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ค ำขอรับกำรรับรองระบบ : System Certification Application Form 

1) ช่ือผู้ ย่ืนค าขอ (ช่ือองค์กร)
Name of the applicant (Name of organization)

2) มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย 
Address of the head office Lane/Soi 
ถนน หมู่ท่ี ต าบล/แขวง 
Road Moo  Tambol 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 
District Province Postal code 
โทรศพัท์ โทรสาร 
Tel Fax 

3) มีสถานประกอบการตัง้อยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย 
Address of branch office/premise Lane/Soi 
ถนน หมู่ท่ี ต าบล/แขวง 
Road Moo Tambol 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District Province Postal code 
โทรศพัท์ โทรสาร 
Tel Fax 
หมายเหต ุ ถ้ามีสถานประกอบการมากกวา่ 1 แหง่ กรุณาแนบรายละเอียดสถานท่ีตัง้เพิ่มเตมิ
Remark     If there are more than one premise, please attach the detail of the others

สถานทีที่ต่อ้งการใหร้ะบใุนใบเสร็จและใบก ากบัภาษี   ส านกังานใหญ่     สถานประกอบการ 
Address for Official Receipt and Tax Invoice     Head Office       Branch Office 

สถานทีที่ต่อ้งการให้จดัส่งใบแจ้งหนี้   ส านกังานใหญ่     สถานประกอบการ 
Address for sending the invoice     Head Office       Branch Office 

4) ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน : Apply for certification in accordance with standard
 ระบบบริหารงานคณุภาพ : Quality Management System
  มอก.9001-2552 (ISO 9001:2008)   ISO 9001:2015      ISO/TS 29001:2007 
 ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม : Environmental Management System  

 มอก.14001-2548 (ISO 14001:2004)   ISO 14001:2015 
 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั : Occupational Health and Safety Management System 
      มอก.18001-2554 (TIS18001:2554)   BS OHSAS 18001:2007 
 ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤตท่ีต้องควบคมุในการผลิตอาหาร : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

System ตามมาตรฐาน 
      Codex   มกษ.9024-2550 
 ระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดีในสถานประกอบการ : Good Manufacturing Practice (GMP) System ตามมาตรฐาน 

     Codex  มกษ.  9023-2550  มกษ. 1004-2558 
    มกษ. 4403-2553  มกษ. 6401-2558  มกษ. 7420-2552 
    มกษ. 9035-2553  มกษ. 9039-2556  มกษ. 9041-2557 

NSC-TISI-TIS 17021 
QMS 002/EMS 005/OHS 001 

MASCI 
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 ระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร : Food Safety Management System มอก.22000-2548 (ISO 22000:2005) 
 ระบบการจดัการด้านการรักษาความปลอดภยั : Security Management System มอก.22300-2551 
 ระบบการจดัการแบบบรูณาการ : Integrated Management System (IMS)  

     R-100 Rev.2                    R-100 Rev.3 
 ระบบการจดัการพลงังาน : Energy Management System ISO 50001:2011 
 ระบบการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ : Business Continuity Management System ISO 22301:2012 
 ระบบการบริหารความมัน่คง ปลอดภยัในห่วงโซอ่ปุทาน : Security Management System for Supply Chain ISO 28000:2007 
 ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ : Information Technology – Security Techniques – Information Security 

Management Systems (ISO/IEC 27001:2013) 
 ระบบการบริหารงานคณุภาพส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ : Quality Management System for Medical Devices (ISO 13485:2003) 
 ระบบ GMP ตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 193 (2543) เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา อาหาร 

Notification of the Ministry of Public Health 193 (2000), Re: production processes, production equipments and food storages 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 220 (2544) เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 3) Notification of the 

 Ministry of Public Health 220 (2001), Re: drinking water in sealed containers (No.3) 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 298 (2549) เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภณัฑ์นม

พร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนโดยวธีิพาสเจอร์ไรส์ Notification of the Ministry  of Public Health 298 
(2006), Re: production processes, production equipments and storages of ready-to-consume milk  product in liquid from 
which passes through pasteurization heat treatment 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 342 (2555) เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา อาหารแปรรูปท่ี
บรรจใุนภาชนะพร้อมจ าหน่าย Notification of the Ministry of Public Health 342 (2012), Re: production  processes, production 
equipments and storages process foods packed in containers for sale 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 349 (2556) เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา อาหารในภาชนะ
บรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด Notification of the Ministry of Public Health  349 (2013), Re: 
production processes, production equipments and storages of low and acidified low acid canned foods 

