Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
ACCREDITED BY
MEMBER OF PAC/IAF MLA
FOR QMS AND EMS
QMS 002/EMS 005/OHS 001

Information and questionnaire for certification: แบบสอบถามข้อมูล
1. Basic information
Name of Company:
Address:

Tel. :___________________________Fax. :

___________E-mail Address : ______ ______________

ผูท้ ี่สามารถติดต่อได้:

ตาแหน่ ง:

2. Certification information มาตรฐานที่ขอการรับรอง
 ระบบบริหารงานคุณภาพ : Quality Management System
� ISO 9001:2008
� ISO 9001:2015
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : Environmental Management System
� ISO 14001:2004
� ISO 14001:2015
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : Occupational Health and Safety Management System
� มอก.18001-2554
� BS OHSAS 18001:2007
 ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ : Good Manufacturing Practice (GMP) System
� GMP CODEX
�มาตรฐาน มกษ.9023-2550(GMP) �ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
� HACCP CODEX
�มาตรฐาน มกษ.9024-2550(HACCP)
� ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร : Food Safety Management System มอก.22000-2548 (ISO 22000:2005)
� ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย : Security Management System มอก.22300-2551
� ระบบการจัดการแบบบูรณาการ : Integrated Management System (IMS)
� ระบบการจัดการพลังงาน : Energy Management System ISO 50001:2011
� ระบบการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ : Business Continuity Management System ISO 22301:2012
� ระบบอื่นๆ _______________________________
Activity/scope seeking for certification: กิจกรรม/ขอบข่ายที่ขอการรับรอง

� with design activity มีกิจกรรมการออกแบบ

� without design activity ไม่มีกิจกรรมการออกแบบ

After achieving the certification, the following accreditation mark(s) is/are requested (For QMS & EMS only)
หลังจากได้รบั การรับรองมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการรับรองระบบงานของ (เฉพาะISO 9001:2008และ ISO 14001:2004)

� National Accreditation Council (NAC)

� None (ไม่ประสงค์จะใช้)

Have you conducted at least one internal audit and management review?
ท่านได้ดาเนิ นการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการประชุมทบทวนของฝ่ ายบริหารแล้วหรือยัง
Have your company ever been certified to any standard by other certification body? If yes, please specify standard, scopes and
name of certification body.
บริษัทของท่านเคยได้รบั การรับรองใดๆ จากหน่ วยรับรองอื่นหรือไม่ ถ้าเคย โปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายที่ได้รบั และหน่ วยรับรอง
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How long have you implemented the system? ท่านทาระบบการจัดการมานานเท่าไร
In case that your organization use consultancy services, please specify the name of your consultancy company or the name of your
consultants. ในกรณีบริษัทฯ ใช้บริการที่ ปรึกษาด้านระบบการจัดการ โปรดระบุชื่อบริษัทที่ ปรึกษา หรือผูใ้ ห้คาปรึกษา

3. Facility information
Name(s) and address(es) of the premise seeking for certification (if not the same as above)
ชื่อและที่อยูส่ ถานประกอบการที่ขอการรับรอง (หากมีมากกว่า 1 แห่ง โปรดแนบรายละเอียดสถานที่เพิ่มเติม)

Facility size ขนาดพื้ นที่สถานประกอบการ
***หากมีหลายสถานประกอบการกรุณาแจ้งข้อมมูลของแต่ละที่***
จานวนพนักงาน Day Time
จานวนพนักงานรับเหมาช่วง

คน จำนวนกะ (No of Shift)
ราย

กะ กะ 1

คน กะ 2

คน� ทั้งปี � ทางานช่วงเดือน

คน กะ 3

คน

โปรดระบุงานและจานวนคนใน

แต่ละงาน
จำนวนชัง่ โมงกำรทำงำน

จานวนพนักงาน Part time ( Total number of employees Part time)

ชม.

4. Other information
Do you have an approximate date you prefer to have the assessment?
ท่านมีความประสงค์ที่จะตรวจประเมินประมาณช่วงใด  Preliminary Audit (การตรวจประเมินเบื้ องต้น)
 On-site Audit(การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง)
Please provide any additional information that may be helpful for us to prepare and conduct the audits
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านคิดว่าเป็ นประโยชน์กบั สถาบันฯ ในการเตรียมการตรวจประเมิน
How do you know about us? ท่านรูจ้ กั สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้อย่างไร
Would you please us to present provided certification in your company?
ท่านยินดีที่จะให้สถาบันฯ เข้าไปแนะนาการบริการต่างๆ กับท่านหรือไม่
 Yes. Time ยินดี ช่วงเวลา :_________________________ No. ไม่ยินดี
Do you need any futher information you would like to know from us? ข้อมูลที่ตอ้ งการทราบเพิ่มเติมจากเรา

กรุณาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ผังโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)
2. ผังกระบวนการผลิต(Process Flow)
3. Plant layout
 HACCP & ISO 22000:2005
--จานวนผลิตภัณฑ์
--รายละเอียดที่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรอง
 กรณีเคยได้รบั การรับรอง
-- สาเนาใบรับรองเดิม(หมดอายุไม่เกิน 6 เดือน)

Signature
ลงชื่อ
Position
ตาแหน่ ง
Date
วันที่

สนใจขอข้อมูลเพิม
่ เติม โทร. 02-6171727 ต่อ 307,308,312,321 แฟกซ์ 02-617-1709 E-mail: marketing@masci.or.th
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