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สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION INSTITUTE (THAILAND)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ก่อตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีคำ� สัง่ จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2541 เป็นสถาบันเครือข่าย
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวง
ก�ำไร (Not for Profit Organization) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ
• ด�ำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอืน่ ๆ
• เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม
• เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
• พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
เพียงพอที่จะรองรับงานในระดับสากลได้
The Management System Certification Institute (Thailand) or 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 Development
(FID). MASCI is a Not-for-Profit Organization with the established purposes
as follows:
• To provide certification services according to ISO standards and
other 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 qualified personnel in both the public and private sectors
to meet international standards and sufficiently support work at
the international level.
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VISION
เป็นองค์กรน�ำ
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สูค่ วามยัง่ ยืน

Leading Management System Standards Organization in the Development of Industry Sustainability
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MISSION
ช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีการเติบโต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้วยการให้บริการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ การฝึกอบรม
การพัฒนามาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง

Helps support the continual and sustainable growth and development of products, services and organizations
of its stakeholders through information and knowledge services, training, standards development, and conformity
assessment.
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ECONOMIC

ENVIRONMENTAL

SOCIAL
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BUSINESS
APPROACH

มุง่ เน้นการด�ำเนินการเพือ่ ความเป็นเลิศ
ด้านความสามารถในการด�ำเนินการอย่างยัง่ ยืน
(Sustainability Excellence (SE)) ของผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย ตามหลัก Triple Bottom
Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

Emphasizes Sustainability
Excellence (SE) of its stakeholders
in the three aspects of the Triple
Bottom Line - economy, society and
environment.
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Why

?

EXCELLENT
		COMPETENCY
EXCELLENT
QUALITY
			EXCELLENT
		NETWORK
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EXCELLENT COMPETENCY
เพราะเรามีผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการ และพร้อมให้บริการแบบ
มืออาชีพ

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

EXCELLENT QUALITY
เพราะคุณภาพของการให้บริการ ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากลูกค้า และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
• สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
• ช่ ว ยยกระดั บ การพั ฒ นาระบบการ
บริหารจัดการและบุคลากรของโรงงาน
อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
• มีความโปร่งใส เป็นกลาง สามารถ
ตรวจสอบได้

Due to our high level of quality
of services, we obtain trust and
recognition 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
type of organizations
• Be transparent, impartial and
accountable

EXCELLENT NETWORK
เพราะเรามี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงภาค
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐใน
การให้บริการแก่ทกุ ภาคส่วนได้อย่างต่อเนือ่ ง
• เป็ น สถาบั น เครื อ ข่ า ยของกระทรวง
อุตสาหกรรม
• เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ สถาบั น พั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมรายสาขา และสถาบั น
การศึกษา
• มีการจัดท�ำความร่วมมือกับหน่วยตรวจ
สอบรับรองทั้งในและต่างประเทศ

Due to our network, we work in
collaboration with industrial,
educational and public sectors in
order to provide continuous services
to all sectors.
• Be a Networking Institute of the
Ministry of Industry
• Be a partner with Institutes
from each industrial sector and
educational institutes
• Be cooperative with domestic
and international Conformity
Assessment Bodies

10

CERTIFICATION
INSPECTION &
STANDARDS
DEVELOPMENT
TRAINING
CONFORMITY ASSESSMENT
SYSTEM DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT SERVICE
INFORMATION & KNOWLEDGE
SERVICES
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SERVICES

MASCI provides quality services in order to create
สรอ. ให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม added value for industrial entrepreneurs and other types
of organizations.
และองค์กรต่างๆ
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SERVICES
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CERTIFICATION
การรับรอง

สรอ. ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ให้บริการ
ด้านการรับรองระบบการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีคณ
ุ ภาพ
มีการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่
รักษาคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั ขิ องสากล
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EXCELLENT
COMPETENCY
สรอ. ได้รับการรับรองระบบงาน (Accreditation) จาก
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)

