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ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ามาตรฐาน ISO 45001 
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Stage Timeline 
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Preparatory stage Nov 2013 
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2nd Enquiry stage (DIS2)  May 2017 
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Expected publication Feb 2018 

ISO 45001 development process 
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รา่งมาตรฐาน ISO/FDIS 45001:2017 

Occupational health and safety 
management systems – 

Requirements with guidance for use  
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High level structure 

A new common format has been developed by ISO for use 

in all its management system standards, and is being used 

by ISO 45001. This is often referred to as “Annex SL”, and 

gives: 

̶ a common top level clause structure (or sequence) 

̶ standardized core text  

̶ standardized core definitions  

 

The high level structure and common text is public information and can be found in Annex SL of the  

ISO Supplement to the ISO/IEC Directives Part 1, see: www.iso.org/directives 

It is intended to enable organizations to achieve easier 
implementation and better integration of multiple management 

systems (e.g. quality, environmental, information security) 
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High Level Structure (HLS) 
1. Scope  
2. Normative references  
3. Terms and definitions  
4. Context of the organization  

• Understanding the organization 
and its context  

• Needs and requirements  
• Scope  
• Management System  

5. Leadership  
• General  
• Management commitment  
• Policy  
• Roles, responsibility and 

authority  
6.  Planning  

• Actions to address risks & 
opportunities  

• Objectives and plans to 
achieve them  

7. Support  
• Resources  
• Competence  
• Awareness  
• Communication  
• Documented information  

8. Operation  
• Operational planning and 

control  
9. Performance evaluation  

• Monitoring, measurement, 
analysis & evaluation  

• Internal audit  
• Management review  

10. Improvement  
• Non conformity and 

corrective action  
• Continual Improvement  

 

 



1 Scope  

2 Normative references  

3 Terms and definitions  

4 Context of the organization  
4.1 Understanding the organization and its context   
4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other 

interested parties 
4.3 Determining the scope of the OH&S management system 
4.4 OH&S management system 

5 Leadership and worker participation  
5.1 Leadership and commitment  
5.2 OH&S Policy 
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 
5.4  Consultation and participation of workers 

Structure of ISO/FDIS 45001 
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6 Planning 
6.1 Actions to address risks and opportunities  
      6.1.1 General 
 6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and 
              opportunities 
 6.1.3 Determination of legal requirements and  
              other requirements 
 6.1.4 Planning action 
6.2 OH&S objectives and planning to achieve them  
 6.2.1 OH&S objectives 
 6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives 

7    Support  
7.1 Resources  
7.2 Competence  
7.3 Awareness  
   

 

Structure of ISO/FDIS 45001 
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    7.4  Communication 

             7.4.1 General 

  7.4.2 Internal communication 

  7.4.3 External communication 

       7.5 Documented information 

  7.5.1 General 

  7.5.2 Creating and updating 

  7.5.3 Control of documented information 

Structure of ISO/FDIS 45001 
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8    Operation  
8.1 Operational planning and control 
 8.1.1 General 
 8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks 
 8.1.3 Management of change 
 8.1.4 Procurement 
               8.1.4.1 General 
               8.1.4.2 Contractors 
               8.1.4.3 Outsourcing 
8.2 Emergency preparedness and response 

 

Structure of ISO/FDIS 45001 
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9  Performance evaluation  

9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance 
evaluation  

 9.1.1 General 

 9.1.2 Evaluation of compliance  

9.2 Internal audit  

 9.2.1 General 

 9.2.2 Internal audit programme 

9.3 Management review  

 

Structure of ISO/FDIS 45001 
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10  Improvement  

10.1 General 

10.2  lncident, nonconformity and corrective action 

10.3  Continual improvement 

 

Annex A (informative) 

Guidance on the use of this document 

 

  

Structure of ISO/FDIS 45001 
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Introduction 

0.1 Background 

 องคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบส ำหรับอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของ
ผูป้ฏบิตังิำน และผูท้ีส่ำมำรถไดรั้บผลกระทบจำกกจิกรรมของ
องคก์ร  

 ควำมรับผดิชอบรวมถงึกำรสง่เสรมิและปกป้องสขุภำพกำยและ
สขุภำพจติ 

 กำรน ำมำตรฐำน OH&S-MS ไปประยกุตใ์ชท้ ำใหอ้งคก์รสำมำรถ
สรำ้งสขุอนำมยัทีด่แีละควำมปลอดภัยในสถำนทีท่ ำงำน   

 ป้องกนักำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำน  

 ปรับปรงุสมรรถนะดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่ง
ตอ่เนือ่ง 
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บทน ำ (Introduction) 

0.2 Aim of an OH&S management system 

 เพือ่จัดเตรยีมแผนงำนส ำหรับกำรจัดกำร OH&S risks  

 The intended outcome ของ OH&S-MS คอื กำรป้องกนักำร
บำดเจ็บ และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนของผูป้ฏบิตังิำน และกำร
สรำ้งสขุอนำมยัทีด่แีละควำมปลอดภัยในสถำนทีท่ ำงำน 

