NSC-TISI-ISO 50003
NSC-TISI-TIS 17021-1
EnMS 004
QMS 002/EMS 005/OHS 001/OHSMS 001/TLS 002

MASCI

คำขอรั บกำรรั บรองระบบ : System Certification Application Form
1) ชื่อผู้ยื่นคาขอ (ชื่อองค์กร)
Name of the applicant (Name of organization)
2) มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่เลขที่
Address of the head office
ถนน
Road
อาเภอ/เขต
District
โทรศัพท์
Tel

หมู่ที่
Moo
จังหวัด
Province

ตรอก/ซอย
Lane/Soi
ตาบล/แขวง
Tambol
รหัสไปรษณีย์
Postal code
โทรสาร
Fax

3) มีสถานประกอบการตังอยู
้ ่เลขที่
ตรอก/ซอย
Address of the head office
Lane/Soi
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
Road
Moo
Tambol
อาเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province
โทรศัพท์
โทรสาร
Tel
Fax
หมายเหตุ ถ้ ามีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง กรุ ณาแนบรายละเอียดสถานที่ตงเพิ
ั ้ ่มเติม
Remark If there are more than one premise, please attach the detail of the others

 สานักงานใหญ่
Head Office
 สานักงานใหญ่
Head Office

สถานที่ที่ต้องการให้ ระบุในใบเสร็ จและใบกากับภาษี
Address for Official Receipt and Tax Invoice
สถานที่ที่ต้องการให้ จดั ส่งใบแจ้ งหนี ้
Address for sending the invoice

รหัสไปรษณีย์
Postal code

 สถานประกอบการ
Branch Office
 สถานประกอบการ
Branch Office

4) ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน : Apply for certification in accordance with standard
 ระบบบริ หารงานคุณภาพ : Quality Management System
 มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

 ISO/TS 29001:2007

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม : Environmental Management System
 มอก.14001-2559 (ISO 14001:2015)
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : Occupational Health and Safety Management System
 มอก.18001-2554 (TIS18001:2554)
 มอก.45001-2561 (ISO 45001:2018)
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 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System ตามมาตรฐาน
 Codex (GHPs/HACCP)
 มกษ.9024-2550
 มกษ. 9024-2564
 ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ : Good Manufacturing Practice (GMP) System ตามมาตรฐาน
 Codex (GHPs)
 มกษ. 9035-2563

 มกษ. 4403-2564  มกษ. 6401-2558
 มกษ. 9039-2556  มกษ. 9041-2557

 มกษ. 9023-2550  มกษ. 9023-2564
 มกษ. 9046-2560  มกษ. 9047-2560

 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร : Food Safety Management System
 ISO 22000:2018
 ระบบการจัดการด้ านการรักษาความปลอดภัย : Security Management System มอก.22300-2551
 ระบบการจัดการแบบบูรณาการ : Integrated Management System (IMS)
 R-100 Rev.4
 ระบบการจัดการพลังงาน : Energy Management System
 ISO 50001:2018
 ระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Management System  ISO 22301:2012  ISO 22301:2019
 ระบบการบริ หารความมัน่ คง ปลอดภัยในห่วงโซ่อปุ ทาน : Security Management System for Supply Chain ISO 28000:2007
 ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ : Information Technology – Security Techniques – Information Security
Management Systems (ISO/IEC 27001:2013)
 ระบบการบริ หารงานคุณภาพสาหรับเครื่ องมือแพทย์ : Quality Management System for Medical Devices มอก.13485-2547 (ISO
13485:2016)
 ระบบบริ หารการจัดงานอย่างยัง่ ยืน : Event Sustainability Management Systems (ISO 20121:2012)
 ระบบ GMP ตามมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 386 (2560) เรื่ อง กาหนดวิธีการผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรื อ
ผลไม้ สดบางชนิด และการแสดงฉลาก Notification of the Ministry of Public Health 386 (2017), Re: production processes,
production equipment and appliance, and food storage of fresh vegetables or fruits and labeling.
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 (2563) เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร
 .
.
 มาตรฐานแรงงานไทย: Thai Labour Standard มรท.8001-2563
 ระดับพื ้นฐาน
 ระดับสมบูรณ์
 ระดับสมบูรณ์สงู สุด
 ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยของห้ องปฏิบตั กิ ารที่เกี่ยวข้ องกับสารเคมี เล่ม 1:ข้ อกาหนด Safety Management System For
Chemical Laboratories Part 1:Requriements มอก. 2677 เล่ม 1
 ระบบการจัดการความรู้ : Knowledge management system (ISO 30401:2018)
 ISO 29110-4-1 System and software engineering – lifecycle profiles for Very Small Entities (VSE)
 การจัดการสวนป่ าไม้ เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน: Sustainable Forest Plantation Management (SFM) (มอก. 14061 เล่ม 1-2559)
 มาตรฐานอื่น ๆ : Other Standards
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5) สาหรับกิจการ : For the activity of

