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Management System Certification Institute (Thailand): MASCI 

Information and questionnaire for certification: แบบสอบถามข้อมูล 

1. Name of Company:   

Address:   

ผู้ที�สามารถติดต่อได้:    ตําแหน่ง:   

Tel.:  Fax. :       E-mail Address:  
      ชื�อและที�อยู่สถานประกอบการที�ขอการรับรอง (หากมีมากกวา่ % แห่ง โปรดแนบรายละเอียดสถานที�เพิ�มเติม) 

   
2. Certification information มาตรฐานที1ขอการรับรอง 

� ระบบบริหารงานคุณภาพ : Quality Management System 
 � ISO 9001:2015  �  ISO/TS 29001:2007 

� ระบบการบริหารงานคุณภาพสาํหรับเครื1องมือแพทย์ :  
Quality Management System for Medical ISO 13485:2016 

� ระบบการจดัการสิ1งแวดล้อม :  
Environmental Management System ISO 14001:2015   

� ระบบการจดัการพลังงาน :  
Energy Management System ISO 50001:2018 

� Occupational Health Management System 
 � มอก.18001-2554  �  ISO 45001:2018 

� ระบบการจดัการด้านการรักษาความปลอดภยั :  
Security Management System มอก.22300-2551 

� ระบบการจดัการแบบบูรณาการ :  
Integrated Management System (IMS)  R-100 Rev.4 

� ระบบบริหารการจดังานอย่างยั1งยนื  :  
Event Sustainability Management Systems (ISO 20121:2012) 

� ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร :  
Food Safety Management System ISO 22000:2018 

� ระบบการจดัการสุขลักษณะที1ดใีนสถานประกอบการ :  
Good Manufacturing Practice (GMP) System ตามมาตรฐาน 

 �  Codex  (GHPs) �  มกษ. 9023-2550 �  มกษ. 9035-2563 
 �  มกษ. 9039-2556 �  มกษ. 9041-2557 �  มกษ. 9046-2560 

 �  มกษ. 9047-2560 �  มกษ. 6401-2558 

� ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที1ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร : 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System  

 � GHPs (Codex) HACCP (Codex) � มกษ.9024-2550 

� ระบบการจดัการความมั1นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ :  
Information Technology – Security Techniques –  
Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013 

� ISO 29110-4-1 System and software engineering –  
lifecycle profiles for Very Small Entities (VSE) 

� ระบบการบริหารความต่อเนื1องทางธุรกิจ :  
Business Continuity Management System ISO 22301:2019   

� มาตรฐานแรงงานไทย: Thai Labour Standard  มรท.8001-2563 
 � ระดบัพื aนฐาน  � ระดบัสมบรูณ์    � ระดบัสมบรูณ์สงูสดุ 

� การจดัการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั1งยนื :  
Sustainable Forest Plantation Management (SFM)  
(มอก. 14061 เลม่ 1-2559) 

� ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏิบัต ิการท ี1เก ี1ยวข้อง
กบัสารเคมี เล่ม 1: ข้อกําหนด Safety Management System for 
Chemical Laboratories Part 1:Requriements มอก. 2677 เลม่ 1 

� ระบบการบริหารความมั1นคง ปลอดภยัในห่วงโซ่อ ุปทาน :  
Security Management System for Supply Chain ISO 28000:2007 

� ระบบการจดัการความปลอดภัยการจราจรทางถนน :  
Road Traffic Safety Management System ISO 39001:2012 

� ระบบการจดัการความรู้  :  
Knowledge management system ISO 30401:2018* 

� มาตรฐานอ ื1น ๆ  : Other Standards 
  

 

3. Verification Application การทวนสอบ 

� ระบบการจดัการนวัตกรรม InMS ISO 56002:2019   � มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

� มาตรฐานอื�น ๆ : Other Standards  
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4. Activity/scope seeking for certification:  ก ิจกรรม/ขอบข่ายที1ขอการรับรอง  
   

    

 � with design activity มีก ิจกรรมการออกแบบ   � without design activity ไม่มีก ิจกรรมการออกแบบ 
 
5. *เฉพาะ ISO 30401:2018: จํานวนกลุ่มความรู้ (Knowledge Domains) ที�ขอรับการรับรอง จํานวน   กลุ่มความรู้  