 เป็นเรือ่งส ำคญัอยำ่งยิง่ส ำหรับองคก์รในกำร Eliminate hazards 
และ Minimize OH&S risks โดยกำรใชม้ำตรกำรปกป้องและกำร
ป้องกนัทีม่ปีระสทิธผิล 

 OH&S-MS จะมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ เมือ่มกีำร
จัดปฏบิตักิำรจัดกำรกบัโอกำส (opportunities) ส ำหรับกำร
ปรับปรงุ OH&S performance 

 กำรด ำเนนิกำร OH&S-MS ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน จะท ำให ้
องคก์รสำมำรถจัดกำรกบั OH&S risks  และปรับปรงุ OH&S 
performance รวมทัง้ท ำใหป้ฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบักฎหมำย 
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บทน ำ (Introduction) 

0.3 Success factors 

 กำรน ำ OH&S-MS ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกลยทุธแ์ละกำรด ำเนนิกำร 

    ตดัสนิใจส ำหรับองคก์ร ควำมส ำเร็จของ OH&S-MS ขึน้อยูก่บั  

    ภำวะผูน้ ำ ควำมมุง่มัน่ และกำรมสีว่นรว่มของทกุระดบัขององคก์ร 

 กำรด ำเนนิกำรและกำรคงไวซ้ ึง่ OH&S-MS ประสทิธผิลและ
ควำมสำมำรถในกำรบรรล ุIntended outcomes จะขึน้อยูก่บัปัจจัย
ดงันี ้
  ภำวะผูน้ ำ ควำมมุง่ม่ัุน ควำมรับผดิชอบ และส ำนกึควำมรับผดิชอบ 

 กำรพัฒนำ กำรน ำ และกำรสง่เสรมิวฒันธรรมภำยในองคก์รเพือ่สนับสนุน 
Intended outcomes ของ OH&S-MS 

 กำรสือ่สำร 

 กำรใหค้ ำปรกึษำและมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำน 

 กำรจัดสรรทรัพยำกร 

 OH&S policies ซึง่สอดรับกบัวตัถปุระสงคข์องกลยทุธแ์ละทศิทำงขององคก์ร 
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บทน ำ (Introduction) 

0.3 Success factors 
 กระบวนกำรทีม่ปีระสทิธิภ์ำพส ำหรับกำรชีบ้ง่อนัตรำย กำรควบคมุ OH&S risks 

และกำรใชป้ระโยชนข์อง OH&S opportunities 

 กำรเฝ้ำตดิตำมและกำรประเมนิสมถรรนะของ OH&S-MS อยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ปรับปรงุ OH&S performance 

 กำรบรูณำกำร OH&S-MS เขำ้ไปกระบวนกำรทำงธรุกจิ 

 OH&S objective สอดคลอ้งกบั OH&S policies และค ำนงึถงึ Hazards , 
OH&S risks และ OH&S opportunities 

 กำรด ำเนนิกำรตำมขอ้ก ำหนดดำ้นกฏหมำย 

 ขอบเขต ควำมซบัซอ้น และระดบัของ Documented information 
และทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นเพือ่ท ำใหม้ัน่ใจวำ่ถงึควำมส ำเร็จของ OH&S-
MS ขององคก์ร จะขึน้อยูก่บัปัจจัย ดงันี ้
 บรบิทขององคก์ร 

 ขอบขำ่ยของ OH&S-MS 

 กจิกรรมขององคก์ร และ OH&S risks 
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บทน ำ (Introduction) 

0.4 Plan-Do-Check-Act-cycle 

 มำตรฐำนนีก้ ำหนดขึน้โดยน ำแนวคดิ PDCA มำใช ้

 Plan :  ก ำหนดและประเมนิ OH&S risk, OH&S opportunities  
   และ Other risk และ OH&S opportunities จัดท ำ OH&S 
   objectives และกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นในกำรสง่มอบผลลพัธ ์
   ทีส่มัพันธก์บั OH&S policy 

 Do :   ด ำเนนิกำรตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้

 Check : เฝ้ำตดิตำมและตรวจวดักจิกรรมและกระบวนกำรทีเ่กีย่วกบั 
   OH&S policy และ OH&S objectives และรำยงำนผล 

 Act :  ด ำเนนิกำรปรับปรงุ OH&S performance อยำ่งตอ่เนือ่ง 
      เพือ่ใหบ้รรล ุIntended outcomes 
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บทน ำ (Introduction) 
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บทน ำ (Introduction) 

0.5 Contents of this document 

 มำตรฐำนนีส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ ISO ส ำหรับมำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำร 

 มำตรฐำนใช ้High level structure, identical core text, common 
terms with core definitions 

 มำตรฐำนออกแบบใหเ้กดิประโยชนก์บัผูใ้ชใ้นกำรประยกุตใ์ชก้บั
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรหลำยอืน่ ๆ ได ้

 มำตรฐำนระบขุอ้ก ำหนดทีอ่งคก์รสำมำรถน ำไปใชด้ ำเนนิกำร OH&S 
–MS และประเมนิควำมเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด องคก์รทีต่อ้งกำร
แสดงควำมเป็นไปตำมมำตรฐำนนี ้สำมำรถท ำไดโ้ดย 