 มำตรฐำนแรงงำนไทย: Thai Labour Standard มรท.8001-2553 (TLS8001-2010) 
  ระดับพืน้ฐำน 
  ระดับสมบูรณ์ 
  ระดับสมบูรณ์สูงสุด 
 มาตรฐานอ่ืน ๆ : Other Standards           

5) ส าหรับกิจการ : For the activity of 
               

 6) ขอบข่ายท่ีขอการรับรอง : Scope(s) of certification  
               

7) ขอรับการตรวจประเมินแบบ : Type of assessment 
    องค์กรเดียว : Individual     องค์กรหลายสาขา : Multisite 

   องค์กรท่ีมีสถานด าเนินการชัว่คราว  : Temporary site 
    ตรวจประเมินร่วมหลายระบบ : Combined assessment (โปรดระบรุะบบท่ีต้องการ : Please specify applied systems)   
              
   โอนจากหน่วยรับรองอ่ืน : Transfer of certification  

    (โปรดระบมุาตรฐานและหน่วยรับรอง : Please specify standard and certification body) 
               

    ตรวจประเมินร่วมกบัหน่วยรับรอง JACO : Joint audit with Japan Audit and Certification Organization  

    ตรวจประเมินร่วมกบัหน่วยรับรอง           



สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ  Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development 
 ชัน้ 2, 11, 18   อาคารยาคลูท์  1025  ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทร.0-2617-1727, 0-2617-1723-36  โทรสาร 0-2617-1709  http://www.masci.or.th  E-mail: sale@masci.or.th 
                   FP-021-02  Iss. 1  Rev.3   17/2/60   ฝร.                                                         3/6 

 

8) จ านวนพนกังานในขอบข่ายการรับรอง/วนัและเวลาท างาน (Number of employee in scope / working day/time)  
  8.1)  วนัและเวลาท างาน (Working day & time) 
           จ านวนกะ (No of Shift)   ………..   กะ          
                        กะที่ 1 ตัง้แต ่                ถงึ                       กะที่ 2 ตัง้แต ่                ถงึ                            กะที่ 3 ตัง้แต ่              ถงึ                   
           Shift 1 from                  to                       Shift 2 from                  to                  Shift 3 from                To                       
 
  8.2) จ านวนพนกังานในขอบข่ายการรับรอง (Total number of employee in scope) 
         1.  จ านวนพนกังาน Full time (Number of full time employees)              คน (person) 

 จ านวนพนกังานท่ีไม่ท างานกะ                               คน        กิจกรรม/ฝ่ายท่ีด าเนินการ 
 Number of employee working days…………………..  Persons  Activity/Department …………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………............................................... 
 จ านวนพนกังานท่ีท างานกะ                                  คน        กิจกรรม/ฝ่ายท่ีด าเนินการ 
 Number of employee working days…………………..  Persons  Activity/Department …………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………............................................... 
 จ านวนพนกังาน กะท่ี 1               คน          กะที่  2                           คน          กะที่ 3                              คน 

              shift 1                    persons   shift 2                    persons  shift 3   persons   
 2. จ านวนพนกังาน Part time (Number of part time employees)        
              จ านวนชัว่โมงการท างานต่อวนั โดยเฉล่ีย (Average working time per day)       

              การท างาน (working days)          ทัง้ปี (whole year)      ท างานช่วงเดือน (working month)     
         3. จ านวนพนกังานรับเหมาช่วง (Number of subcontract employees)      คน (person) 
              จ านวนชัว่โมงการท างานต่อวนั โดยเฉล่ีย (Average working time per day)       

              การท างาน (working days)          ทัง้ปี (whole year)      ท างานช่วงเดือน (working month)     
                    4. มีความแตกตา่งของการท างานแตล่ะกะการท างานหรือไม่ (เช่น ประเภทผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต พนกังาน เป็นต้น) 
              (Are there different between working in each shift (Ex. products, processes and employees etc.)) 

  มี (Yes.)   โปรดระบ ุ(Please specify)                                    
                                                             
                                                                                

 
  ไม่มี (No.)    