สรอ. ได้รบั การขึน้ ทะเบียน/การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง/ผู้
ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน/หน่วยตรวจประเมิน/หน่วยรับรอง จาก

• หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (มอก. 17021-1-2559
กรมการท่องเที่ยว (กทท.)
(ISO/IEC 17021-1:2015))
• หน่วยรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (มอก. 17021-1-2559
(ISO/IEC 17021-1:2015))
• หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(มอก. 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015))
• หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน (มอก. 17021-1-2559
(ISO/IEC 17021-1:2015) และ มอก. 50003-2559 (ISO 50003:2014))
• หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของ
ธุรกิจไทย (มอก. 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015))
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
• หน่วยรับรองระบบการจัดการ หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต
อาหาร และระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติทตี่ อ้ งควบคุม
(ISO/IEC 17021-1:2015)
คณะกรรมการบริหารกลไกพัฒนาที่สะอาด ภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (CDM EB, UNFCCC)
• หน่วยงานปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (Designated Operational
Entities) หรือ DOE แห่งแรกของประเทศไทยเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจ
สอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการตรวจ
สอบยืนยัน/การรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (Verification/
Certification) ส�ำหรับโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) ในขอบข่าย
1. อุตสาหกรรมด้านพลังงาน (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน/
ไม่หมุนเวียน)
13. การจัดการขยะและการก�ำจัดขยะ

• มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประเภทถ�้ำ

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

-

มาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพประเภทธรณีสณ
ั ฐาน

-

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทน�้ำตก

-

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติ

16

CERTIFICATION

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
- มกษ.9023-2550 หลักเกณฑ์การปฎิบตั :ิ หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
- มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติ
ที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน�ำไปใช้
- มกษ.7420-2552 การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะส�ำหรับ
การแปรรูปสัตว์น�้ำเบื้องต้น
- มกษ.4403-2553 การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว
- มกษ.9035-2553 การปฏิ บั ติ ที่ ดี ส� ำ หรั บ โรงคั ด บรรจุ
ผักและผลไม้สด

-

มกษ.9039-2556 การปฏิบัติท่ีดีส�ำหรับการผลิตผักและ
ผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
มกษ.1004-2557 หลั ก ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ กระบวนการรม
ผลไม้ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
มกษ.9041-2557 หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับการผลิตสินค้าเกษตร
แช่เยือกแข็ง
มกษ.6401-2558 การปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับศูนย์รวบรวมน�ำ้ นม
ดิบ
มกษ.9046-2560 การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการผลิตทุเรียน
แช่เยือกแข็ง

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหาร
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544
เรื่อง น�้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549
เรือ่ ง วิธกี ารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวทีผ่ า่ นกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิทชนิดทีม่ คี วาม
เป็นกรดต�่ำและชนิดที่ปรับกรด
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 386) พ.ศ. 2560
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
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กรมวิชาการเกษตร (กวก.)
- มกษ.9023-2550 หลักเกณฑ์การปฎิบัติ: หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
- มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติ
ที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน�ำไปใช้
- มกษ.9046-2560 การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการผลิตทุเรียน
แช่เยือกแข็ง
- Codex Alimentarius Commission: CAC/RCP
1-1969, Rev.4-2003 				
Recommended International Code of Practice:
General Principles of Food Hygiene, 		
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for Its Application
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)
- มาตรฐานแรงงานไทย
กรมโรงงานอุตสากรรม (กรอ.)
- อุตสาหกรรมสีเขียว

MASCI is a Certification Body providing management system
certification services with excellent quality and transparency. We
have consistently developed audit and certification processes in
order to maintain quality conforming to international standards
and guidance

