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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย : ขอกําหนด
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีเ้ ปนขอกําหนดสําหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพือ่ ชวยให
องคกรควบคุมความเสีย่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และชวยในการปรับปรุงสมรรถนะดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีส้ ามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกองคกรทีต่ องการ โดย
(1) จัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพือ่ กําจัด หรือลดความเสีย่ งตอลูกจางและผูม สี ว นไดเสีย
ทีม่ ี โอกาสประสบกับอันตรายทีเ่ กีย่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึง่ เกิดจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร
(2) นําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบตั ิ รักษาไว และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
(3) ใหหลักประกันวาองค กรสามารถปฏิ บัติได สอดคลองกับนโยบายด านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
ประกาศไว
(4) แสดงความสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดย
(4.1) พิจารณาตนเอง (self-determination) และการประกาศรับรองตนเอง (self-declaration)
(4.2) รับการยืนยันถึงความสอดคลองกับขอกําหนดจากผูม ีสว นไดเสียกับองคกร
(4.3) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหนวยงานภายนอก
(4.4) ขอรับการรับรอง (certification/registration) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก
หนวยตรวจสอบและรับรอง (conformity assessment body)
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ มีความตัง้ ใจใหองคกรนําขอกําหนดทัง้ หมดไปใชรว มกับ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีไ่ ดดําเนินการอยูแ ลวในองคกร ขอบเขตของการนําไปประยุกตใช
จะขึน้ กับปจจัยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลักษณะของกิจกรรมและความเสีย่ งตางๆ
รวมทัง้ ความซับซอนในการดําเนินการขององคกร
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2. การนําไปใช
ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังรูปที่ 1
เพือ่ ทําใหองคกรสามารถกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกําหนดขัน้ ตอนใน
การนําไปปฏิบตั ิ พรอมทัง้ ชีใ้ หเห็นความสําเร็จตามเกณฑทกี่ ําหนดขึน้ เพือ่ ทําใหเกิดวงจรการปรับปรุงระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนือ่ ง

รูปที่ 1 รูปแบบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ขอ 2.)
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3. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
3.1 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health and safety management system ;
OHSMS) หมายถึง สวนหนึง่ ของระบบการจัดการขององคกร เพือ่ ใชในการกําหนดและนําไปปฏิบตั ซิ งึ่ นโยบาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการความเสีย่ งตางๆ ในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องคกร
หมายเหตุ 1 ระบบการจัดการ ประกอบดวย องคประกอบตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธตอกัน ที่ใชในการกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงค และเพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
หมายเหตุ 2 ระบบการจัดการ ประกอบด วย โครงสรางขององคกร กิ จกรรมการวางแผน (เชน การประเมิน
ความเสี่ยงและการกําหนดวัตถุประสงค) หนาที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินงาน
กระบวนการ และทรัพยากรตางๆ

3.2 ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตราย นั้น
3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health and safety ; OH&S) หมายถึง สภาพและปจจัยทีม่ หี รือ
อาจมีผลตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูป ฏิบตั งิ าน ลูกจาง หรือคนงานอืน่ ๆ (รวมถึง คนงานชัว่ คราว
และคนงานของผูร บั เหมา) ผูเ ยีย่ มชม หรือบุคคลอื่นๆ ในสถานทีท่ ํางาน
หมายเหตุ องค ก รต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเพื่ อสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ปฏิ บั ติ งานทั้ งในและนอก
สถานที่ทํางานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร หรือผูที่สัมผัสกับกิจกรรมการทํางาน

3.4 ผูมสี วนไดเสีย (interested party) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลทัง้ ที่อยูภ ายในหรือภายนอกสถานที่ทํางาน
ทีเ่ กีย่ วของ หรือไดรบั ผลกระทบจากผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร
3.5 อันตราย (hazard) หมายถึง สิง่ หรือสถานการณทอี่ าจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน
ความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสภาพแวดลอมในการทํางานหรือตอสาธารณชนหรือสิ่งตางๆ
เหลานีร้ วมกัน
3.6 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S policy) หมายถึง เจตนารมณและทิศทางทัง้ หมดขององคกร
เกีย่ วกับการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรทีก่ ําหนดโดยผูบ ริหารระดับสูง
3.7 องคกร (organization) หมายถึง หนวยงานซึง่ มีกจิ การและการบริหารเปนของตนเอง เชน บริษทั หางหุน สวน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม สําหรับองคกรที่มีหนวยปฏิบัติงานอยู มากกวาหนึ่ งแหง
อาจกําหนดใหหนวยปฏิบัตงิ านยอยแหงนัน้ เปนหนึง่ องคกรได
3.8 วัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S objective) หมายถึง จุดมุง หมายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ตองการบรรลุ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยองคกรในเชิงของผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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เอกสาร (document) หมายถึง ขอมูล และสื่อสนับสนุน
หมายเหตุ สือ่ ดังกลาว อาจเปนกระดาษ แผนคอมพิวเตอรทใี่ ชระบบแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส หรือแสง (magnetic,
electronics หรือ optical computer disc) ภาพถาย หรือตัวอยางตนแบบ หรือที่ผสมผสานกันของสิ่ง
เหลานี้

