงาน)È僼棷僤棷僌%ข้อกำหนดเฉพาะที่ใช้ และผู้ขาย/ผู้ใาย/ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (supplier) หลักบัติงาน)È僼棷僤棷僌ใหบรการ
%
(supplier) หลก

วัตถุดิบหลัธีกการควัตถุดิบหลับคม/ประกนคณภาพที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาใช้ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (supplier) หลักบัติงาน)ในการตรวัตถุดิบหลัจัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาะที่ใชรบวัตถุดิบหลัตถุดิบหลักที่จัดบ, ช้ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (supplier) หลักบัติงาน)นส่วนประกอบ หรือบริการ การดำเนินการกรณีที่ไม่ยอมรับ姨Ϣ彸Ռ 8วัตถุดิบหลันประกอียดวัตบ หรอียดวัตบรการ การดาเนนการกรณที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาไม8
ยอียดวัตมรบ
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5.
5.1

ก รผลต
กรับบะบวน่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#
รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณข'น่วยงาน ที่ยังไ#อน่วยงาน ที่ยังไ# งๆใน่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%# (แผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมน่วยงาน ที่ยังไก รับบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%# process flow chart แ%ะ/หรับบ*อเอกส รับบสน่วยงาน ที่ยังไบสน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไอ*น่วยงาน ที่ยังไๆ)

6.
6.1

ระบบคำขอ : ณภ พ ก รตรวจและที่คดสอบ
รับบะบบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ ก รับบ#รับบวจแ%ะทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ
รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณรับบะบบคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พ (รับบวม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารถ3งวeก รับบสม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร#วอย ง) โด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยอ งองก รับบทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร #รับบฐ น่วยงาน ที่ยังไทเกยวของ (แผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมน่วยงาน ที่ยังไง น่วยงาน ที่ยังไรับบะบบ
คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พหรับบ*อเอกส รับบสน่วยงาน ที่ยังไบสน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไทอ งองไปยงขอ 3.1
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6.2

อปกรับบณ/#รับบวจวด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณแ%ะทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ
รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณอปกรับบณ/#รับบวจวด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณแ%ะทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบทใชง น่วยงาน ที่ยังไแ%ะอปกรับบณ/ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร #รับบฐ น่วยงาน ที่ยังไทม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร (ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณแก serial number ชวงคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารกว งของ
เคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร*อ ชวงใชง น่วยงาน ที่ยังไ คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองว ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณพ% ด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทยอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารรับบบได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ ช*อผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม)ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%# เป1น่วยงาน ที่ยังไ#น่วยงาน ที่ยังไ)

วัตถุดิบหลัธีกการและควัตถุดิบหลัามถุดิบหลักที่จัในการส่วนประกอบ หรือบริการ การดำเนินการกรณีที่ไม่ยอมรับ姨Ϣ彸Ռ อียดวัตบเที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพายบและ/หรอียดวัตที่จัดซื้อ ข้อกำหนดเฉพาวัตถุดิบหลันส่วนประกอบ หรือบริการ การดำเนินการกรณีที่ไม่ยอมรับ姨Ϣ彸Ռ อียดวัตบ และใบรบรอียดวัตง (ถุดิบหลักที่จัาม)

7.
7.1

เอกส รและบนที่ค9ก
ทวไป
รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณของขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะห%กๆ เชน่วยงาน ที่ยังไ แบบ, ช'น่วยงาน ที่ยังไสวน่วยงาน ที่ยังไผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./, #วอย งทใชอ งอง
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รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณวeก รับบทใชใน่วยงาน ที่ยังไก รับบแกไขเป%ยน่วยงาน ที่ยังไแป%งก รับบออกแบบ/พฒน่วยงาน ที่ยังไ ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ หรับบอ* ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./

7.2

ก รับบเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ – ขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณเฉพ ะของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./
ขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./ทไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารเป1น่วยงาน ที่ยังไไป# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารขอก หน่วยงาน ที่ยังได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณทพบใน่วยงาน ที่ยังไชวง 6 เด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ*อน่วยงาน ที่ยังไทผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม น่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร กรับบณทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ เน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไก รับบทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร
ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร #รับบฐ น่วยงาน ที่ยังไทเกยวของแ%ว พรับบอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารท'งแน่วยงาน ที่ยังไบส เน่วยงาน ที่ยังไ สรับบปผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%ของผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%ทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบ (ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)

รับบ ย%ะเอยด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณวeก รับบเรับบยกรับบองสทem (claim)/ก รับบรับบองเรับบยน่วยงาน ที่ยังไ (complaint) ภ ยใ#ก รับบรับบบปรับบะกน่วยงาน ที่ยังไแ%ะ/หรับบ*ออ*น่วยงาน ที่ยังไๆ พรับบอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารท'งรับบะบ
ขอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)%ก รับบเรับบยกรับบองสทe/ก รับบรับบองเรับบยน่วยงาน ที่ยังไทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณรับบบใน่วยงาน ที่ยังไชวง 1 ปnทผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม น่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร (เป1น่วยงาน ที่ยังไรับบอย%ะโด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยเทยบกบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ท'งหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณ)

ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารก รับบทด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณสอบผู้ยื่นคำขอกรอกข้อม%#ภณ./# ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร #รับบฐ น่วยงาน ที่ยังไโด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยหน่วยงาน ที่ยังไวยง น่วยงาน ที่ยังไภ ยน่วยงาน ที่ยังไอกหรับบ*อไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

 ไม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร

ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร, ท โด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณยใคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ โปรับบด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณแน่วยงาน ที่ยังไบส เน่วยงาน ที่ยังไ (ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร)
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8.
8.1

ก รขอรบก รรบรองโดยระบก รเป;นไปต มหลกเกณฑ์h(private:resource/toolbar/flowcharเง%อนไขที่คเกยวข!อง
ก รับบแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบอง
แน่วยงาน ที่ยังไบ#วอย งปรับบะกอบ (ถ ม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร) แ%ะรับบะบวeก รับบ (เชน่วยงาน ที่ยังไ สญ%กษัท/หน่วยงณ/พเศัพทษัท/หน่วยง, ภ พ% ยน่วยงาน ที่ยังไ)น่วยงาน ที่ยังไ) ทใชแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ยรับบบรับบอง พรับบอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารท'ง
รับบะบข'น่วยงาน ที่ยังไ#อน่วยงาน ที่ยังไก รับบแสด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณงเคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองรับบ*องหม่ได้รับการรับรองระบบการบริหาร ย

ง น่วยงาน ที่ยังไรับบบรับบองคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองณภ พบรับบภณ./อเ%2กทรับบอน่วยงาน ที่ยังไกส/แ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารพวเ#อรับบ/ (ECEC)
ศัพท)น่วยงาน ที่ยังไย/เทคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองโน่วยงาน ที่ยังไโ%ยอเ%2กทรับบอน่วยงาน ที่ยังไกส/แ%ะคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองอม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารพวเ#อรับบ/แหงช #
112 อทย น่วยงาน ที่ยังไวทย ศัพท ส#รับบ/ปรับบะเทศัพทไทย ถน่วยงาน ที่ยังไน่วยงาน ที่ยังไพห%โยeน่วยงาน ที่ยังไ
# บ%คุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง%องหน่วยงาน ที่ยังไ3ง อ เภอคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง%องห%วง จงหวด้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณปทม่ได้รับการรับรองระบบการบริหารe น่วยงาน ที่ยังไ 12120
โทรับบศัพทพท/ 02-564-6900 #อ 2081..4 โทรับบส รับบ 02-564-6889
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