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
• ผูป้ ระเมินภายนอก ส�ำหรับโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาค MASCI has been accredited by
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) ตามประเภทโครงการ
The National Standardization Council of Thailand (NSC)
- การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
• Quality Management System Certification Body
- พลังงานทดแทน
(TIS 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015))
- การจัดการของเสีย
• Environmental Management System Certification
- การจัดการในภาคขนส่ง
Body (TIS 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015))
- อืน่ ๆ ตามทีอ่ งค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
• Occupational Health and Safety Management System
มหาชน) ก�ำหนดเพิ่มเติมในสาขาการผลิตและใช้พลังงาน
Certification Body (TIS 17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015))
กว่า 20 ปี ของการให้บริการด้านการรับรองด้วยคุณภาพ ท�ำให้
องค์กรธุรกิจชั้นน�ำของประเทศไทยและองค์กรภาครัฐมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการตรวจประเมินของ สรอ. และได้ ใช้บริการรับรองระบบ
การบริหารจัดการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา

• Energy Management System Certification Body (TIS
17021-1-2559 (ISO/IEC 17021-1:2015) and TIS 500032559 (ISO 50003:2014))
•

Thai Labour Standard Certification Body (TIS 17021-1-2559
(ISO/IEC 17021-1:2015))
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CERTIFICATION
The National Bureau of Agricultural Commodity and Food
Standards (ACFS)
•

Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP) (ISO/IEC 17021-1:2015))

Executive Board of the Clean Development Mechanism,
United Nations Framework Convention on Climate Change
(CDM EB, UNFCCC)

-

Natural Attraction Islands Standard
Natural Attraction Rapid Standard
Natural Attraction Caves Standard
Agro tourism Standard
Natural Attraction Geology Standard
Tourism Destination Management Standard
Natural Attraction Waterfall Standard
Hot Spring for Health Tourism Attraction Standard

• First Designated Operational Entities (DOE) of Thailand
for validation, verification/certification functions for
Clean Development Mechanism (CDM) Projects for The National Bureau of Agricultural Commodity and Food
the following sectoral scopes:
Standards (ACFS)
1. Energy Industries (renewable/non-renewable
- TAS 9023-2007 Code of Practice: General Principles
sources)
of Food Hygiene (Food and Beverages)
- TAS 9024-2007 Hazard Analysis and Critical
13. Waste Handling and Disposal
Control Point (HACCP) System and Guidelines
for its Application
MASCI has been registered as a Conformity Assessment Body by
- TAS 7420-2009 Good Hygienic for Pre-Processing
of Fishery Products
- TAS 4403-2010 Good Manufacturing Practices for
Department of Tourism (DOT)
Rice Mill
• Thailand Tourism Standards
- TAS 9035-2010 Good Manufacturing Practices for
- Tourism Attraction Standard
Packing House of Fruit and Vegetables
- Ecotourism Attraction Standard
- TAS 9039-2013 Good Manufacturing Practices for
- Natural Attraction Standard
Ready-To-Eat Fresh Pre-Cut Fruits and Vegetables
- Historical Attraction Standard
- TAS 1004-2014 Code of Practice for Sulphur
Dioxide Fumigation of Fresh Fruits
- Natural Attraction Beach Standard
- TAS 9041-2014 Code of Practice for the Manufacturing
- Arts and Sciences Educational Attraction Standard
of Frozen Agricultural Commodities
- Recreational Attraction Standard
- TAS 6401-2015 Good Manufacturing Practices for
- Cultural Attraction Standard
Milk Collection Center
- Islands Attraction Standard
- TAS 9046-2017 Good Manufacturing Practices for
Frozen Durian
Food and Drug Administration Thailand (FDA)
- Notification of the Ministry of Public Health
(No.193) B.E. 2543 (2000) Re: Production processes,
production equipments, and food storages
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-