3.10 ความเจ็บปวยจากการทํางาน (ill health) หมายถึง ความเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจที่มีสาเหตุจาก
กิจกรรมการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.11 ลูกจาง หมายถึง ผูซงึ่ ตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวา จะเรียกชือ่ อยางไร เชน ขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน คนงาน คนงานของผูรบั เหมา
3.12 การชี้บงอันตราย (hazard identification) หมายถึง กระบวนการในการคนหาอันตรายที่มีอยูและการระบุ
ลักษณะอันตราย
3.13 การประเมินความเสีย่ ง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณระดับของความเสีย่ ง และการตัดสินวา
ความเสีย่ งนัน้ อยูใ นระดับใด
3.14 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (procedure) หมายถึง วิธกี ารทีก่ ําหนดในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
3.15 บันทึก (record) หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือเปนหลักฐานการดําเนินการของกิจกรรม
3.16 ผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S performance) หมายถึง ผลการจัดการ
ความเสีย่ งดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรทีส่ ามารถวัดได
หมายเหตุ 1 การวัดการดําเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมขององคกร
หมายเหตุ 2 ผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สามารถวัดได โดยนําไปเปรียบเทียบกับ
นโยบายและวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3.17 สถานทีท่ าํ งาน (workplace) หมายถึง บริเวณทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านหรือทํากิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับงานทีด่ าํ เนินการ
ภายใตการกํากับดูแลขององคกร
หมายเหตุ การพิจารณาองคประกอบของสถานทีท่ ํางาน ใหรวมถึงผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตอบุคคลทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั งิ าน เชน ระหวางการเดินทาง การขับขีย่ วดยานพาหนะ การปฏิบตั งิ าน
ณ สถานทีท่ ํางานของนายจาง หรือลูกคา หรือการนํางานไปปฏิบัติที่บาน

3.18 อุบัตกิ ารณ (incident) หมายถึง เหตุการณทเี่ กีย่ วเนือ่ งจากการทํางานซึง่ ทําใหเกิดหรืออาจเกิด การบาดเจ็บ
หรือความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือการเสียชีวิต
หมายเหตุ 1 อุบัติเหตุ (accident) หมายถึง อุบัติการณที่มีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน หรือการเสียชีวิต
หมายเหตุ 2 อุบัติการณที่ไมมีผลถึงการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือการเสียชีวิต อาจเรียกวา
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (near miss, near hit, close call หรือ dangerous occurrence)
หมายเหตุ 3 ภาวะฉุกเฉิน (ดูขอ 4.4.7) จัดเปนอุบัติการณประเภทหนึ่ง
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3.19 เหตุการณเกือบเกิดอุบตั เิ หตุ หมายถึง เหตุการณทไี่ มพงึ ประสงค แตเมือ่ เกิดขึน้ แลวมีแนวโนมทีจ่ ะกอใหเกิด
อุบัตเิ หตุ
3.20 การตรวจประเมิน (audit) หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระ และกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่ อดําเนินการใหไดหลักฐานการประเมิน และประเมินผลจากหลักฐาน เพื่ อพิจารณาวาตรงตามเกณฑ
การตรวจประเมิน (audit criteria) หรือไม
3.21 เกณฑการตรวจประเมิน หมายถึง บรรทัดฐานที่ใชในการพิจารณาซึ่งอาจอยูในรูปของนโยบาย ขั้นตอน
การดําเนินการ หรือขอกําหนดตางๆ
หมายเหตุ เกณฑ การตรวจประเมิ นนํามาใช อ างอิ งโดยเปรี ย บเที ยบกั บ หลั ก ฐานการตรวจประเมิ น (audit
evidence)

3.22 หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึง บันทึก ถอยคําที่แสดงความจริง หรือขอมูลขาวสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับเกณฑการตรวจประเมิน และสามารถทวนสอบได
หมายเหตุ หลักฐานการตรวจประเมินเปนไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

4. ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 ขอกําหนดทัว่ ไป
องคกรตองจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนลายลักษณอักษร มีการนําไปปฏิบัติ
รักษาไว และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง ตามขอกําหนดทีร่ ะบุไวในมาตรฐานนี้
องคกรตองกําหนดขอบขายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร และจัดทําเปน
เอกสาร
4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดนโยบาย โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมทั้งลงนาม เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายดังกลาวตอง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เปนสวนหนึง่ ของการดําเนินธุรกิจ
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และระดับความเสีย่ งขององคกร
เปนกรอบในการกําหนด และทบทวนวัตถุประสงค
แสดงความมุง มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ทีอ่ งคกรเกีย่ วของหรือไดทาํ ขอตกลงไว
แสดงความมุงมัน่ ในการปองกันอันตราย ความเจ็บปวยจากการทํางาน ทีจ่ ะเกิดกับลูกจางและผูม ีสว น
ไดเสีย และปรับปรุงระบบการจัดการและผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
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(6) ใหลูกจางมีสวนรวมในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและไดรับคําปรึกษา แนะนํา
ใหมคี วามรูค วามสามารถอยางเพียงพอทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางปลอดภัย
(7) จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองเผยแพรใหลูกจางและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบและเขาใจจุดมุงหมายของ
นโยบาย เพือ่ ใหเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และตองทบทวน
ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหมนั่ ใจวานโยบายทีก่ ําหนดขึน้ ยังมีความเหมาะสมกับองคกร
4.3 การวางแผน
4.3.1 การชีบ้ ง อันตรายและการประเมินความเสีย่ ง
องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการชีบ้ ง อันตราย และการประเมินความเสีย่ งทุกกิจกรรมและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจางและผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการพิจารณากําหนด
มาตรการการควบคุมความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการชีบ้ ง อันตรายและการประเมินความเสีย่ งตองครอบคลุมถึง
(1) กิจกรรมทีท่ ําเปนประจําและทีไ่ มเปนประจํา
(2) กิจกรรมของผูร บั เหมา บุคคลภายนอกทีม่ าใชบริการ และผูเยีย่ มชมในสถานทีท่ ํางาน
(3) พฤติกรรมของมนุษย ขีดความสามารถ และปจจัยอืน่ ๆ ของมนุษย
(4) การชี้ บงอันตรายที่ เกิ ดจากภายนอกสถานที่ทํางานซึ่งสามารถทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยตอบุคลากรภายใตการกํากับดูแลขององคกรภายในสถานทีท่ ํางาน
(5) อันตรายทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณทีใ่ กลเคียงกับสถานทีท่ ํางานขององคกร โดยเปนงานทีม่ คี วามเกีย่ วของกับ
กิจกรรมภายใตการกํากับดูแลขององคกร
(6) โครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ และวัสดุตา งๆ ภายในสถานที่ทํางานทีจ่ ัดเตรียมโดยองคกรหรืออืน่ ๆ
(7) การเปลี่ยนแปลงหรือขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมตางๆ ในองคกร
(8) การปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว
และมีผลกระทบตอการปฏิบตั ิงาน กระบวนการ และกิจกรรมตางๆ
(9) กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง
(10) การออกแบบพื้นที่ทํางาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักร และอุปกรณ ขั้นตอนการดําเนินการ
และการจัดการเกี่ ยวกับงาน (work organization) ภายในองคกร รวมถึงการประยุกต ตามขีด
ความสามารถของมนุษย
การชี้บง อันตรายและการประเมินความเสีย่ งขององคกรตอง
(1) กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงขอบขาย ลักษณะของกิจกรรม และระยะเวลา เพื่อใหมั่นใจวาเปนเชิงรุก
มากกวาเชิงรับ
(2) ชี้บงอันตราย จัดลําดับความสําคัญและจัดเตรียมเปนเอกสารของความเสี่ยงตางๆ และกําหนด
มาตรการควบคุมตางๆ ตามความเหมาะสม
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สําหรับการจัดการการเปลี่ ยนแปลง องคกรต องชี้ บงอันตรายและความเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงในองคกร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกิจกรรมตางๆ กอนที่
จะทําการเปลีย่ นแปลง
การกําหนดมาตรการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่มีอยู ตองพิจารณาใชมาตรการการ
ลดความเสี่ยง ตามลําดับ หรือใชมาตรการหลายมาตรการรวมกัน ดังนี้
(1) การกําจัด
(2) การเปลีย่ นหรือทดแทน
(3) การควบคุมทางดานวิศวกรรม
(4) การควบคุมทางดานการบริหารจัดการ การเตือนอันตราย และ/หรือใหสญ
ั ญาณ
(5) การใชอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ถามีการดําเนินกิจกรรมใหมหรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรม องคกรตองแกไขแผนงานดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใหเหมาะสม
องคกรตองทบทวนการชีบ้ ง อันตรายและการประเมินความเสีย่ งตามชวงเวลาทีก่ ําหนด
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.3.2 กฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ
องค กรต องจั ดทํา ขั้ น ตอนการดํา เนิ นงานสํา หรั บการชี้ บ งและติ ด ตามข อกํา หนดของกฎหมายและ
ขอกําหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของใหทนั สมัย และไดนํามาใชในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองมัน่ ใจวาขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ทีอ่ งคกรนํามาประยุกตใชไดมกี ารกําหนด
ผูร บั ผิดชอบในการจัดทําระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการนําไปปฏิบตั แิ ละรักษา
ไวในองคกร
องคกรตองสือ่ สารขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ไปยังผูป ฏิบตั งิ านภายใตการกํากับดูแล
ขององคกรและผูม ีสว นไดเสีย
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.3.3 วัตถุประสงค และแผนงาน
องคกรตองจัดทําวั ตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เปนเอกสารในทุกระดับและทุก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในองคกร
วัตถุประสงคตอ งวัดผลไดและสอดคลองกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ ประกอบไปดวย
ความมุง มัน่ ในการปองกันอันตราย ความเจ็บปวยจากการทํางาน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดทําขอตกลงไว รวมทั้งการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค องคกรตองคํานึงถึงกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดทําขอตกลงไว และพิจารณาถึงความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงทางเลือกดาน
เทคโนโลยีการเงิน การปฏิบตั ิการ และขอกําหนดทางธุรกิจ รวมถึงมุมมองของผูมสี วนไดเสีย
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องคกรตองจัดทําแผนงาน (หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแผนงาน) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดย
แผนงานอยางนอยตองรวมถึง
(1) การกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ในระดับและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในองคกร
(2) วิธกี ารและกรอบเวลาดําเนินการ
แผนงานตองไดรบั การติดตามและทบทวนอยางสม่ําเสมอตามแผนทีก่ ําหนดเปนระยะๆ และปรับเปลีย่ น
ตามความเหมาะสม
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.4 การนําไปใชและการปฏิบตั ิ
4.4.1 ทรัพยากร บทบาท อํานาจหนาทีแ่ ละภาระรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับสูงตองแสดงความมุงมั่นเพื่อใหมั่นใจวามีทรัพยากรที่จําเปนอยางเพียงพอในการจัดทํา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการนําไปปฏิบัติ รักษาไว และมีการพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนําในการแสดงความรับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
ดูแลใหมกี ารปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนือ่ ง
องคกรตองกําหนดโครงสรางองคกรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาท
อํานาจหนาทีแ่ ละภาระรับผิดชอบของลูกจางภายในองคกรเปนเอกสารและสือ่ สารใหทราบอยางทัว่ ถึง
องคกรตองแตงตั้งผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากสมาชิกในคณะผูบริหาร
ขององคกรเพือ่ ปฏิบตั งิ านโดยมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ดูแลใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไดจดั ทําขึน้ มีการนําไปปฏิบัติ และรักษา
ไวใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนีอ้ ยางตอเนือ่ ง
(2) รายงานผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูบ ริหารระดับสูง เพือ่ นําไปใชใน
การทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(3) ใหขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
ความรับผิดชอบของผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาจรวมถึงการประสานงาน
กับหนวยงานภายนอกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.4.2 ความสามารถ การฝกอบรม และการมีจติ สํานึก
องค กรต องมั่ น ใจว า ลู กจ างและผู มี ส ว นได เ สี ยที่ ปฏิ บั ติ งานภายใต การกํา กั บดู แลขององค กรซึ่ งมี
ผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความสามารถ โดยมีพนื้ ฐานจากการศึกษา การฝกอบรม
ทักษะ และประสบการณทเี่ หมาะสม
องค กรต องชี้ บ ง ความจํ า เป น ในการฝ กอบรมที่ เกี่ ยวข องกั บความเสี่ ย งและระบบการจั ด การด า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองจัดใหมีการฝกอบรมหรือวิธีการใดๆ ใหสอดคลองกับความจําเปน
ในการฝกอบรมที่กําหนด และประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมหรือวิธีการใดๆ
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องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงาน เพือ่ ใหมนั่ ใจวาลูกจางและผูม สี ว นไดเสียภายใตการกํากับดูแลของ
องคกรมีความตระหนักถึง
(1) ผลกระทบทีส่ ําคัญตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
กิจกรรมการปฏิบัติงานนั้นๆ รวมทั้งพฤติกรรมและประโยชนดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทีไ่ ดรบั จากการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
(2) บทบาท ความรับผิดชอบและความสําคัญในการบรรลุตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน และขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
ขอกําหนดการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ดูขอ 4.4.7)
(3) ผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการไมปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการดําเนินงานทีก่ ําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการฝกอบรม ตองครอบคลุมถึงความแตกตางของระดับความรับผิดชอบ
ความสามารถ ทักษะการใชภาษา การอานออกเขียนไดและระดับความเสีย่ ง
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.4.3 การสือ่ สาร การมีสว นรวมและการปรึกษา
4.4.3.1 การสื่อสาร
องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วของกับอันตราย และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร ทีร่ วมถึง
(1) การสื่อสารภายในองคกรระหวางระดับและหนวยงานตางๆ ขององคกร
(2) การสือ่ สารกับผูร บั เหมา บุคคลภายนอกทีม่ าใชบริการ และผูเ ยีย่ มชมในสถานทีท่ ํางาน
(3) การรับ จัดทําเปนเอกสาร และตอบสนองตอคําแนะนํา และความคิดเห็นที่ไดรับจากผูมีสวน
ไดเสียภายนอก
องคกรจะตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.4.3.2 การมีสว นรวมและการปรึกษา
องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการมีสว นรวมและการปรึกษา ซึง่ รวมถึง
(1) การมีสวนรวมของลูกจางและการเตรียมการตางๆ เพื่อ
(1.1) การชี้ บงอันตราย การประเมินความเสี่ ยงและการกําหนดมาตรการควบคุ มอย าง
เหมาะสม
(1.2) การสอบสวนอุบตั กิ ารณ
(1.3) การกําหนดและทบทวนนโยบาย และวัตถุประสงค
(2) การปรึกษาหรือการใหขอมูลกับผูร ับเหมา หรือผูม ีสว นไดเสีย เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ทีม่ ผี ลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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4.4.4 เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองมีเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเพียงพอ เพือ่ ใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิผล เอกสารเหลานีอ้ าจอยูในรูปใดก็ได เชน สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตองประกอบดวย
(1) นโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) ขอบขายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(3) เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีอ่ งคกรจัดทําขึน้ ตองอธิบายองคประกอบ
หลักของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความสัมพันธของเอกสารในระบบและ
เอกสารที่อางอิงอื่นๆ
บันทึกถือเปนเอกสารประเภทหนึง่ ซึง่ ตองจัดทําขึน้ ตามขอกําหนดทีร่ ะบุในมาตรฐานนี้ และทีอ่ งคกรเห็นวา
มีความจําเปนเพือ่ ใหการวางแผน การปฏิบตั กิ าร และการควบคุมการปฏิบตั ิงานทีเ่ กีย่ วของกับความเสีย่ ง
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิผล การจัดทําและการควบคุมใหเปนไปตามขอ 4.4.5
4.4.5 การควบคุมเอกสาร
องค กรต องจั ดทําขั้ นตอนการดํา เนิ นงานสําหรับการเก็บรักษาและควบคุ มเอกสาร เพื่ อให มั่ นใจว า
เอกสารมีความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงค โดยอยางนอยตองมีการควบคุม ดังนี้
(1) อนุมตั เิ อกสารวามีความเพียงพอกอนการนําไปใช
(2) ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร (ถาจําเปน) และอนุมัติใหม
(3) มัน่ ใจวาการเปลีย่ นแปลงและสถานะปจจุบนั ของเอกสารไดมกี ารระบุไว
(4) มั่นใจวามีเอกสารตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ ณ จุดปฏิบตั ิงาน
(5) มัน่ ใจวาเอกสารยังคงอานไดงา ยและมีการชีบ้ ง ไวอยางชัดเจน
(6) มัน่ ใจวาเอกสารตางๆ จากภายนอกซึง่ ไดรบั การพิจารณาโดยองคกรแลววามีความจําเปนสําหรับการ
วางแผนและการดําเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดรบั การชีบ้ ง และมีการ
ควบคุมการแจกจาย
(7) ปองกันการนําเอกสารที่ลาสมัยแลวไปใชโดยไมไดตั้ งใจและมีการชี้บงที่ชัดเจนสําหรับเอกสารที่
ยกเลิกแลวแตมีความจําเปนตองเก็บไวใชอา งอิง
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.4.6 การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
องคกรตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอันตรายตางๆ ที่ไดชี้บงไววามี
ความจําเปนตองมีการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามขอ 4.3.1 ดวย
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สําหรับการปฏิบัตงิ านและกิจกรรมดังกลาวขางตน องคกรตองนําไปปฏิบตั แิ ละรักษาไวซงึ่
(1) การควบคุมการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมกับองคกรและกิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยตองบูรณาการ
การควบคุมการปฏิบตั งิ านกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรทีม่ อี ยูเ ดิม
(2) การควบคุมทีเ่ กีย่ วของกับการจัดซือ้ และจัดจาง
(3) การควบคุมทีเ่ กีย่ วของกับผูร บั เหมาและผูเ ยีย่ มชมในสถานทีท่ ํางาน
(4) เอกสารขัน้ ตอนการดําเนินงานที่ครอบคลุมสถานการณตางๆ ซึ่งหากไมไดจัดทําไว อาจนําไปสูการ
ไมบรรลุนโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(5) การปฏิบัติตามเกณฑการควบคุมปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว ซึ่งหากไมไดกําหนดไวอาจนําไปสูการ
ไมบรรลุนโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(6) การเตือนอันตรายในกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.4.7 การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินโดย
(1) ชีบ้ งภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได
(2) ตอบโตภาวะฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้
องคกรต องตอบโตภาวะฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้ นและปองกัน หรือบรรเทาผลเสียหายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา
ในการวางแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน องคกรตองพิจารณาถึงการประสานงานกับหนวยงานภายนอกหรือผูม ี
สวนไดเสียทัง้ ในดานความชวยเหลือและการแจงเหตุ
องคกรตองทดสอบขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับตอบโตภาวะฉุกเฉินที่ใชอยูในองคกร ตามชวงเวลา
ทีก่ าํ หนดและใหผมู สี ว นไดเสียมีสว นรวมตามความเหมาะสม พรอมทัง้ ตรวจสอบอุปกรณทใี่ ชในภาวะฉุกเฉิน
เปนระยะๆ
องคกรตองทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินตามชวงเวลาทีก่ าํ หนด เมือ่ จําเปนโดยเฉพาะอยางยิง่ ภายหลังการทดสอบหรือฝกซอม หรือการเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.5 การตรวจสอบและการแกไข
4.5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ โดยขัน้ ตอนการดําเนินงานตองครอบคลุมถึง
(1) การวัดทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสมตามความจําเปนขององคกร
(2) การติ ด ตามตรวจสอบระดั บความสํา เร็ จ ของการบรรลุ วั ต ถุ ประสงค ด า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยขององคกร
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(3) การติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการควบคุมทัง้ ดานสุขภาพและความปลอดภัย
(4) การวัดผลการดําเนินการเชิงรุกจากการติดตามตรวจสอบความสอดคลองในการดําเนินการตาม
แผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมและเกณฑควบคุม
(5) การวั ด ผลการดํ า เนิ น การเชิ ง รั บจากหลั กฐานความเจ็ บป ว ยจากการทํา งาน อุ บั ติ การณ หรื อ
ความบกพรองทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้
(6) การบันทึกขอมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการที่เพียงพอตอการนําไป
วิเคราะหเพือ่ ดําเนินการปฏิบตั กิ ารแกไขและปฏิบตั กิ ารปองกัน
ในกรณีทมี่ กี ารใชเครื่องมือเพือ่ ตรวจวัด ตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานทีแ่ สดงถึง
(1) ความเหมาะสมของเครือ่ งมือทีใ่ ช
(2) วิธีการเก็บ ตรวจวัด และวิเคราะหตวั อยาง
(3) การดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางเหมาะสม
(4) การสอบเทียบ (calibration) หรือการทวนสอบ (verify) หรือทัง้ สองอยาง ตามชวงเวลาทีก่ ําหนดไว
หรือกอนนําไปใชงาน โดยเทียบกับมาตรฐานทีส่ ามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระดับระหวางประเทศ
หรือระดับประเทศ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหบนั ทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทวนสอบนัน้
ไวดว ย
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิ
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
อืน่ ๆ ตามชวงเวลาทีก่ ําหนด เพือ่ แสดงความมุง มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ
องคกรตองเก็บบันทึกผลการประเมินความสอดคลองตามชวงเวลาทีก่ ําหนดไว
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.5.3 การสอบสวนอุบตั กิ ารณ ความไมสอดคลองตามขอกําหนด การปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกัน
4.5.3.1 การสอบสวนอุบตั กิ ารณ
องคกรตองจัดทําขัน้ ตอนการดําเนินงานสําหรับการสอบสวน และวิเคราะหอบุ ัติการณการสอบสวน
ตองทําในเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
(1) คนหาขอบกพรองทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือปจจัยอื่นที่ อาจเปนสาเหตุ
รวมตอการเกิดอุบตั ิการณ
(2) ชีบ้ ง ความจําเปนในการปฏิบตั กิ ารแกไข
(3) ชีบ้ ง โอกาสในการปฏิบตั กิ ารปองกัน
(4) ชีบ้ งโอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
(5) สือ่ สารผลการสอบสวน
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
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4.5.3.2 ความไมสอดคลองตามขอกําหนด การปฏิบตั ิการแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกัน
องคกรตองจัดทําขั้ นตอนการดําเนิ นงานสําหรับการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติ การปองกัน
ขอบกพรองที่พบจากการติดตามตรวจสอบ การวัดผลการดําเนินการ การตรวจประเมินซึ่งรวมถึง
รายงานสภาพการปฏิบตั งิ านทีไ่ มปลอดภัย พฤติกรรมเสีย่ ง โดยครอบคลุมถึง
(1) ชีบ้ งและแกไขความไมสอดคลองตามขอกําหนด เพือ่ บรรเทาผลสืบเนือ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
(2) สืบสวนหาสาเหตุของความไมสอดคลองตามขอกําหนด และดําเนินการเพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดซ้าํ
(3) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการปฏิบตั ิการปองกัน และดําเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้น
(4) บันทึกผลและสือ่ สารผลของการปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกัน
(5) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกัน
ในกรณีทกี่ ารปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกันกอใหเกิดอันตรายใหม หรือมีการเปลีย่ นแปลง
อันตราย องคกรตองมีการประเมินความเสีย่ งใหมกอนการดําเนินการ (ดูขอ 4.3.1)
การปฏิบัติการแกไขหรือการปฏิบัติการปองกันใดๆ เพื่อกําจัดสาเหตุของความไมสอดคลองตาม
ขอกําหนดตองเหมาะสมกับขนาดของปญหาและสอดคลองกับความเสีย่ งที่มอี ยู
การเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกันตองดําเนินการตาม
ระบบเอกสารของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.5.4 การจัดทําและเก็บบันทึก
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการชี้บง การรวบรวม การทําดัชนี การจัดเก็บ การรักษา
และการทําลายบันทึกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บันทึกตองชัดเจน เขาใจงาย สามารถชีบ้ ง และ
สามารถสอบกลับไปยังกิจกรรมตางๆ ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ ตองมีการเก็บรักษาบันทึก
ใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย มีการปองกันการเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญหาย และตองมี
การกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเพือ่ เปนหลักฐานทีแ่ สดงวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้
4.5.5 การตรวจประเมินภายใน
องค กรต องมั่ นใจว าการตรวจประเมินภายในตามระบบการจั ดการอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
ไดดําเนินการตามชวงเวลาตามแผนทีก่ ําหนดไว เพือ่
(1) พิจารณาวาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1.1) สอดคล อ งตามแผนการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ที่ กํา หนดไว รวมถึ ง
ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้
(1.2) ไดนําไปปฏิบตั อิ ยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได
(1.3) มีประสิทธิผลเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร
(2) จัดเตรียมขอมูลผลการตรวจประเมินแกฝา ยบริหาร
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โปรแกรมการตรวจประเมินตองมีการวางแผน จัดทํา มีการนําไปปฏิบตั ิ และรักษาไว โดยองคกรบนพืน้ ฐาน
ของผลการประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมตางๆ ขององคกร และผลการตรวจประเมินครั้งทีผ่ านมา
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเรือ่ งการตรวจประเมินภายใน เพื่อระบุถึง
(1) ความรับผิดชอบ ความสามารถ และขอกําหนดตางๆ ของการวางแผนและดําเนินการตรวจประเมิน
การรายงานผลการตรวจประเมิน และการจัดเก็บบันทึกที่เกีย่ วของ
(2) การกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน ขอบขาย ความถี่ และวิธีการตรวจ
การคัดเลือกผูต รวจประเมินและการดําเนินการตรวจประเมินตองมัน่ ใจในการยึดถือตามวัตถุประสงค และ
มีความเปนกลางในกระบวนการตรวจประเมิน (ดู มอก.18011 และ มอก.18012)
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
4.6 การทบทวนการจัดการ
ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรตามชวงเวลาที่
วางแผนไวเพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผลอยางตอเนือ่ ง
การทบทวนต องรวมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุง และความจําเปนในการเปลี่ ยนแปลงระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ นโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอมูลสําหรับการทบทวนการจัดการตองรวมถึง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัง้ หมด
ระดับความสําเร็จของการบรรลุวตั ถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลการตรวจประเมินภายในและผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ
การสือ่ สารจากผูมสี วนไดเสียภายนอกองคกร รวมทั้งขอรองเรียน
ผลการมีสว นรวมและการปรึกษา
สถานะของการสอบสวนอุบตั กิ ารณ การปฏิบัตกิ ารแกไข การปฏิบตั ิการปองกัน
การติดตามผลจากการประชุมครัง้ ทีผ่ า นมา
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ รวมทั้งการพัฒนาของกฎหมายและขอกําหนดอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข องกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร
(9) ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
ผลจากการทบทวนการจั ดการต องแสดงความมุ ง มั่ น ให มี การปรั บปรุ ง อย า งต อเนื่ องและต องรวมถึ ง
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงในสิง่ ตอไปนี้
(1) ผลการดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) นโยบายและวัตถุประสงคดา นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(3) ทรัพยากรตางๆ ทีจ่ ําเปน
(4) ประเด็นอืน่ ๆ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลจากการทบทวนการจัดการตองนําไปสือ่ สารและใหคําปรึกษาได
องคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามที่กําหนดในขอ 4.5.4
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ภาคผนวก ก.
ความสอดคลองระหวาง
มอก. 18001-2554 มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และมอก. 9001-2552 ( ISO 9001 : 2008)
ตารางที่ ก.1 ความสอดคลองระหวาง มอก. 18001-2554 มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004 )
และมอก. 9001-2552 ( ISO 9001 : 2008)
มอก.18001-2554