6) ขอบข่ายที่ขอการรับรอง : Scope(s) of certification

ขอบเขตที่ขอการรับรอง (กรณีระบบ EnMS หมายถึงสถานประกอบการผลิต ซึง่ รวมถึง กิจกรรม สิ่งอานวยความสะดวก กระบวนการ และ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับระบบ EnMS):
Boundary certification (In case of EnMS, boundary certification means premises that including activities, facilities, processes
and decisions related to the EnMS)

ขอบเขตที่ขอการรับรองกรณีองค์กรหลายสาขาหรื อกรณีองค์กรชัว่ คราว (กรณีระบบ EnMS ให้ ระบุขอบเขตการรับรองที่ชดั เจนครอบคลุมตาม
ข้ อมูลข้ างต้ นในแต่ละสาขาที่ขอการรับรอง) กรณีเนื ้อที่ไม่พอ กรุ ณาแนบรายละเอียดเพิ่มเติม :
The Boundary certification of Multisite or temporary site (In case of EnMS, clearly identify boundary certification that including
information above at each site) the detail as attachment)

7) ขอรับการตรวจประเมินแบบ : Type of assessment
 องค์กรเดียว : Individual
 องค์กรหลายสาขา : Multisite
(เฉพาะระบบ QMS/ EMS/EnMS/ISO 45001 : Specify for QMS/EMS/EnMS/ISO 45001)
 การรับรอง SFM แบบกลุ่ม : SFM Group Certification
 องค์กรที่มีสถานดาเนินการชัว่ คราว : Temporary site
(เฉพาะระบบ QMS/EMS/EnMS/OHSMS: Specify for QMS/EMS/EnMS/OHSMS)
 ตรวจประเมินร่ วมหลายระบบ : Combined assessment (โปรดระบุระบบที่ต้องการ : Please specify applied systems)
 โอนจากหน่วยรับรองอื่น : Transfer of certification
(โปรดระบุมาตรฐานและหน่วยรับรอง : Please specify standard and certification body)
 ตรวจประเมินร่ วมกับหน่วยรับรอง JACO : Joint audit with Japan Audit and Certification Organization
 ตรวจประเมินร่ วมกับหน่วยรับรอง

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ชัน้ 2, 11, 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 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.9 14/02/65 ฝร.

3/7

8) จานวนพนักงานในขอบข่ายการรับรอง/วันและเวลาทางาน (Number of employee in the scope / working day/time)
8.1) วันและเวลาทางาน (Working day & time)
จานวนกะ (No of Shift) ……….. กะ
เวลาเริ่ มกะ
เวลาสิ ้นสุดกะ
ลักษณะกิจกรรม
กะที่ 1 (Shift 1)
กะที่ 2 (Shift 2)
กะที่ 3 (Shift 3)
8.2) จานวนพนักงานในขอบข่ายการรับรอง (Total number of employee in the scope) ........................คน (person) (1 + 2 + 3)
1. จานวนพนักงาน Full time (Number of full time employees)
คน (person)
จานวนพนักงานที่ไม่ทางานกะ (Number of employee working – day time)
คน (person)
กิจกรรม/ฝ่ ายที่ดาเนินการ (Persons Activity/Department) :
.
.
จานวนพนักงานที่ทางานกะ (Number of employee working – shift)
คน (person)
กิจกรรม/ฝ่ ายที่ดาเนินการ (Persons Activity/Department) :
.
.
ผลัดที่ 1 (Team 1)