    -  ท ำกำรตดัสนิดว้ยตนเอง และกำรประกำศตวัเอง 

 -  ยนืยันควำมเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดโดยลกูคำ้ 

 -  ยนืยนัควำมเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดโดยหน่วยงำนภำยนอก 

 -  กำรรับรอง OH&S-MS โดยหน่วยรับรอง 
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1 ขอบขำ่ย (Scope) 

 ระบขุอ้ก ำหนดส ำหรับระบบกำรจัดกำรอำชวีอนำมยัและควำม
ปลอดภัย (OH&S-MS) และขอ้แนะน ำในกำรใช ้เพือ่ท ำใหอ้งคก์ร
จัดเตรยีมสถำนทีท่ ำงำนทีถ่กูสขุอนำมยัและปลอดภัย โดยกำร
ป้องกนักำรบำดเจ็บและควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน รวมทัง้กำร
ปรับปรงุ OH&S performance เชงิรกุ  

 มำตรฐำนนีน้ ำไปใชอ้งคก์รใด ๆ ก็ไดท้ีต่อ้งกำรจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิ
และคงไวซ้ ึง่ OH&S-MS ในกำรปรับปรงุดำ้นอำชวีอนำมยัและ
ควำมปลอดภยั  ก ำจัดอนัตรำย และลด OH&S risk (รวมถงึ
ขอ้บกพรอ่งของระบบ)  กำรใชป้ระโยชนจ์ำก OH&S 
opportunities และกำรคน้หำขอ้บกพรอ่งของ OH&S-MS ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมตำ่งๆ 
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1 ขอบขำ่ย (Scope) 

 มำตรฐำนนีช้ว่ยใหอ้งคก์รบรรล ุIntended outcomes ของ  
OH&S-MS สอดคลอ้งกบั OH&S policy ขององคก์ร 

 Intended outcomes ประกอบดว้ย 

 - continual improvement of OH&S performance ; 

 - fulfilment of legal requirement and other requirements ; 

 - achievement of OH&S objectives 

 มำตรฐำนนีใ้ชไ้ดก้บัองคก์รใดก็ได ้โดยไมต่อ้งค ำนงึถงึขนำดของ
องคก์ร ประเภท และกจิกรรม รวมทัง้ประยกุตใ์ชก้บั OH&S risk 
ภำยใตก้ำรควบคมุขององคก์ร โดยค ำนงึถงึปัจจัยตำ่ง ๆ เชน่ บรบิท
ทีอ่งคก์รด ำเนนิกำร และ ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของ
ผูป้ฏบิตังิำนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

 มำตรฐำนนีไ้มไ่ดร้ะบถุงึเกณฑเ์ฉพำะส ำหรับ OH&S performance 
รวมถงึไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกแบบ OH&S-MS 
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1 ขอบขำ่ย (Scope) 

 มำตรฐำนีช้ว่ยใหอ้งคก์รสำมำรถบรูณำกำรประเด็นอืน่ ๆ ดำ้น
สขุอนำมยัและควำมปลอดภยัผำ่น  OH&S-MS เชน่ กำรมสีขุภำพ
ทีด่/ีกำรอยูด่มีสีขุของผูป้ฏบิตังิำน 

 มำตรฐำนนีไ้มไ่ดก้ลำ่วถงึประเด็นตำ่งๆ เชน่ ควำมปลอดภัยของ
ผลติภณัฑ ์ควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ หรอืผลกระทบดำ้น
สิง่แวดลอ้ม นอกเหนอืจำกควำมเสีย่งตอ่ผูป้ฏบิตังิำนและผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มำตรฐำนนีส้ำมำรถใชง้ำนไดท้ัง้หมดหรอืบำงสว่นเพือ่ปรับปรงุ 
OH&S-MS อยำ่งเป็นระบบ อยำ่งไรก็ตำมกำรอำ้งควำมสอดคลอ้ง
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนนี ้ไมส่ำมำรถยอมรับได ้เวน้แต่
ขอ้ก ำหนดทัง้หมดจะรวมอยูใ่น OH&S-MS ขององคก์ร และปฏบิตัิ
ตำมโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 
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2 มำตรฐำนอำ้งองิ (Normative references) 

There are no normative references in this 

document. 
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3 ค ำศพัทแ์ละบทนยิำม (Terms and definitions) 
 organization 

     บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่หีนำ้ทีง่ำนของตนเองพรอ้มควำมรับผดิชอบ อ ำนำจ 
และควำมสมัพันธใ์นกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์

 interested party  

     บคุคลหรอืองคก์รทีส่ำมำรถสง่ผลกระทบ ไดรั้บผลกระทบ หรอืเขำ้ใจวำ่ไดรั้บ
ผลกระทบโดยกำรตดัสนิใจหรอืกจิกรรมตำ่ง ๆ  

 worker  

     บคุคลทีท่ ำงำนหรอืท ำกจิกรรมทีเ่กีย่วกบังำนภำยใตก้ำรควบคมุขององคก์ร 

 participation 

     กำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิต้งิำนในกระบวนกำรตดัสนิใจ 

