สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ชัน้ 2, 11, 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพ ท์ 0-2617-1723-36 แฟกซ์ 0-2617-1709
http://www.masci.or.th E-mail: sale@masci.or.th

ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
Good Manufacturing Practice (GMP) System Certification Information
1. องก์กรได้ นาระบบ GMP ไปปฏิบตั ิตงแต่
ั้
The organization has implemented GMP system since …………………………………………………………………………
องค์กรได้ รับการรับรองระบบใด ๆ จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any system certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายที่ได้ รับการรับรอง และหน่วยรับรอง
If yes, please specify standard, scopes and name of certification body.
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. องค์กรได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any product certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body.
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. มีกระบวนการใดที่องค์กรใช้ ผ้ รู ับเหมาช่วงปฏิบตั งิ านแทนหรื อไม่ : Is there any process carried out by subcontractor?
 มี : Yes

 ไม่ใช่ : No

ถ้ ามี โปรดระบุรายละเอียด : If yes, please describe
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. องค์กรมีการใช้ บริษัทที่ปรึกษาหรือไม่
Does the organization use the consulting company?
 มี : Yes
 ไม่มี : No
ถ้ ามี โปรดระบุชื่อบริษัทที่ปรึกษา และชื่อผู้ให้ คาปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name.
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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กรุ ณาแนบเอกสารประกอบคาขอรับการรับรอง ดังนี ้ : Please attach these specified documents for consideration.
1. แผนที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ขอรับการรับรอง : Head office and other location maps
2. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน : A copy of affidavit of partnership and company
registry office not exceeding 6 months
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ : A copy of factory operating license
4. ผังโครงสร้ างองค์กร : Organization chart
5. แผนผังโรงงาน : Plant layout
6. ผังกระบวนการผลิต : Process flow chart
7. คูม่ ือระบบ GMP : GMP system manual
8. คูม่ ือขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน หรื อวิธีปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดใี นสถานประกอบการ
(อาจจัดส่งเพิ่มเติมภายหลังก่อนการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) : GMP procedure manual or GMP work instruction
(can be submitted at least 2 weeks prior to the audit date)
หมายเหตุ หากเอกสารรายการใด มีอยูใ่ นคูม่ ือระบบ GMP แล้ ว ไม่จาเป็ นแนบเอกสารเพิม่ เติม
Remark If any documents are already attached in the GMP system manual, it is not necessary to submit additional separate
documents.
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