-

-

-

Notification of the Ministry of Public Health (No.
220) B.E. 2544 (2001) Re: Drinking water in sealed
containers (No. 3)
Notification of the Ministry of Public Health (No.
298) B.E. 2549 (2006) Re: Production processes,
production equipments, and storage of readyto-consume milk products in liquid form which
passed through pasteurization heat treatment
Notification of the Ministry of Public Health
(No.342) B.E. 2555 (2012) Re: Production processes,
production equipments and storage of processed
foods packed in containers for sale
Notification of the Ministry of Public Health (No.
349) B.E. 2556 (2013) Re: Production processes,
production equipments, and storage of low and
acidified low acid canned foods
Notification of the Ministry of Public Health
(No.386) B.E. 2560 (2017) Re: Production processes, production equipment and appliance,
and food storage of fresh vegetables or fruits
and labeling

Department of Agriculture (DOA)
- TAS 9023-2007 Code of Practice: General Principles
of Food Hygiene (Food and Beverages)
- TAS 9024-2007 Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP) System and Guidelines
for its Application
- TAS 9046-2017 Good Manufacturing Practices for
Frozen Durian
- Codex Alimentarius Commission: CAC/RCP
1-1969, Rev.4-2003 				
Recommended International Code of Practice:
General Principles of Food Hygiene, 		
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for Its Application
Department of Labour Protection and Welfare (DLPW)
- Thai Labour Standard

Department of Industrial Works (DIW)
- Green Industry
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization) (TGO)
• Validation and Verification Body (VVB) for Thailand
Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) in
the following types of project:
- Energy Efficiency
- Renewable Energy
- Waste Management
- Transportation Management
- Other addition types of project by which Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization) will be specified in the sectors of
production and energy consumption
For over 20 years, with quality of certification services,
leading companies and governmental organizations have
continuously recognized and adopted our services.
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INSPECTION
and
STANDARDS
DEVELOPMENT
การตรวจ และ
การพัฒนา
มาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ
INSPECTION
การตรวจ
MASCI is an Inspection Body that provides inspection
สรอ. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body) โดยให้บริการ
การตรวจตามมาตรฐาน เกณฑ์ และข้อก�ำหนดต่างๆ ตลอดห่วงโซ่แห่ง services according to standards, criteria, and requirements
คุณค่า ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับสมาคม ระดับประเทศ และระดับ throughout value chains, including organizations, associations, national and international levels, i.e.
ระหว่างประเทศ อาทิ
• Thai Industrial Standard (TIS)
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
• Q-Mark Standard (Q-Mark)
• มาตรฐานตราสัญลักษณ์ Q-Mark
• Quality of Work Life Standard (QWL)
• มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท�ำงานใน
สถานประกอบการ (QWL)
• Thailand Tourism Standard
• มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
• Warehouse, Silo and Cold Storage Standards
• มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
• Standard for Disability Related Organization
• มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
• Thailand MICE Venue Standard (TMVS)
• มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
• ASEAN MICE Venue Standards (AMVS)
• มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS)
• Standard for Service Quality of Business (Spa,
Massage for health, Elderly care, Wholesale-Retail,
• มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ (ธุรกิจสปา ธุรกิจ
Accommodation (Not Hotel), Restaurant, Software
นวดเพือ่ สุขภาพ ธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจ
and Car Maintenance Business)
ทีพ
่ กั ทีไ่ ม่ใช่โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
และธุรกิจซ่อมบ�ำรุงรถยนต์)
• Standard for Bodies Operating Certification of
Persons in accordance with Occupational Standards
• มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
MASCI has been accredited by
สรอ. ได้รับการรับรองระบบงาน (Acrreditation) จาก
The National Standardization Council of Thailand (NSC)
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)
• Inspection Body Type C, in the field of manufacturing
inspection for product certification (TIS 17020-2556
• หน่วยตรวจ ประเภท C สาขาการตรวจโรงงานเพือ่ การรับรอง
(ISO/IEC 17020:2012))
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก. 17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012))
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EXCELLENT
QUALITY