 Consultation 

     กำรคน้หำมมุมองกอ่นกำรด ำเนนิกำรตดัสนิใจ 

 workplace 

     สถำนทีภ่ำยใตก้ำรควบคมุขององคก์ร ทีบ่คุคลจ ำเป็นตอ้งอยูห่รอืเขำ้ไปดว้ย
เหตผุลของกำรท ำงำน 
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3 ค ำศพัทแ์ละบทนยิำม (Terms and definitions) 

 Contractor 

     องคก์รภำยนอกทีใ่หบ้รกิำรแกอ่งคก์ร ณ สถำนทีท่ ำงำนตำมรำยละเอยีด 

     ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขตำมทีต่กลง 

 Management system 

     ชดุของสว่นประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกนั หรอืมผีลกระทบตอ่กนัขององคก์ร ใน
กำรก ำหนดนโยบำย และวตัถปุระสงค ์และกระบวนกำรในกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์

 OH&S management system  

     ระบบกำรจัดกำร หรอืสว่นหนึง่ของระบบกำรจัดกำรทีใ่ชเ้พือ่บรรล ุOH&S policy 

 Injury and ill health 

     ผลกระทบยอ้นกลบัตอ่สภำพรำ่งกำย จติใจ หรอืสตปัิญญำของบคุคล 

 hazard 

     แหลง่หรอืสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นสำเหตขุองกำรบำดเจ็บและเ 

 risk 

     ผลกระทบของควำมไมแ่น่นอน (effect of uncertainty) 
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3 ค ำศพัทแ์ละบทนยิำม (Terms and definitions) 

 OH&S risk 

     กำรรวมกนัของโอกำส (likelihood) กำรเกดิสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นอนัตรำย หรอื 

     กำรเกดิเหต ุและควำมรนุแรง (severity) ของอนัตรำยหรอืเจ็บป่วยจำกกำร 

     ท ำงำนทีส่ำมำรถเกดิจำกสถำนกำรณ์หรอืกำรเกดิเหต ุ

 OH&S opportunity 

     สถำนกำรณ์ (circumstance) หรอืชดุของสถำนกำรณ์ทีส่ำมำรถน ำไปสูก่ำร
ปรับปรงุ OH&S performance 

 Performance 

     ผลลพัธท์ีส่ำมำรถวดัผลได ้(measurable result) 

 OH&S performance 

     สมรรถนะทีเ่กีย่วกบัประสทิธผิลในกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยตอ่ 

     ผูป้ฏบิตังิำน กำรจัดเตรยีมสขุอนำมัยทีด่แีละควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน 
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3 ค ำศพัทแ์ละบทนยิำม (Terms and definitions) 

 

 outsource 

     กำรจัดกำรทีอ่งคก์รภำยนอก ท ำหนำ้ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของหนำ้ทีห่รอืกระบวนกำร 

     ขององคก์ร 

 incident 

     กำรเกดิเหตหุรอืในภำวะกำรท ำงำนทีส่ำมำรถหรอืสง่ผลกระทบตอ่กำรไดรั้บ 

     บำดเจ็บและเจ็บป่วย 

 Continual improvement 

     กำรเกดิกจิกรรมซ ้ำเพือ่ยกระดบัสมรรถนะ 
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4. Context of the organization 
4.1 Understanding the organization and its context  

     องคก์รตอ้งพจิำรณำประเด็นภายนอกและภายใน 

    - ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุประสงค ์(purpose) ขององคก์ร 

    - ทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมสำมำรถขององคก์รในกำรบรรล ุ 

    Intended outcome(s) ของ OH&S-MS 

4.2 Understanding the need and expectations of 

      workers and other interested parties 

     องคก์รตอ้งพจิำรณำ 

    - ผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ นอกเหนอืจำกผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

      กบั OH&S - MS 

    - ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวังทีเ่กีย่วขอ้ง  

      (เชน่ ขอ้ก ำหนด) ของผูป้ฏบิตังิำนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

 - ควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวังเหลำ่นีเ้ป็นหรอืสำมำรถกลำยเป็น 

      ขอ้ก ำหนดดำ้นกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
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4.3 Determining the scope of the OH&S management  

      system  

 องคก์รตอ้งก ำหนดขอบเขตและกำรใชง้ำนของ OH&S-MS เพือ่ก ำหนด
ขอบขำ่ย  

 เมือ่มกีำรก ำหนดขอบขำ่ย องคก์รตอ้ง 

    a) พจิำรณำประเด็นภำยนอกและภำยใน ทีอ่ำ้งถงึขอ้ 4.1 

 b) ค ำนงึถงึขอ้ก ำหนด ทีอ่ำ้งถงึในขอ้ 4.2; 

 c) ค ำนงึถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนตำมแผนหรอืด ำเนนิกำร 

 OH&S-MS ตอ้งรวมถงึกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร ภำยใตก้ำรควบคมุหรอื
กำรมอีทิธพิลขององคก์รทีส่ำมำรถสง่ผลกระทบตอ่ OH&S performance 
ขององคก์ร 

4.4 OH&S management system  

องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิคงไว ้และปรับปรงุ OH&S-MS  อยำ่งตอ่เนือ่ง  

โดยรวมกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นและปฏสิมัพันธข์องกระบวนกำร ตำมขอ้ก ำหนดของ 

