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  ข้อมูลเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
Thai Labor-Standard Certification Information 

1. องค์กรได้ด าเนินกิจกรรมตรวจตดิตามภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้ว  ใช่หรือไม่ 
Does the organization perform the internal audit and management review? 
                ใช ่: Yes                                                       ไม่ใช่ : No 

2. องค์กรได้น าระบบท่ีขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิตัง้แต ่ 
 The organization has implemented the applied system (s) since        

องค์กรได้รับการรับรองระบบใดๆ จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่   
Does the organization hold any system certification by other certification body? 
                ใช่ : Yes                                               ไม่ใช่ : No 
ถ้าใช่ โปรดระบมุาตรฐาน ขอบข่ายท่ีได้รับ และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard, scopes and name of certification body 

               

               
กรณีโอนจากหน่วยรับรองอ่ืน โปรดแนบส าเนาใบรับรอง : In case of transfer certification, please attach a copy of the certificate 

3. องค์กรได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์จากหน่วยงานอ่ืนแล้วใช่หรือไม่  
  Does the organization hold any product certification by other certification body?  
               ใช่ : Yes                                                       ไม่ใช่ : No 
 ถ้าใช่ โปรดระบมุาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body 

                

                        
4. มีกระบวนการใดท่ีองค์กรใช้ผู้ รับเหมาช่วงปฎิบตังิานแทนหรือไม่ : Is there any process carried out by subcontractor? 
         มี : Yes                     ไม่มี : No 
 ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด : If yes, please describe. 

                

                  

5. องค์กรมีการใช้บริษัทท่ีปรึกษาหรือไม่  

Does the organization use the consulting company? 
             มี : Yes                     ไม่มี : No 

ถ้ามี โปรดระบช่ืุอบริษัทท่ีปรึกษา และช่ือผู้ให้ค าปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name. 

                
                 

6. องค์กรมีการใช้แรงงาน เดก็ (อายุ 15-18 ปี) : Does the Organization employ child labor (Age 15-18 years old)  

  มี : Yes   ไม่มี : No 

7. องค์กรมีการใช้แรงงานต่างด้าว : Does the organization employ alien labor 

   มี : Yes โปรดระบุสัญชาติ : Please Identify Nationality   

   ไม่มี : No 
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8. องค์กรต้องปฏิบัตติามกฎหมายด้านแรงงานที่เก่ียวข้อง คือ : Which Labor Act The Organization Shall Apply 

  พรบ.คุ้มครองแรงงาน : Labor Protection Act 

  พรบ. แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์ : State Enterprise Labor Relations Act 

  อ่ืนๆ : Others _    

       กรุณาแนบเอกสารประกอบค าขอรับการรับรอง ดังน้ี : Please attach these specified documents for consideration 
1.    แผนท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีขอรับการรับรอง : Head office and other locations maps 
2.    ส าเนาหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน  

A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months 
3. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ : A copy of factory operating license 
4. แผนภมูิแสดงกรรมวธีิการผลิต/การบริการโดยสงัเขป : Brief production/service process chart/product/service realization flow 
5. คูมื่อระบบท่ีขอรับการรับรอง : System manual 
6. คูมื่อขัน้ตอนการด าเนินงาน (อาจจดัส่งเพิ่มเตมิภายหลงัก่อนการตรวจประเมินไม่น้อยกวา่ 2 สปัดาห์)  

Procedure manual (can submit at least 2 weeks prior to the audit date) 
7. ผงัโครงสร้างองค์กร : Organization chart 
8. รายการกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

Name list of relevant laws, ministerial orders and regulations  

หมายเหตุ     หากเอกสารรายการใด มีอยู่ในคูมื่อคณุภาพแล้ว ไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสารเพิ่มเตมิ 
Remark       If any documents are already attached in the quality manual, it is not necessary to submit additional separate documents  
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