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Kode Etik Audit
9 Pengontrolan mutu barang masuk dan pencatatan
9 3HQJRQWURODQEDKDQEDNX FRQWRKLGHQWL¿NDVLGL
area penyimpanan, pengontrolan tanggal kadaluarsa)
9 Pengontrolan mutu sewaktu di proses
9 Pengontrolan mutu akhir / sebelum di kirim
9 Pengontrolan produk yang tidak sesuai
9 Pengontrolan pembelian
9 Prosedur pelatihan dan pencatatan
9 Manajemen organisasi dan sumber daya manusia
9 Pengontrolan dan perawatan mesin

9 Pengontrolan disain
9
9
9
9

3HQJRQWURODQLGHQWL¿NDVLGDQPDPSXWHOXVXU
Penyediaan sertifikat ISO 9001
Pengawetan produk dan penyimpanan yang tepat
Pengontrolan pengujian dan alat-alat ukur
(Kalibrasi)
9 Pengontrolan dokumen dan pencatatan
9 Penanganan keluhan pelanggan dan tindakan
korektif
9 Persyaratan-persyaratan pelanggan lainnya atau
instruksi-instruksi khusus
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Source Inspections
Pemeriksaan Produksi Awal (PPA)
9 Melakukan inspeksi PPA ketika produksi telah
diselesaikan 10% - 20% dengan tingkat AQL :
major 1.5, minor 4.0 atau ketika sample lot
pertama telah di periksa mutu nya.
9 Pengerjaan dan pengukuran untuk memastikan
proses pembuatan telah sesuai dan membantu
pengambilan tindakan korektif di tahap awal
dari proses produksi untuk mencegah hal yang
tidak perlu, produk yang mahal karena
pengerjaan ulang, dan penundaan pengiriman.

Inspeksi mutu sebelum pengiriman
9 Melakukan pemeriksaan akhir ketika produksi
selesai 100% dan minimal 80% produk berada
dalam kemasan atau saat produk selesai, telah
dikemas, dan siap untuk di kirim, dengan tingkat
AQL major 2.5, minor 4.0
9 Sesuai dengan rencana sampling, inspektor kami
akan memilih sample produk secara acak dan
memastikan bahwa kriteria seperti mutu, jumlah,
fungsi (mengacu pada petunjuk penggunaan),
tampilan, warna, dimensi, marking, kemasan, dan
lain-ODLQ VHVXDL GHQJDQ VSHVL¿NDVL SHODQJJDQ GDQ
sample yang sudah ditetapkan.

Pemeriksaan Mutu Selama Produksi (PMSP)
9 Melakukan pemeriksaan PMSP ketika produksi
telah diselesaikan 30% - 50% dengan tingkat AQL
major 1.5, minor 4.0
9 Memeriksa apakah tindakan-tindakan koreksi,
UHNRPHQGDVL \DQJ GLEHULNDQ GDQ VSHVL¿NDVL \DQJ
telah di revisi telah di lakukan.
9 Kami memeriksa sejumlah komponen, bahan
produksi, produk setengah selesai dan yang telah
selesai, kemasan, label, dan lain-lain terhadap
penyimpangan-penyimpan dan dan membandingkan
dengan spesifikasi pelanggan.

Pengawasan saat pemuatan produk
ke kontainer
9 Sebelum produk dikirim, inspektor kami akan
memeriksa apakah produk sesuai dengan
pesanan, telah di kemas dengan benar, dimuat
dan disimpan untuk transportasi.
9 Selain itu, kami memastikan qty, kemasan,
marking, dan kondisi kontainer sesuai sebelum
menghitung jumlah pengiriman dan penyegelan
kontainer.
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Layanan-layanan konsultasi
Lambang TIS
Thailand Industrial Standard Institute (TISI) menyediakan
2 tipe skema sertifikasi produk yaitu sertifikasi tidak wajib
(voluntary) dan sertifikasi wajib (mandatory).
Untuk lambing sertifikasi tidak wajib, aplikasi untuk setiap
VHUWL¿NDVLGDSDWGLDMXNDQDWDVSHUPLQWDDQSHPRKRQVHQGLUL
Untuk ODPEDQJ VHUWL¿NDVL ZDMLE diterapkan pada setiap
pemohon bertujuan untuk melindungi keselamatan
konsumen atau beberapa produk membutuhkan tanda ini
secara hukum. Produk dalam kategori ini wajib harus
diproduksi atau di impor dan dijual dengan lambang
sertL¿NDVLZDMLELQL
Hambatan untuk mendapatkan lambang TIS adalah,
9 Pengetahuan yang kurang dan halangan bahasa
9 Tindak lanjut di internal
9 Waktu proses yang lama
9 Gagal untuk mempersiapkan tipe atau jumlah
sample yang diharapkan
9 Hasil inspeksi pabrik yang tidak memuaskan
karena pengaturan dokumen sistem mutu yang
tidak sesuai
9 Penyerahan dokumen yang tidak lengkap
9 Ruang lingkup produk salah karena kurangnya
perhatian dari si pemohon