มำตรฐำนนี ้
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5. Leadership, worker participation  
 5.1 Leadership and commitment 

     Top management ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึควำมเป็นผูน้ ำ 

     และควำมมุง่มั่นตอ่ OH&S-MS โดย 

a) รับผดิชอบและภำระรับผดิชอบโดยรวมในกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและ
เจ็บป่วยทีเ่กีย่วกบักำรท ำงำน ตลอดจนกำรจัดหำสถำนทีท่ ำงำนและ
กจิกรรมทีถ่กูสขุอนำมัยและปลอดภยั 

b) ท ำใหม้ั่นใจวำ่ OH&S policy และ OH&S objectives ไดถ้กูก ำหนดและ
สอดรับกบัทศิทำงกลยทุธข์ององคก์ร 

c) ท ำใหม้ั่นใจวำ่ไดม้กีำรบรูณำกำรขอ้ก ำหนดของ OH&S–MS เขำ้ไปใน
กระบวนกำรทำงธรุกจิขององคก์ร 

d) ท ำใหม้ั่นใจวำ่ทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นในกำรจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิคงไว ้และ
ปรับปรงุ OH&S –MS มพีรอ้มใชง้ำน 

e) สือ่สำรควำมส ำคญัของประสทิธผิลกำรจัดกำร OH&S และควำม
สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ OH&S-MS 

f) ท ำใหม้ั่นใจวำ่ OH&S-MS บรรล ุIntended outcome(S)  
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5. Leadership, worker participation  
 5.1 Leadership and commitment (ต่อ) 

g) กำรชีน้ ำและสนับสนุนบคุคลในกำรมสีว่นรว่มในประสทิธผิลของ      
OH&S-MS 

h) ท ำใหม่ั้นใจและสง่เสรมิกำรปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 

i) สนับสนุนบทบำทบรหิำรทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เพือ่แสดงควำมเป็นผูน้ ำในดำ้น
ทีรั่บผดิชอบ 

j) กำรพัฒนำ กำรน ำ และกำรสง่เสรมิวฒันธรรมในองคก์รเพือ่สนับสนุน 
Intended outcomes ของ OH&S-MS 

k) ปกป้องผูป้ฏบิตังิำนจำกกำรแกแ้คน้ (reprisals) เมือ่มกีำรรำยงำน
เกีย่วกบัอบุตักิำรณ์ อนัตรำย ควำมเสีย่ง และโอกำส 

l) ท ำใหม่ั้นใจองคก์รไดจั้ดท ำและน ำไปปฏบิตักิระบวนกำรส ำหรับกำรให ้
ค ำปรกึษำและกำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำน 

m) สนับสนุนกำรจัดตัง้และก ำหนดหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรดำ้นสขุอนำมัย
และควำมปลอดภยั (Health and safety committees) 
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5.2 OH&S policy 

  Top management ตอ้งก ำหนด น ำไปปฏบิตั ิและคงไวซ้ ึง่ 

     OH&S policy โดย 
a) รวมถงึควำมมุง่มั่นในกำรจัดเตรยีมสภำพกำรท ำงำนทีม่สีขุอนำมัยทีด่แีละ

ปลอดภยัส ำหรับกำรป้องกนักำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยทีเ่กีย่วกบักำรท ำงำน 
และตอ้งเหมำะสมกบัจดุประสงค ์ขนำด และบรบิทขององคก์ร และ
ลกัษณะเฉพำะของ OH&S risks และ OH&S opportunities 

b) ใหก้รอบส ำหรับกำรก ำหนด OH&S objectives 

c) รวมถงึควำมมุง่มั่นในกำรบรรลขุอ้ก ำหนดำ้นกฏหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

d) รวมถงึควำมมุง่มั่นในกำร eliminate hazards และ reduce OH&S risks 

e) รวมถงึในกำรปรับปรงุ OH&S-MS อยำ่งตอ่เนือ่ง 

f) รวมถงึควำมมุง่ม่ันในกำรใหค้ ำปรกึษำและกำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำน 
และผูแ้ทนของผูป้ฏบิตังิำน 
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5.2 OH&S policy (ตอ่) 

  OH&S policy ตอ้ง 

 -  มพีรอ้มใชเ้ป็นเอกสำรสำรสนเทศ 

 - ไดรั้บกำรสือ่สำรภำยในองคก์ร 

 -  มพีรอ้มใชใ้หผู้ม้สีว่นไดเ้สยี ตำมควำมเหมำะสม 

 -  มคีวำมสอดคลอ้งและเหมำะสม 
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5.3 Organization roles, responsibilities,   

   and authorities 

  Top management ตอ้งท ำใหม้ัน่ใจวำ่หนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ
และอ ำนำจหนำ้ทีส่ ำหรับบทบำทภำยใน OH&S-MS ไดม้กีำร
มอบหมำย และสือ่สำรไปยงัทกุระดบัภำยในองคก์รและจัดท ำ
เป็นเอกสำรสำรสนเทศ 

 ผูป้ฏบิตังิำนในแตล่ะระดบัขององคก์รตอ้งรับผดิชอบในดำ้น   
ตำ่ง ๆ ส ำหรับประเด็นของ OH&S-MS ทีต่นควบคมุ  

