
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Management System Certification Institute (Thailand)
1025, 2

nd
, 11

th
, 18

th 
Floor, Yakult Building, Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

Tel. +66 (0)2617-1727-36 Fax +66 (0)2617-1707-9  
www.masci.or.th        :        www.masciinoversity.com        :        email: sale@masci.or.th

© 2015 MASCI 

COMPANY
PROFILE

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

S U S T A I N A B I L I T Y E X C E L L E N C E

www.m
asciinnoversity.com

www.m
asci.or.th

Management System Certification Institute (Thailand)
1025, 2

nd
, 11

th
, 18

th 
Floor, Yakult Building, Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

Tel. +66 (0)2617-1727-36 Fax +66 (0)2617-1707-9  
www.masci.or.th        :        www.masciinoversity.com        :        email: sale@masci.or.th



MANAGING 
TODAY TO SHAPE 
TOMORROW’S 
WORLD



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
M A N A G E M E N T  S Y S T E M  C E R T I F I C A T I O N  I N S T I T U T E

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ. หรอื Management System Certification 

Institute (Thailand): MASCI ก่อตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวงอตุสาหกรรม

มีค�าสั่งจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวง

อุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงก�าไร (Not for 

Profit Organization) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ

• เพื่อด�าเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐาน

ระบบอื่นๆ

• เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม

• เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 

• พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

เพียงพอที่จะรองรับงานในระดับสากลได้ 

The Management System Certification Institute (Thailand): MASCI 

was established by the Ministry of Industry under a Cabinet Resolution 

on 10 September 1998. MASCI is a networking Institute of the Ministry of 

Industry, operating under the aegis of the Foundation for Industrial Devel-

opment (FID). MASCI is a Not-for-Profit Organization with the established 

purposes as follows:

• To provide certification services according to ISO standards and 

other management system standards 

• To enhance the efficiency and quality of Thai industries 

• To enhance the national certification capability to a level equal to 

other countries

• To develop a sufficient number of qualified personnel in both the 

public and private sectors that meet international standards and 

the needs of Thailand as well as the international market. 



VISION
เป็นผู้น�า

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
สู่ความเป็นเลิศด้านความสามารถ
ในการด�าเนินการอย่างยั่งยืน และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

Lead in supporting the development of Thai industries to achieve 

sustainability excellence and have the ability to be competitive in global 

markets. 



MISSION
ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและองค์กร 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม 

การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง

Help support the continual and sustainable growth and development 

of products, services and organizations of its stakeholders through in-

formation and knowledge services, training, standard development, and 

conformity assessment.



ECONOMIC

SOCIAL

ENVIRON-
MENTAL



BUSINESS 
APPROACH

มุง่เน้นการด�าเนนิการเพือ่ความเป็นเลศิ

ด้านความสามารถในการด�าเนินการอย่าง

ยั่งยืน (Sustainability Excellence: SE) 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลัก Triple 

Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

Emphasizes the three aspects of 

Sustainability Excellence (SE) impor-

tant to its stakeholders: economy, 

society and environment – the Triple 

Bottom Line



EXCELLENT
  COMPETENCY 
 EXCELLENT
 QUALITY
   EXCELLENT
  NETWORK

Why 
                  ?



EXCELLENT COMPETENCY 

เพราะเรามผีูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานระบบ 
การจดัการและพร้อมให้บรกิารแบบมอือาชพี

Due to our expertise, we acquire 
experience and knowledge in man-
agement system standards and are 
well prepared to provide professional 
services.

EXCELLENT QUALITY

เพราะคณุภาพของการให้บรกิารได้รบัความ
ไว้วางใจจากลกูค้าและเป็นทีย่อมรับทัง้ในระดบั
ประเทศและระหว่างประเทศ 

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ  

• ช่วยยกระดบัการพฒันาระบบการจัดการ
และบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรม
และองค์กรต่างๆ

• มีความโปร่งใส  เป็นกลาง สามารถ
ตรวจสอบได้   

Due to our high level of quality of 
services, we obtain trust and rec-
ognition from customers on both 
the domestic and international level.

• Create added value to industrial 
entrepreneurs and other types of 
organizations

• Help leverage the development 
of management systems and 
personnel of factories and other 
types of organizations

• Be transparent, impartial and 
accountable

EXCELLENT NETWORK

เพราะ เรามี เครือข ่ ายที่ เ ช่ือมโยงภาค
อตุสาหกรรมและภาครฐัในการให้บรกิารแก่
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเน่ือง

• เป ็ นสถาบั น เครื อข ่ ายกร ะทรวง
อุตสาหกรรม

• เป ็นพันธมิตรกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา

• มีการจัดท�าความร่วมมือในการตรวจ
รับรองกับหน่วยรับรองต่างประเทศ

Due to our network, we work in 
collaboration with industrial and gov-
ernment sectors in order to provide 
continuous services. 