Apa yang bisa kami bantu untuk
PHQGDSDWNDQVHUWL¿NDVL7,6"
9 Mempersiapkan dan mengajukan permohonan
ke TISI
9 Kordinasi dengan staf TISI untuk mengatur
pengujian produk dan audit pabrik.
9 Memberikan masukan bagaimana menyiapkan
sample-sample untuk lab
9 Kordinasi dengan staf TISI untuk menandai
sample sebagai sample yang sah untuk
mengirim sample tersebut ke lab yang disetujui
oleh TISI
9 Memberi masukan bagaimana memilih suatu
EDGDQVHUWL¿NDVL\DQJEHUZHZHQDQJGDQODEXML
yang bersertifikat.
9 Memberi masukan bagaimana menyiapkan
sample untuk lab uji
9 Memberi masukan kepada pihak pabrik
mengenai persyaratan audit pabrik TISI
9 Melakukan proses tindak lanjut dan kordinasi
dengan staf pemerintah di tahap yang berbeda
yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan
VHUWL¿NDW

Produk-produk yang kami layani untuk TIS
Lampu penerangan yang menggunakan LED, setrika
listrik, saklar listrik, kipas angin listrik, sabuk
pengaman otomotif, peralatan audio dan video, kaca
pengaman otomotif, kendaraan mesin diesel dan
bensin, kendaraan berat, sepeda motor, dan lain-lain.

Pendaftaran NBTC Sdoc
Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional Komisi
Pendaftaran Deklarasi Kesesuaian produk pemasok atau
supplier Umumnya peralatan terminal telekomunikasi
(TTE) peralatan radio (WLAN, BLUETOOTH), dan
peralatan RFID tertentu harus terdaftar di NBTC
Thailand.

Sdoc (Deklarasi supplier untuk kesesuaian)
Untuk peralatan-peralatan yang telah ditentukan standar
teknisnya atau persyaratannya oleh NBTC, namun
NBTC tidak memerlukan peralatan-peralatan tersebut di
GDIWDUNDQDWDXWHUVHUWL¿NDVLGDODPKDOLQLSHPDVRNKDUXV
memberikan pengesahan tertulis bahwa peralatanperalatan telah sesuai dengan standar atau persyaratan
yang menggunakan Sdoc.

Bagaimana kami membantu anda untuk
PHQGDSDWNDQ1%7&GDQ6GRF"
9 Konsultasi untuk pengajuan aplikasi termasuk
pertimbangan lingkup produk yang sesuai untuk
mencakup semua produk yang dibutuhkan.
9 Menyiapkan dokumen dan mengajukan aplikasi ke
NBTC.
9 Menindaklanjuti dan berkordinasi dengan staf
NBTC untuk mendapatkan peralatan yang terdaftar
Sdoc.

Produk-produk yang membutuhkan
pendaftaran Sdoc
9 Telepon, peralatan faksimili, modem, perlatan
terminal data, PABX, peralatan xDSL, WLAN,
mikrofon nirkabel, telepon nirkabel, peralatan
Bluetooth, dan perangkat jangkauan pendek atau
Short Range Devices (SRD).
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2008: Accredited Inspection Body for TISI according
to ISO17020:1998 by National Accreditation Council
(NAC)

training and implementation
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