 Top management  ตอ้งมอบหมำยควำมรับผดิชอบและอ ำนำจ
หนำ้ทีส่ ำหรับ 

a) ท ำใหม้ัน่ใจวำ่ OH&S-MS สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำน 

b) รำยงำนสมรรถนะของ OH&S –MS ตอ่ Top management 
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5.4 Consultation and participation of workers 

 องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซึง่กระบวนกำรส ำหรับ
กำรใหค้ ำปรกึษำและกำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำนในทกุระดบั
และหนำ้ที ่และผูแ้ทนของผูป้ฏบิตังิำน ในกำรพัฒนำ กำร
วำงแผน กำรน ำไปปฏบิตั ิกำรประเมนิสมรรถนะ และกำร
ด ำเนนิกำรส ำหรับกำรปรับปรงุ OH&S-MS 

 องคก์รตอ้ง 

a) จัดเตรยีมกลไก เวลำ กำรฝึกอบรม และทรัพยำกรทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับกำรใหค้ ำปรกึษำและกำรมสีว่นรว่ม 

b) จัดเตรยีมกำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีช่ดัเจน สำมำรถเขำ้ใจได ้และ
สำรสนเทศเกีย่วกบั OH&S-MS 

c) ก ำหนดและขจัดปัญหำอปุสรรคในกำรมสีว่นรว่มและลด
อปุสรรคทีไ่มส่ำมำรถขจัดได ้
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5.4 Consultation and participation of workers (ต่อ) 

d) กำรใหค้วำมส ำคญักำรใหค้ ำปรกึษำของผูป้ฏบิตังิำนทีไ่มใ่ช่
ผูบ้รหิำร ดังนี ้

1) กำรพจิำรณำควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี (ขอ้ 4.2) 

2) กำรก ำหนด OH&S policy (ขอ้ 5.2) 

3) กำรมอบหมำยบทบำทขององคก์ร หนำ้ทีค่วำมผดิชอบ และอ ำนำจหนำ้ที ่  
(ขอ้ 5.3) 

4) กำรก ำหนดวธิกีำรท ำใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นกฏหมำยและขอ้ก ำหนด
อืน่ๆ (ขอ้ 6.1.3) 

5) กำรก ำหนด OH&S objectives และกำรวำงแผนใหบ้รรล ุ

6) กำรก ำหนดกำรควบคมุส ำหรับ Outsourcing, Procurement และ 
Contractors (ขอ้ 8.1.4) 

7) กำรก ำหนดอะไรตอ้งมกีำรเฝ้ำตดิตำม กำรวดั และกำรประเมนิ (ขอ้ 9.1) 

8) กำรวำงแผน กำรจัดท ำ กำรน ำไปปฎบิตั ิและกำรคงไว ้โปรแกรมกำรตรวจ
ประเมนิ (ขอ้ 9.2.2) 

9) มั่นใจกำรปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง (ขอ้ 10.3) 
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5.4 Consultation and participation of workers (ต่อ) 

e) กำรใหค้วำมส ำคญักำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำนทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร 

     ดงันี ้
1) กำรก ำหนดกลไกส ำหรับกำรใหค้ ำปรกึษำและมสีว่นรว่ม  

2) กำรชีบ้ง่อนัตรำยและกำรประเมนิควำมเสีย่งและโอกำส (ขอ้ 6.1.1 และ 6.1.2) 

3) กำรก ำหนดกำรด ำเนนิกำรในกำร eliminate hazards และ reduce OH&S 
risks (ขอ้ 6.1.4) 

4) กำรก ำหนดขอ้ก ำหนดดำ้นควำมสำมำรถ กำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น กำรฝึกอบรม
และกำรประเมนิกำรฝึกอบรม (ขอ้ 7.2) 

5) กำรก ำหนดวำ่อะไรจ ำเป็นตอ้งมกีำรสือ่สำรและวธิกีำรในกำรสือ่สำร (ขอ้ 7.4) 

6) กำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุ และประสทิธขิองกำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำน
ดงักลำ่ว (ขอ้ 8.1, 8.1.3 และ 8.2)) 

7) สบืสวนอบุตักิำรณ์และควำมไมส่อดคลอ้ง และก ำหนดกำรปฏบิตักิำรแกไ้ข 
(ขอ้ 10.2) 
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6. Planning 
 

6.1 Action to address risks and opportunities 

6.1.1 General 
 เมือ่มกีำรวำงแผน OH&S-MS องคก์รตอ้งพจิำรณำประเด็นที่
ระบใุนขอ้ 4.1 ขอ้ก ำหนดทีร่ะบใุนขอ้ 4.2 และ ขอบขำ่ยในขอ้ 
4.3 และพจิำรณำควำมเสีย่งและโอกำสทีจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำร 
เพือ่ 

    - ใหม้ัน่ใจวำ่ OH&S-MS สำมำรถบรรล ุintended outcome 

    - ป้องกนั หรอืลดผลกระทบทีไ่มพ่ึง่ประสงค ์

    - บรรลกุำรปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 
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6. Planning 
 