STANDARDS DEVELOPMENT
การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ตา่ งๆ
สรอ. ให้บริการจัดท�ำ ทบทวนเกณฑ์และมาตรฐานให้แก่หน่วย
งานและองค์กรต่างๆ อาทิ
• กระทรวงอุตสาหกรรม
- เกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW, CSR-DPIM
- มาตรฐานวิสาหกิจก่อสร้าง และมาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- มาตรฐานการบริหารโครงการก่อสร้าง
• กระทรวงพาณิชย์
- มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
- มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ (ธุรกิจสปา
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีก ธุรกิจทีพ
่ กั ทีไ่ ม่ใช่โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และธุรกิจซ่อมบ�ำรุงรถยนต์)
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – มาตรฐานการท่องเที่ยว
• ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค – หลักเกณฑ์การ
มอบตราสัญลักษณ์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หลักเกณฑ์การคัด
เลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) - มาตรฐานการบริหารจัดงานอย่างยัง่ ยืนประเทศไทย
รวมถึงการให้บริการการจัดท�ำคูม่ อื การตรวจประเมิน และการฝึก
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และมาตรฐานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

MASCI provides development and review services on
criteria and standards for various organizations i.e.
• Ministry of Industry
- CSR-DIW, CSR-DPIM
- Construction Enterprises Standard & Personnel
Standard regarding to Construction Industry
- Project Management Standards for Construction
• Ministry of Commerce
- Warehouse, Silo and Cold Storage Standards
- Standard for Service Quality of Business (Spa,
Massage for health, Elderly care, WholesaleRetail, Accommodation (Not Hotel), Restaurant,
Software, and Car Maintenance Business)
• Ministry of Tourism and Sports – Tourism Standard
Office of the Consumer Protection Board – Criteria
on Consumer Protection, Criteria on Consumer
Protection Thailand Call Center Award
• Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) Thailand Sustainable Event Management Standard
(TSEMS)
We also provide development of audit manual and training
services in regards to criteria and standards for stakeholders.
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TRAINING
การฝึกอบรม

สรอ. ให้บริการฝึกอบรมที่หลากหลายส�ำหรับมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการสากล เพือ่ รองรับความต้องการในการฝึกอบรมทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละองค์กร ด้วยหลักสูตรมาตรฐานระบบการบริหารจัดการทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับองค์กรสากล และหลักสูตรเครือ่ งมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึง่ มีทงั้
การฝึกอบรมแบบ In-House และ Public เช่น ISO 9001, ISO 13485,
ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, มอก./OHSAS 18001, ISO 19011,
ISO 21001, GMP, HACCP, ISO 22000, ISO 22301, ISO 27001, ISO
28000, ISO 50001, TLS 8001, TIS 9999-1, ISO 31000, CEN/TS
16555-1 เป็นต้น โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถ
ในทางปฏิบัติและประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยตรง
นอกจากนี้ สรอ. ได้ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าผูต้ รวจประเมิน/
ผูต้ รวจประเมินทีข่ นึ้ ทะเบียนจาก The Chartered Quality Institute (CQI)
และ International Register of Certificated Auditor (IRCA) จากสห
ราชอาณาจักร และได้รบั การมอบหมาย/ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
-

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน
หลักสูตรผูต้ รวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
-

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food

จากประสบการณ์ดา้ นการฝึกอบรมและการตรวจประเมินกว่า 20 ปี
สรอ. ได้รับรู้และเข้าใจปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการไทย จึงได้พัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม องค์กรภาค
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐให้มีความสามารถในการด�ำเนินการอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

MASCI provides various training to serve different training needs appropriate to each organization. We deliver both
public and in-house training by knowledgeable and experienced lecturer teams for many courses in management
system standards and new management tools, i.e., ISO 9001,
ISO 13485, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001, TIS/OHSAS 18001,
ISO 19011, ISO 21001, GMP, HACCP, ISO 22000, ISO 22301, ISO
27001, ISO 28000, ISO 50001, TLS 8001, TIS 9999-1, ISO 31000,
CEN/TS 16555-1 etc.
Additionally, MASCI delivers lead auditor/auditor training
courses which have been registered by The Chartered Quality
Institute (CQI) and International Register of Certificated Auditor
(IRCA), United Kingdom. MASCI has been assigned/registered
to be a training provider by:
Department of Industrial Works (DIW)
-