ผลัดที่ 2 (Team 2)

ผลัดที่ 3 (Team 3)

ผลัดที่ 4 (Team 4)

จานวนพนักงาน (Number of
employee working – shift)
2. จานวนพนักงาน Part time (Number of part time employees)
จานวนชัว่ โมงการทางานต่อวัน โดยเฉลี่ย (Average working time per day)
การทางาน (working days)  ทังปี
้ (whole year)

คน (person)

 ทางานช่วงเดือน (working month)
3. จานวนพนักงานรับเหมาช่วง (Number of subcontract employees)
จานวนชัว่ โมงการทางานต่อวัน โดยเฉลี่ย (Average working time per day)
การทางาน (working days)  ทังปี
้ (whole year)
 ทางานช่วงเดือน (working month)
กิจกรรมที่ดาเนินการ

คน (person)

8.3) ลักษณะของงานในขอบข่ายการรับรอง (Nature of activities in the scope)
 จานวนพนักงานที่ทางานในพื ้นที่ (Number of employees on site)
จานวนพนักงานที่ทางานนอกพื ้นที่ (Number of employee off site)
กิจกรรมที่ดาเนินการนอกพื ้นที่ (Activity at off site)

คน (person)
คน (person)

 จานวนพนักงานชัว่ คราวที่ไม่ต้องใช้ ทกั ษะ (Number of temporary unskilled employees)
กิจกรรมที่ดาเนินการ

คน (person)
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 มีความแตกต่างของการทางานแต่ละกะการทางานหรื อไม่ (เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต พนักงาน เป็ นต้ น)
(Are there different between working in each shift (Ex. products, processes and employees etc.))
 มี (Yes.) โปรดระบุ (Please specify)

 ไม่มี (No.)
หมายเหตุ
1. กรณีที่ขอรับการรับรองหลายสถานประกอบการ (ให้ ระบุจานวนพนักงานในแต่ละสถานประกอบการเพิ่มเติมเป็ นเอกสารแนบ)
2. กรณี ที่ผ้ ูประกอบการต้ อ งการขอการรั บรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001- 2563) ให้ กรอกแบบค าขอรั บ การรั บ รอง
มรท.8001- 2563 (กรร.3) เพิ่ม
9) ในการขอรับการรับรองครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอให้ การตรวจประเมินเป็ นภาษา
Upon this application, we would like to have the audit performed in
 ไทย : Thai
 อังกฤษ : English
 อื่น ๆ : Other (โปรดระบุ : Please specify)
10) พร้ อมคาขอนี ้ได้ แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการ
จัดการที่เกี่ยวข้ อง
Together with this application, we attach the following documents for consideration as specify in relating Management System
Certification information
11) บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ (ควรเป็ นตัวแทนฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลที่เข้ าใจระบบขององค์กร)
Contact persons (management representative or those with knowledge in the subject of system is preferable)
1) ชื่อ : Name
ตาแหน่ง : Position
โทรศัพท์ : Tel
โทรสาร : Fax
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Mobile phone
E-mail address
2) ชื่อ : Name
ตาแหน่ง : Position
โทรศัพท์ : Tel
โทรสาร : Fax
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Mobile phone
E-mail address
12) ข้ าพเจ้ าขอให้ สญ
ั ญาว่า : we hereby agree to
1) จะชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินการตามคาขอนีท้ นั ทีที่ได้ รับแจ้ งจากสถาบันรั บรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ :
Pay for the fees and expenses arising from this application as soon as being notified by the Management System Certification
Institute (Thailand)
2) จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สถาบันรั บรองมาตรฐานไอเอสโอกาหนดและที่จะมีการกาหนดและ/หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมใน
ภายหน้ าด้ วย :
Conform to the rules and regulations established and/or altered in future by the Management System Certification Institute
(Thailand)
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3) การเลื่อน การยกเลิก หรื อการเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่างๆ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ ง สถาบันฯ ในระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทาการ หาก
ข้ าพเจ้ าแจ้ งให้ สถาบันฯ ทราบน้ อยกว่า 15 วันทาการ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ สถาบันฯ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจานวน 2 Mandays ตามอัตราค่าตรวจ
ประเมินที่เสนอ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกาหนดการดังกล่าว :
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) การขอยกเลิกการตรวจประเมินโดยข้ าพเจ้ าในระหว่างการตรวจประเมิน ข้ าพเจ้ ายินดีให้ สถาบันฯ เรี ย กเก็บค่าใช้ จ่ายเต็มจานวน ตาม
ข้ อเสนอการรั บรองสาหรับการตรวจประเมินนัน้ ๆ หรื อหากมีการยกเลิกการตรวจประเมิน โดยกลุ่มผู้ตรวจประเมินในขณะทาการตรวจ
ประเมิน กรณี ที่พบว่าผู้ข อรั บการรั บรองยังไม่ได้ ดาเนินการจัดทาระบบให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะให้ สถาบันฯ เรี ยกเ ก็บ
ค่าใช้ จ่ายการตรวจประเมินตามที่ได้ ดาเนินการจริ ง :
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) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยรั บรองระบบงานดาเนินการสังเกตการณ์ การตรวจประเมินของสถาบันรั บรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ สถาน
ประกอบการของข้ าพเจ้ าได้ ตลอดเวลา :
We accept the accreditation body to conduct witness activity of MASCI auditing at our premises at all time.
13) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่จดั ส่งให้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็ นความจริ งและเป็ นปั จจุบนั :
We endorse that evidences and document are submitted to the Institute are true and up-to-date.