6.1 Action to address risks and opportunities 

6.1.1 General (ต่อ) 
 เมือ่มกีำรพจิำรณำควำมเสีย่งและโอกำสตอ่ OH&S-MS และ 

intended outcome ทีจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำร องคก์รตอ้ง
ค ำนงึถงึ 

 - hazards (ขอ้ 6.1.2.1) 

 - OH&S risks and other risks (ขอ้ 6.1.2.3) 

 - legal requirement  and other requirements (ขอ้ 6.1.3) 
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6. Planning 
 

6.1 Action to address risks and opportunities 

6.1.1 General (ต่อ) 
 ในกระบวนกำรวำงแผน องคก์รตอ้งพจิำรณำและประเมนิควำม
เสีย่งและโอกำสทีเ่กีย่วขอ้งกบั Intended outcomes ของ 
OH&S-MS ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรหรอื 
OH&S-MS ในองคก์ร ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตำมแผน ทัง้
แบบถำวรหรอืชัว่ครำว กำรประเมนินีต้อ้งมกีำรด ำเนนิกำรกอ่น
ท ำกำรเปลีย่นแปลง (ขอ้ 8.1.3) 

 องคก์รตอ้ง maintain documented information 

  - risks and opportunities 

 - กระบวนกำรและกำรด ำเนนิกำรทีจ่ ำเป็นในกำรพจิำรณำและ 
 จัดกำรกบัควำมเสีย่งและโอกำส (ขอ้ 6.1.2 ถงึ 6.1.4) ใน
 ขอบเขตทีจ่ ำเป็นในกำรท ำใหม้ัน่ใจวำ่มกีำรด ำเนนิกำรตำมแผน 
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6.1.2 Hazard identification and assessment of  

  risks and opportunities 

 

6.1.2.1 Hazard identification 

 องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซึง่กระบวนกำรส ำหรับกำรชีบ้ง่
อนัตรำยเชงิรกุ กระบวนกำรตอ้งค ำนงึถงึ แตไ่มจ่ ำกดั 

a) วธิกีำรจัดกำรงำน ปัจจัยดำ้นสงัคม (รวมถงึ workload, work hours ,กำรเป็น
เหยือ่ กำรลว่งละเมดิ กำรกลัน่แกลง้) ภำวะผูน้ ำ และวฒันธรรมขององคก์ร 

b) กจิกรรมและสถำนกำรณ์ประจ ำและไมป่ระจ ำ รวมทัง้อนัตรำยทีเ่กดิจำก 

      1) โครงสรำ้งพืน้ฐำน เครือ่งมอื วตัถดุบิ สำร และสภำวะทำงกำยภำพของ
สถำนทีท่ ำงำน 

  2) กำรออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กำรวจัิย กำรพัฒนำ กำรทดสอบ 
กำรผลติ กำรประกอบ กำรกอ่สรำ้ง กำรบรกิำรขนสง่ กำรบ ำรงุรักษำ และกำรก ำจัด 

  3) ปัจจัยมนุษย ์(human factors) 

  4) วธิกีำรท ำงำน (how the work is performed) 
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6.1.2 Hazard identification and assessment of  

  risks and opportunities 

 

6.1.2.1 Hazard identification (ตอ่) 

c) อบุตักิำรในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ภำยในหรอืภำยนอกองคก์ร รวมถงึสถำนกำรณ์
ฉุกเฉนิ และสำเหต ุ

d) สถำนกำรณ์ฉุกเฉกิทีอ่ำจเกดิขึน้ 

e) บคุลำกร โดยรวมถงึ 

  1) ผูท้ีเ่ขำ้ถงึสถำนทีท่ ำงำนและกจิกรรมตำ่ง ๆ โดยรวมคนท ำงำน 
ผูร้ับเหมำ ผูม้ำเยอืน และบคุคลอืน่ๆ 

  2) ผูท้ีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนทีท่ ำงำนทีส่ำมำรถไดร้ับผลกระทบจำก
กจิกรรมขององคก์ร 

  3) ผูป้ฏบิตังิำน ณ สถำนตัง้ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุโดยตรงของ
องคก์ร 
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6.1.2 Hazard identification and assessment of  

  risks and opportunities 

 

6.1.2.1 Hazard identification (ตอ่) 

f)  ประเด็นอืน่ๆ โดยรวมถงึ 

  1) กำรออกแบบพืน้ทีท่ ำงำน กระบวนกำร กำรตดิตัง้ เครือ่งจักร/อปุกรณ์ 
ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนและงำนขององคก์ร รวมถงึกำรปรับใชค้วำมสำมำรถของ
บคุคล 

  2) สถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถำนทีท่ ำงำนซึง่เกดิจำก
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนภำยใตก้ำรควบคมุขององคก์ร 

  3) สถำนกำรณ์ทีไ่มไ่ดค้วบคมุโดยองคก์ร และเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีง
กบัสถำนทีท่ ำงำนทีส่ำมำรถกอ่ใหเ้กดิกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยตอ่บคุคลใน
สถำนทีท่ ำงำน 

g) กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีน่ ำเสนอในองคก์ร กำรด ำเนนิกำร 
กระบวนกำร กจิกรรม และ OH&S-MS (ขอ้ 8.1.3) 

h) กำรเปลีย่นแปลงควำมรูแ้ละสำรสนเทศเกีย่วกบัอนัตรำย 
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6.1.2 Hazard identification and assessment of  

  risks and opportunities 

 

