
                                                         
 
 
 

ประกาศ ISO 01 / 2565  

เร่ือง การก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ 
 เนื่องจาก บรษิัท ทีเจ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั  ไดด้  าเนินการจดัท าระบบ ISO9001:2015 ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของบรษิัทฯ ในการขบัเคล่ือนระบบบรหิารดา้นคณุภาพ  ใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนด จึงก าหนดนโยบายคณุภาพ  
ดงันี ้

“มุ่งเน้นให้บริการงานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
พัฒนาคุณภาพงานให้ล ้าสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ” 

 
1. การใหค้วามส าคญักบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทัง้ภายใน  และภายนอก  เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยา่งเต็มที่  อนัมีจดุประสงคส์งูสดุคือ  ความรว่มมือและความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย 

2. การปฏิบตัิงานโดยอาศยัหลกัการ  Plan – Do – Check – Action เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องในระบบการ
จดัการดา้นคณุภาพ  

3. การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายดา้น คณุภาพ ตน้ทนุ การส่งมอบ ที่สามารถแข่งขนัได ้
4. การปฏิบตัิงานที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั                    
ประกาศ  ณ. วันที ่1 พฤษภาคม 2565          
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565                

                                                                           
                                                            
                …………………………… 

           ( ตนัติกร  ศิรกฤตธนสาร ) 
                         กรรมการผู้จัดการ 
                       วันที ่1 พฤษภาคม 2565           
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 
 
 

ประกาศ ISO 02 / 2565 
เร่ือง การก าหนดวตัถุประสงคด์้านคุณภาพ  (KPI) 

 
 เนื่องจาก บรษิัท ทีเจ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั  ไดน้ าระบบ ISO9001:2015 เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นบรษิัทฯ  จึงไดม้ี
การก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นคณุภาพ (KPI) ใหก้บัแผนกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชว้ดัผลในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
 

1.  PD  ผลิตงานไดต้ามแผน                   100% ทกุงาน 

2. QC  ขอ้รอ้งเรียนดา้นคณุภาพ                                             0 ครัง้ ต่องาน 

3. MN  การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรไดต้ามแผน                          ≥ 80% ทกุเดือน 

4. DS     ออกแบบถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดลกูคา้                          100 % ทกุงาน 

5. WH ความถกูตอ้งของสต๊อก            ≥ 90% ทกุเดือน 

6. PU ผูข้ายส่งมอบตรงเวลา (วตัถดุิบหลกั)                         ≥ 90% ทกุงาน 

7. DC เอกสารเป็นปัจจบุนั                        100%  ทกุเอกสาร 

8. HR ฝึกอบรมตามแผน                           ≥ 80% ทกุเดือน 

9. SM  ความพึงพอของใจลกูคา้                                ≥ 80% ทกุงาน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั                     
ประกาศ  ณ. วันที ่1 พฤษภาคม 2565                 
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565  

 
                                    

                ……………………………….  
         ( ตนัติกร  ศิรกฤตธนสาร ) 

                      กรรมการผู้จัดการ 
                   วันที ่1 พฤษภาคม 2565          
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
 
 
 

 
ประกาศ ISO 03 / 2565 

เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งตวัแทนฝ่ายบริหาร (MR) และทมีงานในระบบการจัดการด้านคุณภาพ 
      เนื่องจาก บรษิัท ทีเจ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั ไดน้ าระบบISO9001:2015 เขา้มาประยกุตใ์ช ้ดงันัน้เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อน
ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงคข์องระบบ บรษิัทฯ จึงไดด้  าเนินการแตง่ตัง้  
ต าแหน่งตวัแทนฝ่ายบรหิารดา้นระบบบรหิารคณุภาพ (MR) และ คณะท างาน     โดยมีรายชื่อดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีบ้ทบาทและ
หนา้ที่ไดเ้ป็นไปตามที่ระบอุยู่ใน  คู่มือคณุภาพ / JD 

 
ล าดบั ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายตนัตกิร ศิรกฤตธนสาร MD 
2 นายจกัรนิ เชาวเดชาวงศ ์ MR 
3 นายตนัตกิร ศิรกฤตธนสาร SM 
4 นางสาวสชุาดา สรอ้ยสิน  DC/ PU / MN 
5 นายกมิเฮงเมง้ เพชรภวูงษ ์ DS / PD 
6 นายศิรศิกัดิ์ พนัธุออน PD 
7 นางสาวกาญจนา สืบจอ้น HR / WH 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั                                     
ประกาศ  ณ. วันที ่1 พฤษภาคม 2565              
มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 
                                                

………….............…………… 
     ( ตนัติกร  ศิรกฤตธนสาร ) 

                     กรรมการผู้จัดการ 
                                                        วันที ่1 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 
 
 

 

ประกาศ ISO 04 / 2565  
เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านคุณภาพ (IA) 

 เนื่องจาก  บรษิัท ทีเจ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั  ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจติดตามภายในระบบการจดัการดา้น
คณุภาพ (IA)  จงึไดท้ าการแตง่ตัง้และก าหนดผูต้รวจติดตามภายใน  ดงันี ้
 
ล าดบั   ชื่อ – สกลุ               หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
1.                              นายตนัติกร ศิรกฤตธนสาร                                Lead Auditor 
2.                              นายจกัรนิ เชาวเดชาวงศ ์                                      Auditor 
3.                              นางสาวสชุาดา สรอ้ยสิน                                       Auditor 
4.                              นายกิมเฮงเมง้ เพชรภวูงษ์                                     Auditor 
5.                              นายศิรศิกัดิ์ พนัธุออน                                            Auditor 
6.                              นางสาวกาญจนา สืบจอ้น                                      Auditor 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั                    
ประกาศ  ณ. วันที ่ วนัที ่1 พฤษภาคม 2565               
 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565         

 
                                         …………………....…………….  
                         ( ตนัติกร  ศิรกฤตธนสาร )  
                            กรรมการผู้จัดการ   
                                    วันที ่1 พฤษภาคม 2565          

 