CSR Factory Personnel Training Course
Green Industry Auditor Training Course

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS)
-

FSPCA Preventive Controls for Human Food Training Course

For over 20 years, MASCI has perceived and understood
problems of Thai entrepreneurs. We have developed suitable
and essential training services for industrial sector, private and
public organizations, in order that they can be sustainable at
the national and international level.

CONFORMITY
ASSESSMENT
SYSTEM
DEVELOPMENT
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การพัฒนาระบบงาน
ด้านการตรวจสอบรับรอง

สรอ. ให้บริการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดท�ำและพัฒนาระบบงานด้าน
การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น
• ระบบงานส�ำหรับหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020)
• ระบบงานส�ำหรับหน่วยรับรอง (ISO/IEC 17021-1, 		
ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065)
• ระบบงานส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและห้องปฏิบตั กิ ารสอบ
เทียบ (ISO/IEC 17025)
• ระบบงานส�ำหรับหน่วยผลิตวัสดุอ้างอิง (ISO 17034)
• ระบบงานส�ำหรับหน่วยให้บริการทดสอบความช�ำนาญ
(ISO/IEC 17043)
• ระบบงานส�ำหรับองค์กรด้านการศึกษา (ISO 21001)
นอกจากนี้ สรอ. ยังให้บริการการตรวจประเมินและการพัฒนา
ผูต้ รวจประเมินตามแนวทางมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ การฝึกอบรมด้าน
มาตรฐานระบบงาน การตรวจสอบรับรอง ระบบควบคุมภายใน และการ
ตรวจประเมินภาคการเกษตร เช่น
• ระบบการควบคุมภายในส�ำหรับการรับรองแบบกลุม่ ตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี ำ� หรับพืช ฟาร์มปศุสตั ว์ การเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำและการประมง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
• การพัฒนาผูต้ รวจประเมินและทีป่ รึกษาส�ำหรับการรับรองแบบกลุม่
• การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

• System for reference material producer (ISO 17034)
• System for proficiency testing provider (ISO/IEC 17043)
• System for educational organization (ISO 21001)

In addition, MASCI provides audit and auditor development
services in accordance with international standards along
with training services on conformity assessment standards,
conformity assessment, internal control system and assessment
for agricultural sectors, i.e.
• Internal control system for group certification in accordance with good agricultural/aquaculture practices
(GAP) and organic standards
• Development of auditor and consultant for group
certification
MASCI provides coaching services for establishing and
• Registration of geographical identification (GI)
developing conformity assessment system in accordance
with international standards, i.e.
• System for inspection body (ISO/IEC 17020)
• System for certification body (ISO/IEC 17021-1,
ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065)
• System for testing and calibration laboratories
(ISO/IEC 17025)
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
SERVICE
การบริการด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สรอ. ให้บริการเป็นพีเ่ ลีย้ ง การประเมิน และการฝึกอบรม ใน
การพัฒนาองค์กรระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้ประสบการณ์
การตรวจประเมินและการมาตรฐาน เพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งภาค
การผลิต การบริการ การค้า และการเกษตร มีความรูค้ วามเข้าใจ
อย่างแท้จริง และน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
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• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
• การบริหารกลยุทธ์
• การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การบริหารความเสี่ยง
• การบริหารอนาคต/การจัดท�ำภาพจ�ำลองเหตุการณ์อนาคต
• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ธรรมาภิบาลองค์กร
• การจัดซื้ออย่างยั่งยืน

