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ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรองระบบการบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
Business Continuity Management System Certification Information
1. องค์กรได้ ดาเนินกิจกรรมตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริ หารแล้ ว ใช่หรื อไม่
Does the organization perform the internal audit and management review?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
2. องค์กรได้ นาระบบท่ขขอรับการรับรองไปปิิบตั ิ ตังแต่
้
The organization has implemented the applied system (s) since
องค์กรได้ รับการรับรองระบบการจัดการใดๆ จากหน่วยงานอืขนแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any management system certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายท่ขได้ รับ และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard, scopes and name of certification body

กรณ่โอนจากหน่วยรับรองอืขน โปรดแนบสาเนาใบรับรอง : In case of transfer certification, please attach a copy of the certificate
3. องค์กรได้ รับการรับรองหรื อได้ รับประกาศน่ยบัตร สาหรับผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ ท่ขเก่ขยวข้ องกับ BCM จากหน่วยงานอืขนแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any products certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body

4. ม่กระบวนการใดท่ของค์กรใช้ ผ้ รู ับเหมาช่วงปิิบตั งิ านแทนหรื อไม่ : Is there any process carried out by subcontractor?
 ม่ : Yes
 ไม่ม่ : No
ถ้ าม่ โปรดระบุรายละเอ่ยด : If yes, please describe.

5. องค์กรม่การใช้ บริ ษัทท่ขปรึกษาในการจัดทาระบบหรื อไม่
Does the organization use the consulting company?
 ม่ : Yes
 ไม่ม่ : No
ถ้ าม่ โปรดระบุชืขอบริ ษัทท่ขปรึกษา และชืขอผู้ให้ คาปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name.
6. องค์กรได้ ดาเนินการฝึ กซ้ อมแผน BCM ท่ขได้ จดั ทาขึ ้นแล้ วหรื อไม่
Does the organization shall exercise the BCM arrangement plan as designated?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าม่ โปรดระบุแผนงานหรื อกิจกรรมท่ขได้ ฝึกซ้ อม : If yes, please describe exercise activities.

FP-021-14 Iss.0 Rev.0 26/10/62 ฝร.

1/2

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

กรุ ณาแนบเอกสารประกอบคาขอรั บการรับรอง ดังนี ้ : Please attaches these specified documents for consideration
1. แผนท่ขตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และสถานประกอบการอืขนๆ ท่ขขอรับการรับรอง : Head office and other locations maps
2. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบ่ยนหุ้นส่วนบริษัทฯ ท่ขม่อายุไม่เกิน 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. แผนภูมิแสดงกรรมวิธ่การผลิต/การบริการโดยสังเขป : Brief of production/service processes chart
5. คูม่ ือระบบการจัดการ หรือคูม่ ือขันตอนการด
้
าเนินงาน ท่ขเก่ขยวข้ องท่ขขอรับการรับรอง : Management System manual or Procedure manual
6. ผังโครงสร้ างองค์กร : Organization chart
หมายเหตุ หากเอกสารรายการใด ม่อยูใ่ นคูม่ ือระบบการจัดการแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสารเพิขมเติม
Remark
If any documents are already attached in the energy management system manual, it is not necessary to attach.
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