  ได้แก่      

    

    

 
6. จาํนวนพนักงาน 

 
 
7. ท่านได้ดาํเนินการตรวจตดิตามคุณภาพภายในและการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารแล้วหรือยัง   

   � ทําแล้ว  � ยงัไมไ่ด้ทํา จะดําเนินการภายใน     
8. บริษัทของท่านเคยได้รับการรับรองใดๆ  จากหน่วยรับรองอื1นหรือไม่ ถ้าเคย โปรดระบุมาตรฐาน 

   
 

 

ข้อมูลจาํนวนพนักงาน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื1อใช้ในการเสนอราคา) 

จํานวนพนกังานในขอบข่ายการรับรอง (Total number of employee in scope) 
1.จํานวนพนกังาน Full time (Number of full-time employees)     คน (person) 
 จํานวนพนกังานที�ไม่ทํางานกะ  คน  กิจกรรม/ฝ่ายที�เนินการ       
 จํานวนพนกังานที�ทํางานกะ   คน   กิจกรรม/ฝ่ายที�ดําเนินการ     
  จํานวนพนกังาน กะที� 1 คน          กะที�  2   คน          กะที� 3   คน 
2. จํานวนพนกังาน Part time   คน จํานวนชั�วโมงการทํางานต่อวนั โดยเฉลี�ย    ชั�วโมง 

 การทํางาน (working days)    €  ทั aงปี (whole year)     € ทํางานช่วงเดือน (working month)     
3. จํานวนพนกังานรับเหมาช่วง  คน จํานวนชั�วโมงการทํางานต่อวนั โดยเฉลี�ย    ชั�วโมง 

 การทํางาน (working days)    €  ทั aงปี (whole year)     € ทํางานช่วงเดือน (working month)     
4.  จํานวนพนกังานที�ทํางานในพื aนที�   คน จํานวนพนกังานที�ทํางานนอกพื aนที�    คน 
 กิจกรรมที�ดําเนินการนอกพื aนที� (Activity at off site)          
5. จํานวนพนกังานชั�วคราวที�ไม่ต้องใช้ทกัษะ   คน 
6. มีความแตกต่างของการทํางานแต่ละกะการทํางานหรือไม่ (เช่น ประเภทผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต พนกังาน เป็นต้น)  

€  ไมม่ี (No.)   €  มี (Yes.)   โปรดระบุ (Please specify)           
หมายเหตกุรณีที�ขอรับการรับรองหลายสถานประกอบการ (ให้ระบจํุานวนพนกังานในแต่ละสถานประกอบการเพิ�มเติมเป็นเอกสารแนบ) 
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9. ท่านทาํระบบการจัดการมานานเท่าไร   

  
10. ในกรณีบริษัทฯ ใช้บริการท ี1ปร ึกษาด้านระบบการจัดการ  โปรดระบุช ื1อบริษัทที1ปรึกษา หรือผู้ให้คําปรึกษา 

  
11. ท่านมีความประสงค์ท ี1จะตรวจประเมินประมาณช่วงใด  

Stage 1 Audit (การตรวจประเมินเบื aองต้น)           
On-site Audit (การตรวจประเมินเพื�อการรับรอง)    

 
 

 

   Signature        

   ลงชื�อ 
   Position        
   ตําแหน่ง 
   Date        
   วนัที� 
 
 

 
 
 
  
 
 

สนใจขอขอมลูเพิม่เตมิ ฝายรบัรองระบบ สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทร 02-6171727 ตอ 303 ,308 ,312 , 321  E-nail : salescd2@masci.or.th 

กรุณาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี a 
1. ผงัโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
2. ผงักระบวนการผลิต (Process Flow) 
3. Plant layout 

• HACCP GMP & ISO 22000 
-- ใบอนญุาติผลิตอาหาร 
-- รายชื�อผลิตภณัฑ์ จํานวนผลิตภณัฑ์และ
 รายละเอียดที�อยู่ในขอบขา่ยการรับรอง  

• กรณีเคยได้รับการรับรอง 
-- สําเนาใบรับรองเดิม (หมดอายไุมเ่กิน 6 เดือน) 