EXCELLENT
NETWORK

MASCI provides coaching, assessment and training
services to help develop organizations both nationally
and internationally based on standardization and auditing
experiences so that industries in the manufacturing,
service, commercial, and agricultural sectors can truly
understand theories and are practical, appropriate and
capable of continually developing their organizations to
create and increase competitive advantages.
• Social Responsibility
• Sufficiency Economy for Industries
• Strategy Management
• Stakeholder/Interested Party Management
• Risk Management
• Future Management/Scenario Planning
• Sustainable Development Report
• Corporate Good Governance
• Sustainable Procurement
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INFORMATION and
KNOWLEDGE
SERVICES
การบริการข้อมูลและองค์ความรู้

สรอ. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการเตือนภัย
MASCI provides Business Intelligence services in relation
(Business Intelligence) ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ to management system standards for industries and related
ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม organizations in order to manage changes of national and
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการมาตรฐานทั้งในประเทศ international standard and regulations.
และต่างประเทศ
We also provide useful information and knowledge via
นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านบทความทาง our online magazine called “MASCI Innoversity”, which is a
วารสารออนไลน์ MASCI Innoversity ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล platform for exchanging information, knowledge, viewpoints
ความรู้ ความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบการ องค์กรและผู้ and experiences related to Sustainability Excellence for
มีสว่ นได้สว่ นเสีย ในเรือ่ งความสามารถในการด�ำเนินการอย่างยัง่ ยืน อัน entrepreneurs, organizations and interested parties that
จะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินกลยุทธ์และการบริหารอนาคต
benefits their strategic execution and future management.

SOCIAL and
ENVIRONMENTAL
CONTRIBUTION
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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• โครงการ MASCI Academy, Phase I - การพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพด้านมาตรฐานการบริหารจัดการส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
โดยเฉพาะ SME & VSE
• การเป็นแกนน�ำในการจัดตั้งและการสนับสนุนการด�ำเนินการ
ของสมาคมหน่วยรับรองในประเทศไทย/ชมรม หน่วยรับรอง
ของประเทศไทย

สรอ. มีความมุ่งมั่นที่จะจัดท�ำและด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ และ
จัดสรรทรัพยากร รวมทัง้ งบประมาณส่วนหนึง่ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาก�ำลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรองของประเทศ เช่น
• การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) กระทรวง
อุตสาหกรรม
• โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
(Qualifications for Anti-Drugs Policy (QAD))/โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานต้านสิง่ เสพติด (TRC. VB Harm Prevention) ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
• โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 1 และ ปี 2
• โครงการสร้างความสามารถในการด�ำเนินการด้านระบบการ
บริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก ส�ำหรับ ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 1-4
(SME Promotion Project I-IV)
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรอง (CAB
Project (ISO/IEC 17000 Series))
• โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันเครือข่ายเพื่อเป็นผู้ตรวจ
ประเมินระบบการจัดการ (MS Auditor Project)

MASCI has committed to initiate and operate social and
environmental activities/projects by providing resources
including financial contributions to support industrial, social
and environmental development, including country’s conformity
assessment workforce and infrastucture development.
• Developing Standard for Guidance on Sufficiency
Economy for Industries (TIS. 9999 Part 1-2556),
Ministry of Industry.
• Qualifications for Anti-Drugs Policy (QAD) for School/
Thai Red Cross Volunteers Bureau Harm Prevention
(TRC. VB Harm Prevention), Thai Red Cross Volunteers
Bureau
• Environmental Care for Kids Project I & II
• SMEs Promotion Project I-IV
• Conformity Assessment Body Project (CAB Project
(ISO/IEC 17000 Series))
• Management System Auditor Project (MS Auditor
Project)
• MASCI Academy Project, Phase I - Professionals
Development in Management Standard for
Entrepreneurs, especially, SME & VSE
• Leading in establishing and supporting the operation
of the Certification Body Association of Thailand
(CBA)/the Certification Body Forum of Thailand (CBF)
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