ลงชื่อ ..…………………....….…………… ผู้มีอานาจลงนาม : Authorized signature
( ……………………......…………. )
.............../................/...............
ตราประทับบริ ษัท
ลงชื่อ ..…………………....….…………… ผู้มีอานาจลงนาม : Authorized signature
( ……………………......…………. )
.............../................/...............
หมายเหตุ 1. ผู้มีอานาจลงนาม ได้ แก่ บุคคลที่มีรายชื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
2. ผู้มีอานาจลงนาม กรณี ราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ เป็ นไปตามหนังสือแต่งตัง้
3. กรณีลงนามโดยผู้รับมอบอานาจ กรุ ณาแนบหนังสือมอบอานาจ
4. กรุ ณาประทับตราบริ ษัทกากับลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามด้ วยทุกครัง้
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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สาหรับเจ้ าหน้ าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : For MASCI’s officer only
1. เอกสารประกอบคาขอ : Documents required for application
 ครบถ้ วน : Complete  ต้ องการเอกสารเพิ่มเติม : Require additional documents
หมายเหตุ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรือผู้แทนรับทราบแล้ ว ซึง่ ผู้ยื่นคาขอจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ สถาบันฯ ภายใน
Remark The applicant has been informed and will submit the additional documents by
2. เอกสารที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ า : Documents for applicant
 R-001, R-002
 R-005, R-006 (กรณี มรท.8001- 2563)
 ขันตอนการขอรั
้
บการรับรองระบบ : Certification Process
 R-501, R-502 (เพิ่มเติมกรณี GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข : For GMP-Notification of the Ministry of Public Health)
 R-701, R-702 (กรณี SFM)
 R-100, R-070, R-071 (เพิ่มเติมกรณีระบบการจัดการแบบบูรณาการ : For Integrated Management System)
 R-070, R-071 (เพิ่มเติมกรณีตรวจประเมินรวมระบบ (For Combined Assessment)
 R-080 (เพิ่มเติมกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น (Transfer of Certification))
 R-090 (เพิ่มเติมกรณีตรวจประเมินร่วมกับหน่วยรับรองอื่น (Joint Assessment))

ลงชื่อ : Signature .................................…………............. ผู้ตรวจสอบคาขอ : Application inspector
(.......…….......…….............................)
................../................../.……..........

สรุปผลการทบทวนความสามารถของสถาบันฯ ในการรับคาขอจากกิจกรรมและขอบข่ายทีข่ อรับการรับรอง
 สามารถรับคาขอได้
 ไม่สามารถรับคาขอได้

ลงชื่อ : Signature .................................…………............. ผู้ทวนสอบคาขอ : Application reviewer
(.......…….......…….............................)
................../................../.……..........
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