  
หมายเหต ุ  
1.  กรณีท่ีขอรับการรับรองหลายสถานประกอบการ (ให้ระบจุ านวนพนกังานในแตล่ะสถานประกอบการเพิ่มเตมิเป็นเอกสารแนบ) 
2.  กรณีท่ีผู้ประกอบกำรต้องกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001-2553) ให้กรอกแบบค ำขอรับกำรรับรอง  

มรท.8001-2553 (กรร.03) เพิ่ม 
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9) ภายหลงัการอนมุตั ิขอใช้เคร่ืองหมายรับรองระบบงานของ 
After approval, request for using accreditation mark under 
 

เคร่ืองหมายรับรองระบบงาน  
Accreditation Mark 

คณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาต ิ(กมช.) 
National Standardization Council of Thailand 

(NSC) 

ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาติ (มกอช.)    

National Bureau of Agriculture Commodity 
and Food Standards  (ACFS) 

ขอใช้ 
Request 

ไมใ่ช้ 
Not Request 

ขอใช้ 
Request 

ไมใ่ช้ 
Not Request 

ระบบบริหารงานคณุภาพ  (QMS)     

ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  (EMS)     
ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั (OHS)  มอก.18001     

มำตรฐำนแรงงำนไทย (TLS)     
ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตท่ี
ต้องควบคมุในการผลิตอาหาร (HACCP) 
ตาม Codex 

  

  

ระบบการจดัการสขุลกัษณะท่ีดี 
ในสถานประกอบการ (GMP) ตาม Codex 

  
  

 
10) ในการขอรับการรับรองครัง้นี ้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้การตรวจประเมินเป็นภาษา 

Upon this application, we would like to have the audit performed in 

    ไทย : Thai      องักฤษ : English 

 อ่ืน ๆ : Other (โปรดระบ ุ: Please specify)           
11) พร้อมค าขอนีไ้ด้แนบหลกัฐานและเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามที่ระบใุนแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการรับรองระบบการ

จดัการท่ีเก่ียวข้อง  
Together with this application, we attach the following documents for consideration as specify in relating Management System 
Certification information 

12) บคุคลที่สามารถตดิตอ่ได้ (ควรเป็นตวัแทนฝ่ายบริหารหรือบคุคลท่ีเข้าใจระบบขององค์กร) 
Contact persons (management representative or those with knowledge in the subject of system is preferable) 
 1) ช่ือ : Name    ต าแหน่ง : Position      

        โทรศพัท์ : Tel    โทรสาร : Fax      

        โทรศพัท์เคล่ือนท่ี : Mobile phone   E-mail address      

 2)   ช่ือ : Name      ต าแหน่ง : Position      

        โทรศพัท์ : Tel    โทรสาร : Fax      

        โทรศพัท์เคล่ือนท่ี : Mobile phone   E-mail address      
13)  ข้าพเจ้าขอให้สญัญาว่า : we hereby agree to 

1) จะช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินการตามค าขอนีท้ันทีท่ี ได้รับแจ้งจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ : pay for the fees and expenses arising from this application as soon as being notified by the Management System 
Certification Institute (Thailand) 
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2) จะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอก าหนดและท่ีจะมีการก าหนดและ/หรือแก้ไขเพิ่มเตมิในภาย
หน้าด้วย : conform to the rules and regulations established and/or altered in future by the Management System Certification 
Institute (Thailand) 

3) การเล่ือน การยกเลิก หรือการเปล่ียนแปลงก าหนดการต่างๆ ข้าพเจ้าจะแจ้ง สถาบันฯ ในระยะเวลาท่ีไม่น้อยกว่า 15 วนั ท าการ หาก
ข้าพเจ้าแจ้งให้สถาบนัฯ ทราบน้อยกว่า 15 วนัท าการ ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบนัฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจ านวน 2 Mandays ตามอตัราค่าตรวจ
ประเมินท่ีเสนอ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงก าหนดการดังกล่าว : In case of 
postpone, cancellation or changing of audit schedule, we will inform the Institute at least 15 working days before the confirm 
audit date. If we inform the Institute less than 15 working days, we will accept to pay charging fee to the Institute for 2 
Mandays of audit fee at committed rate. 