• Be a network Institute of the 
Ministry of Industry

• Be a partner with Institutes from 
each Industrial Sector

• Be cooperative with international 
Certification Bodies



  CERTIFICATION, 
  INSPECTION, 
TRAINING,
QUALITY SYSTEM DEVELOPMENT,  
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ,
BUSINESS
   INTELLIGENCE



CERTIFICA-
TION

QUALITY SYSTEM DEVELOP-MENT

INSPECTION
& STANDARDI-
ZATION

TRAINING

BUSINESS 
INTELLI-GENCE

SUSTAINABLE 
DEVELOP-MENT SERVICE  

การรับรอง 
(Certification) 

การพัฒนาระบบงานดานการตรวจสอบรับรอง 
(Quality System Development)

การตรวจสอบและ
การพัฒนามาตรฐานและเกณฑตางๆ
(Inspection & Standardization)

การฝกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ 
(Training)

บริการขอมูลองคความรู 
(Business Intelligence)

การพัฒนาอยางยั่งยืน          
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICE) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอให้

บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแด่

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและองค์กรต่างๆ 

Management System Certification Institute (Thai-

land) provides quality services in order to create add 

ed value for industrial, entrepreneurial and other types 

of organizations. 

  CERTIFICATION, 
  INSPECTION, 
TRAINING,
QUALITY SYSTEM DEVELOPMENT,  
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ,
BUSINESS
   INTELLIGENCE

SERVICES



มาตรฐาน
(Standard)

ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

(Quality Management Systems)

ISO 9001, ISO 29001

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

(Environmental and 

Energy Management Systems) 

ISO 14001, ISO 14064-1, 
ISO 50001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and 

Safety management System)

TIS/OHSAS 18001 

ระบบการจัดการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยดานอาหาร

(Management Systems related to food safety) 

GMP, HACCP, ISO 22000

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ 

(Integrated Management Systems)

ISO 9001/ISO14001 
TIS/OHSAS 18001

ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย

-ขอกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ 

(MICE: Security Management System

-Requirements for Meeting Incentive 

Convention and Exhibition)

TIS 22300 

มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน

(Standards related to 

Sustainable Development) 

ISO 26000, ISO 31000 
BCMS: ISO 22301, TIS 9999

การรับรอง

(Certification)

การตรวจสอบ และ

การพัฒนามาตรฐาน

และเกณฑตางๆ 

(Inspection and 

Standardization)

การฝกอบรมและการพัฒนา

ระบบงานดานการตรวจสอบ

รับรอง 

(Training and Quality 

System Development)

การเปนพี่เลี้ยง

(Coaching)

TYPE OF 
SERVICES



สรอ. ท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) 

ให้บริการในด้านการรับรองระบบการบริหารจัดการด้วยความ

โปร่งใสและมีคุณภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมิน

และการรบัรองอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รกัษาคณุภาพให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานและแนวทางการปฏบิตัขิองสากล ได้รบัการตรวจประเมนิ

และการรับรองระบบงาน (Accreditation) จากหน่วยรับรองระบบ

งาน 2 แห่ง ได้แก่   

1. ส�านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง

ระบบงาน (The National Accreditation Council of 

Thailand – NAC) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และ 

ISO/IEC Guide65

2. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

(National Bureau of Agricultural Commodity 

and Food Standards) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021

กว่า 15 ปี ของการให้บรกิารด้านการรบัรองด้วยคณุภาพ ท�าให้

องค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทยและองค์กรภาครัฐมีความเชื่อ

มั่นในคุณภาพการตรวจประเมินของสถาบันฯ และได้ใช้บริการการ

รบัรองระบบการจัดการต่างๆ อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งตลอดมา

CERTIFICATION

MASCI (Thailand) is a Certification Body (CB) pro-

viding excellent and transparent quality Management 

System certification services to both the public and 

private sectors. We have consistently developed audit 

and certification processes in order to maintain quality 

conforming to international standards and guidance. 

We have achieved the accreditations from

1. The National Accreditation Council of Thailand – 

NAC) following ISO/IEC 17021 และ ISO/IEC Guide65

2. National Bureau of Agricultural Commodity and 

Food Standards following ISO/IEC 17021  

For over 15 years, with quality of certification service, 

leading companies and governmental organizations 

have repeatedly recognized and adopted our services.