มอก.14001-2548 (ISO 14001 : 2004)

บทนํา

มอก.9001 -2552 ( ISO 9001 : 2008)

Introduction

0
0.1
0.2
0.3
0.4

1 Scope (title only)
1.1 General
1.2 Application

1

ขอบขาย

1

Scope

2
3
4

การนําไปใช
บทนิยาม
ขอกําหนดของระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

2
3
4

Normative references
Terms and definitions
Environmental management
system requirements (title only)

2
3
4

Introduction (title only)
General
Process approach
Relationship with ISO 9004
Compatibility with other
management systems

Normative references
Terms and definitions
Quality management system
(title only)

4.1 ขอกําหนดทั่วไป
4.2 นโยบายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

4.1 General requirements
4.2 Environmental policy

4.1
5.1
5.3
8.5.1

4.3 การวางแผน
4.3.1 การชี้บงอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยง

4.3 Planning (title only)
4.3.1 Environmental aspects

5.4 Planning (title only)
5.2 Customer focus
7.2.1 Determination of
requirements related to
the product
7.2.2 Review of requirements
related to the product
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4.3.2 กฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆ

4.3.2 Legal and other requirements

5.2 Customer focus
7.2.1 Determination of
requirements related to the
product

4.3.3 วัตถุประสงค และ
แผนงาน

4.3.3 Objectives, targets and
programme(s)

5.4.1 Quality objectives
5.4.2 Quality management system
planning
8.5.1 Continual improvement

4.4 การนําไปใชและ
การปฏิบัติ

4.4 Implementation and operation
(title only)

7

4.4.1 ทรัพยากร บทบาท
อํานาจหนาที่และ
ภาระรับผิดชอบ

4.4.1 Resources, roles, responsibility,
and authority

5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3

4.4.2 ความสามารถ
การฝกอบรม และ
การมีจิตสํานึก

4.4.2 Competence, training and
awareness

6.2.1 (Human resources) General
6.2.2 Competence, training and
awareness

4.4.3 การสื่อสาร
การมีสวนรวมและ
การใหคําปรึกษา
4.4.3.1 การสื่อสาร

4.4.3 Communication

5.5.3 Internal communication
7.2.3 Customer communication

4.4.3.2 การมีสวนรวม และ

-

-

-

Product realization (title
only)
Management commitment
Responsibility and authority
Management representative
Provision of resources
Infrastructure

-

การใหคําปรึกษา
4.4.4 เอกสารในระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

4.4.4 Documentation

4.2.1 (Documentation
requirements) General

4.4.5 การควบคุมเอกสาร

4.4.5 Control of documents

4.2.3 Control of documents
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มอก. 18001-2554
มอก.18001-2554

4.4.6 การควบคุม
การปฏิบัตงิ าน

มอก.14001-2548 (ISO 14001 : 2004)

4.4.6 Operational control

มอก.9001 -2552 ( ISO 9001 : 2008)

7.1 Planning of product
realization
7.2.1 Determination of
requirements related to the
product
7.2.2 Review of requirements
related to the product
7.3.1 Design and development
planning
7.3.2 Design and development
inputs
7.3.3 Design and development
outputs
7.3.4 Design and development
review
7.3.5 Design and development
verification
7.3.6 Design and development
validation
7.3.7 Control of design and
development changes
7.4.1 Purchasing process
7.4.2 Purchasing information
7.4.3 Verification of purchased
product
7.5.1 Control of production and
service provision
7.5.2 Validation of processes for
production and service
provision
7.5.5 Preservation of product
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มอก. 18001-2554
มอก.18001-2554

4.4.7 การเตรียมความพรอม
และการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน
4.5 การตรวจสอบและ
การแกไข
4.5.1 การติดตามตรวจสอบ
และการวัดผลการ
ดําเนินการ

มอก.14001-2548 (ISO 14001 : 2004)

4.4.7 Emergency preparedness and
response
4.5 Checking (title only)
4.5.1 Monitoring and measurement

มอก.9001 -2552 ( ISO 9001 : 2008)

8.3 Control of nonconforming
product
8

Measurement, analysis and
improvement (title only)

7.6 Control of monitoring and
measuring equipment
8.1 (Measurement, analysis and
improvement) General
8.2.3 Monitoring and measurement
of processes
8.2.4 Monitoring and measurement
of product

4.5.2 การประเมินผล
การปฏิบัติ

4.5.2 Evaluation of compliance

8.4 Analysis of data
8.2.3 Monitoring and measurement
of processes
8.2.4 Monitoring and measurement
of product

4.5.3 การสอบสวนอุบัตกิ ารณ
ความไมสอดคลอง
ตามขอกําหนด
การปฏิบัตกิ ารแกไข
และการปฏิบัติ
การปองกัน
4.5.3.1 การสอบสวนอุบัตกิ ารณ
4.5.3.2 ความไมสอดคลอง

ตามขอกําหนด
การปฏิบัตกิ ารแกไข
และการปฏิบัติ
การปองกัน

-

-

4.5.3 Nonconformity, corrective
action and preventive action

-

-

- 8.3 Control of nonconforming
product
8.4 Analysis of data
8.5.2 Corrective action
8.5.3 Preventive action
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มอก. 18001-2554
มอก.18001-2554

4.5.4 การจัดทําและเก็บบันทึก
4.5.5 การตรวจประเมินภายใน
4.6 การทบทวนการจัดการ

มอก.14001-2548 (ISO 14001 : 2004)

4.5.4 Control of records
4.5.5 Internal audit
4.6 Management review
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มอก.9001 -2552 ( ISO 9001 : 2008)

4.2.4
8.2.2
5.1
5.6

Control of records
Internal audit
Management commitment
Management review (title
only)

5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1

General
Review input
Review output
Continual improvement