4) การขอยกเลิกการตรวจประเมินโดยข้าพเจ้าในระหว่างการตรวจประเมิน ข้าพเจ้ายินดีให้สถาบันฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน ตาม
ข้อเสนอการรับรองส าหรับการตรวจประเมินนัน้ๆ หรือหากมีการยกเลิกการตรวจประเมิน โดยกลุ่มผู้ตรวจประเมินในขณะท าการตรวจ
ประเมิน กรณีท่ีพบว่าผู้ ขอรับการรับรองยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะให้สถาบันฯ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินตามท่ีได้ด าเนินการจริง : Cancellation during the audit process, we will accept to pay to the Institute 
for full audit fee according the audit quotation as this stage. Whether the cancellation of auditing was came from MASCI’s 
auditor, due to the client’s management system were not fully implemented. We will accept to pay to the Institute as actual of 
auditing working rate. 

5) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจประเมินของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ สถาน
ประกอบการของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา : We accept the accreditation body to conduct witness activity of MASCI auditing at our 
premises at all time. 

14) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีจดัส่งให้สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นความจริงและเป็นปัจจบุนั : We endorse that 
evidences and document are submited to the Institute are true and up-to-date. 

 
 

      ลงช่ือ  ..…………………....….………… ผู้ มีอ านาจลงนาม : Authorized signature 
                      ( …………………......…………. ) 
                   .............../................/...............  
 
 

      ลงช่ือ ..…………………....….………. ผู้มีอ านาจลงนาม : Authorized signature 
                      ( …………………......…………) 
     ตราประทบับริษัท      .............../.............../............. 
 

หมายเหต ุ 1. ผู้ มีอ านาจลงนาม ได้แก่ บคุคลที่มีรายช่ือเป็นกรรมการบริษัทตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
 2. ผู้ มีอ านาจลงนาม กรณี ราชการ รัฐวสิาหกิจ ให้เป็นไปตามหนงัสือแตง่ตัง้ 

3. กรณีลงนามโดยผู้ รับมอบอ านาจ กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจ 
4. กรุณาประทบัตราบริษัทก ากบัลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจลงนามด้วยทกุครัง้ 

Remark 1. Authorized Signature is the person who has the name appeared in the commercial registered document of business. 
 2. In case of the government and the state enterprise, authorized signature is the appointed person in accordance 

with the appointment order/letter. 
 3. If signed by authorized representative, please attach letter of Power of Attorney. 

4. Please stamp a company/organization seal at the area of Authorized Signature.   
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ส าหรับเจ้าหน้าที่สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : For MASCI’s officer only 
 1. เอกสารประกอบค าขอ  : Documents required for application 

  ครบถ้วน : Complete        ต้องการเอกสารเพ่ิมเติม : Require additional documents .........................................................................….........   
 หมายเหต ุ ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนรับทราบแล้ว ซึง่ผู้ยื่นค าขอจะจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้สถาบนัฯ ภายใน 
 Remark The applicant has been informed and will submit the additional documents by .................................................................…..…. 
 

 2. เอกสารที่สง่มอบให้ลกูค้า : Documents for applicant 
  R-001, R-002 
  R-005, R-006 (กรณี มรท. 8001-2553) 
  ขัน้ตอนการขอรับการรับรองระบบ : Certification Process 
  R-501, R502 (เพ่ิมเติมกรณีGMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ : For GMP-Notification of the Ministry of Public Health) 

 R-100, R-070, R-071 (เพ่ิมเติมกรณีระบบการจดัการแบบบรูณาการ : For Integrated Management System) 
 R-070, R-071 (เพ่ิมเติมกรณีตรวจประเมินรวมระบบ (For Combined Assessment) 

  R-080 (เพ่ิมเติมกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอ่ืน (Transfer of Certification)) 
  R-090 (เพ่ิมเติมกรณีตรวจประเมินร่วมกบัหน่วยรับรองอ่ืน (Joint  Assessment)) 
  

 
 

ลงช่ือ : Signature .................................…………............. ผู้ตรวจสอบค าขอ : Application inspector            
                                      (.......…….......…….............................)                                          

                           ................../................../.…….......... 
 
 
 

สรุปผลการทบทวนความสามารถของสถาบนัฯ ในการรับค าขอจากกิจกรรมและขอบข่ายทีข่อรับการรับรอง 
 
    สามารถรับค าขอได้ 
 

    ไมส่ามารถรับค าขอได้ 
 

 
ลงช่ือ : Signature .................................…………............. ผู้ทวนสอบค าขอ : Application reviewer            

                                  (.......…….......…….............................)                                          
                      ................../................../.…….......... 
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