การรับรอง



STANDARDIZATION: การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ

สรอ. ให้บริการจัดท�า ก�าหนด ทบทวนเกณฑ์และมาตรฐานให้
กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ 

• กระทรวงอุตสาหกรรม – มาตรฐาน CSR-DIW/CSR-
DPIM มาตรฐานวสิาหกิจก่อสร้าง และมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง
กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

• กระทรวงพาณิชย์ – มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

• กรมการท่องเที่ยว – มาตรฐานการท่องเที่ยว

• ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค – หลกัเกณฑ์
การมอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค และหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้
บริโภคดีเด่น

รวมถึงการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติ คู่มือการตรวจประเมิน และ
การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์และมาตรฐานให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

INSPECTION: การตรวจสอบ
สรอ. ให้บรกิารตรวจสอบตามมาตรฐาน เกณฑ์ และข้อก�าหนดต่างๆ 

ตลอดห่วงโซ่อปุทานทัง้ในระดับหน่วยงาน ระดับสมาคม ระดับประเทศ และ
ระดบัระหว่างประเทศ อาทิ 

• มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (TIS) มาตรฐานตราสญัลกัษณ์ 
(Q-Mark)  มาตรฐานระบบการบรหิารจดัการคณุภาพชีวิตการ
ท�างานในสถานประกอบการ (QWL) มาตรฐานแรงงานไทย (TLS 
8001) มาตรฐาน Social Accountability (SA 8001) มาตรฐาน
คลงัสนิค้า ไซโล ห้องเยน็ เป็นต้น   

MASCI (Thailand) provides inspection services following 
standards, criteria, and requirements throughout supply chains 
across unit, association, national and international levels, i.e. 

• Thai Industrial Standards (TIS), Q-Mark standards 
(Q-Mark), Quality of Work Life Standards (QWL), Thai 
Labor Standard 8001(TLS 8001), Social Accountability (SA 
8001), Warehouse Silo Cold Storage Standards.   

การตรวจสอบ และ 
การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ

MASCI (Thailand) provides standardization services, 
i.e., standardizing, establishing and reviewing criteria 
and standards for various organizations i.e.

• Ministry of Industry – CSR-DIW/CSR-DPIM

• Ministry of Commerce – Warehouse Silo Cold 
Storage Standards

• Department of Tourism – Tourism Standard

• Office of the Consumer Protection Board – 
Consumer Protection Standard and Consumer 
Protection Thailand Call Center Award 

We also provide work instruction, audit instruc-
tion and training in regards to criteria and stand-
ards for stakeholders. 

INSPECTION  and
STANDARDIZATION 



สรอ. ให้บรกิารฝึกอบรมทีห่ลากหลายตามมาตรฐานระบบการ

จัดการสากล เพื่อรองรับความต้องการในการฝึกอบรมที่แตกต่าง

กนัในแต่ละองค์กรธรุกจิ ด้วยหลกัสตูรมาตรฐานระบบการจัดการที่

ขึน้ทะเบยีนกับองค์กรสากลและหลกัสตูรเครือ่งมอืการบรหิารสมยั

ใหม่ ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมในแบบ In-House และ Public เช่น ISO 

9001, ISO 14001, มอก.18001/OHSAS 18001, GMP, HACCP, 

ISO22000, ISO 22301, ISO 31000, ISO 50001, Balanced 

Scorecard, Scenario Planning, Future Management 

เป็นต้น โดยทมีวทิยากรทีม่คีวามรูท้ีท่นัสมยั มคีวามสามารถในทาง

ปฏบิตัแิละประสบการณ์การท�างานทีเ่กีย่วข้องกับหลกัสตูรโดยตรง 

จากประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและการตรวจประเมนิกว่า 15 

ปี สรอ.จงึเข้าใจและรบัรูปั้ญหาต่างๆของผูป้ระกอบการไทย สรอ.จงึ

ได้พฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม 

องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐให้มีความสามารถในการ

ด�าเนินการอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

MASCI (Thailand) provides various training to serve 

different training needs appropriate to each business. 

We deliver both public and in-house training by knowl-

edgeable and experienced lecturer teams for many 

courses in Management System standards and new 

management tools, i.e., ISO 9001, ISO 14001, TIS.18001/

OHSAS 18001, GMP, HACCP, ISO22000, ISO 22301, ISO 

31000, ISO 50001, Balanced Scorecard, Scenario Plan-

ning, Future Management, etc. 

For over 15 years, MASCI has provided training 

services to develop personnel in Management System 

standards so that they are knowledgeable, competent 

and understand sustainability, both nationally and 

internationally.

การฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการและ
มาตรฐานระบบงาน 

TRAINING 



สรอ. ให้บรกิารเป็นทีป่รกึษา แนะน�าการจดัท�าและพฒันาระบบ
งานต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น 

• การพัฒนาระบบงานส�าหรับหน่วยตรวจ   
(ISO/IEC 17020) 

• การพัฒนาระบบงานส�าหรับหน่วยรับรอง   
(ISO/IEC 17021,17024,17065)

• การพัฒนาระบบงานส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ  
(ISO/IEC 17025) 

• การให้บริการตรวจประเมินระบบงานและ  
การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 

• การให้บริการพัฒนาระบบงานส�าหรับหน่วยฝึกอบรม 
ตามมาตรฐาน ISO29990 

นอกจากนี้ ยังให้บริการฝึกอบรมด้านมาตรฐานระบบงาน  
การตรวจประเมินและระบบควบคุมภายในอีกด้วย

การพฒันาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรอง 

MASCI (Thailand) provides consultancy services 
for establishing and developing international Quality 
System standards, i.e., 

• Systems for inspection bodies (ISO/IEC 17020)

• Systems for certification bodies   
(ISO/IEC 17021,17024,17065)

• Systems for laboratory (ISO/IEC 17025)  

• Quality system assessment and auditor  
development 

• Quality system for training unit following ISO29990, 

In addition, we provide system standard develop-
ment, and other auditing and internal control system 
services. 

QUALITY SYSTEM 
DEVELOPMENT 



สรอ. ให้บริการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) การประเมิน (As-

sessing) รวมทัง้การให้บรกิารด้านการฝึกอบรม (Training) เพือ่

พัฒนาองค์กรด้านการจัดการท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้น

ฐานในการน�าเสนอความรูด้้านการมาตรฐานให้อตุสาหกรรมทัง้ภาค

การผลติและภาคการบรกิารให้มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างแท้จรงิ เพือ่

น�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ  

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

• การบริหารกลยุทธ์

• การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การบริหารความเสี่ยง 

• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• การบรหิารอนาคต/การจัดท�าภาพจ�าลองเหตกุารณ์อนาคต 

• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

MASCI (Thailand) provides coaching services, 

assessment services and training services to help de-

velop organizations both nationally and internationally 

based on standardization and auditing experiences so 

that industries in both the manufacturing and service 

sectors can truly understand theories and are practical, 

appropriate and capable of continuously developing 

their organizations to create competitive advantages.  

We provide Sustainable Development services:    

• Social Development

• Sufficiency Economy for Industries

• Strategy Management 

• Stakeholder Management

• Risk Management

• Business Continuity Management

• Future Management/Scenario Planning estab-

lishment

• Global Report Initiative establishment

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT SERVICE  



สรอ. ให้บริการระบบข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือน

ภัย (Business Intelligence) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการให้

แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบด้านการมาตรฐานทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ยังให้บริการความรู้และข้อมูลผ่านบทความทาง

วารสารออนไลน์ MASCI Innoversity  ซึง่เป็นเวทแีลกเปลีย่นความ

รู ้ข้อมลูและความคดิเหน็ระหว่างผู้ประกอบการ องค์กรและผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียในเรื่องของความสามารถในการด�าเนินการอย่างยั่งยืน

อันจะเป็นประโยชน์ด้านการด�าเนินกลยุทธ์และการบริหารอนาคต

ส�าหรับผู้บริหารต่อไป 

BUSINESS
INTELLIGENCE 
การบริการข้อมูลองค์ความรู้ 

MASCI (Thailand) provides Business Intelligence 

services in relation to Management System standards 

for industries and related organization in order to man-

age significant changes of national and international 

standard regulations.

We also provide knowledge and useful information 

via our online website called “MASCI Innoversity”, 

which is a platform for exchanging knowledge and 

information related to Sustainability Excellence among 

entrepreneurs, organizations and interested parties to 

take advantage of strategic, operational and executive 

future management. 



สรอ. มีความมุ่งมั่นที่จะจัดท�าโครงการและจัดสรรงบประมาณ

ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

เช่น โครงการโรงเรยีนสขีาว โครงการเยาวชนรกัษ์สิง่แวดล้อม การ

ริเริ่มจัดท�ามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมและการ

ส่งเสริมการน�าไปใช้ เป็นต้น 

SOCIAL 
CONTRIBUTION 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

MASCI (Thailand) is determined to initiate and 

support social projects by providing financial and re-

source contributions to support industrial and social 

development, i.e., help in establishing standards for 

“White School” Anti-Drug and auditing, ISO for Kids 

project, initiating and promoting the implementation 

of Sufficiency Economy standard, etc.
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