6.1.2.2 Assessment of OH&S risks and other risks to 

         OH&S management system 

 องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไวซ้ ึง่กระบวนกำร  

a) ประเมนิ OH&S risk จำกกำรชีบ้ง่อนัตรำยโดยค ำนงึถงึประสทิธผิลของกำร
ควบคมุทีม่อียู ่

b) พจิำรณำและประเมนิควำมเสีย่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิ
กำรด ำเนนิกำร และกำรคงไวซ้ ึง่ OH&S-MS 

 วธิกีำรและเกณฑใ์นกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นอำชวีอนำมัยและควำม
ปลอดภยัขององคก์รตอ้งก ำหนดไวใ้นขอบขำ่ย ลกัษณะ และชว่งเวลำเพือ่ท ำ
ใหม้ั่นใจวำ่เป็นเชงิรกุมำกกวำ่เชงิตอบโต ้รวมถงึมกีำรใชง้ำนในแนวทำงทีเ่ป็น
ระบบ  

 Documented information shall be maintained and retained on the 
methodology(ies) and criteria 
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6.1.2.3 Assessment of OH&S opportunities  

             and other opportunities  

 องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซึง่กระบวนกำรส ำหรับกำรประเมนิ 

a) OH&S opportunities  ทีย่กระดบั OH&S performance โดยค ำนงึถงึกำร
เปลีย่นแปลงตำมแผนขององคก์ร นโยบำย และกระบวนกำรหรอืกจิกรรม และ 

 1) โอกำสในกำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบังำน องคก์รท ำงำน และสิง่แวดลอ้มในกำร
ท ำงำนตอ่ผูป้ฏบิตังิำน 

 2) โอกำสในกำร eliminate hazards และ reduce OH&S risks 

b)  Other opportunities ส ำหรับกำรปรับปรงุ OH&S-MS  
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6.1.3 Determination of legal requirements and  

         other requirements 
 องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไวซ้ ึง่กระบวนกำร  

-   ชีบ้ง่ เขำ้ถงึ และปรับปรงุกฎหมำยใหท้ันสมัย 

-   ก ำหนดวธิกีำรในกำรประยกุตใ์ชแ้ละด ำเนนิกำรสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด 

 ตอ้ง maintain และ retain documented information 
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6.1.4 Planning action 
 องคก์รตอ้งวำงแผน 

    - กำรปฏบิตัใินกำรจัดกำรกบัควำมเสีย่งและโอกำส 

    - กำรปฏบิตักิำรในกำรน ำกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ ไปใช ้

    - กำรปฏบิตัใินกำรเตรยีมกำรส ำหรับตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ 

    - วธิกีำรในกำรบรูณำกำรปฏบิตักิำรตำ่ง ๆ เขำ้ไปใน OH&S-MS 

    - วธิกีำรในกำรประเมนิประสทิธผิลของกำรปฏบิตักิำร 
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6.2 OH&S objective and planning to achieve them 

 

6.2.1 OH&S  objective 
องคก์รตอ้งจัดท ำ OH&S objective ทีส่มัพันธก์บัหนำ้ทีแ่ละระดบั 

ในกำรคงไวแ้ละปรับปรงุ OH&S-MS และบรรลกุำรปรับปรงุ 

สมรรถนะของ OH&S อยำ่งตอ่เนือ่ง 

6.2.2 Planning to achieve OH&S objective 

 เมือ่มกีำรวำงแผนใหบ้รรล ุองคก์รตอ้งก ำหนด 

    - อะไรทีต่อ้งท ำ            - วดัผลอยำ่งไร 

 - ทรัพยำกรทีต่อ้งกำร     - ประเมนิผลอยำ่งไร 

    - ใครรับผดิชอบ            - กำรบรูณำกำรเขำ้กบักระบวนกำรธรุกจิ 

    - เมือ่ไรจะแลว้เสร็จ 

 Retain documented information 
 
 
 

 

       

52 



7. Support 
 7.1 Resources 
    องคก์รตอ้งก ำหนดและจัดหำทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรับ  

    OH&S – MS 

7.2 Competence 

     องคก์รตอ้งก ำหนดควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็น 

7.3 Awareness 

     บคุลกำรทีท่ ำงำนตอ้งมคีวำมตระหนัก 

7.4 Communication 

    องคก์รตอ้งจัดท ำกระบวนกำรในกำรสือ่สำรทัง้ภำยในและ 

       ภำยนอก 
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7.5 Documented information 

7.5.1 General 

        OH&S – MS ขององคก์รตอ้งรวมถงึ 

        - อธบิำยขอ้ก ำหนด กระบวนกำร และควำมสมัพันธข์อง 

           กระบวนกำร และเอกสำรสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

        - เอกสำรสำรสนเทศทีม่ำตรฐำนก ำหนด 

        - เอกสำรสำรสนเทศทีอ่งคก์รน ำมำใช ้

7.5.2 Creating and updating 

         - ชีบ้ง่ และอธบิำย 

         - รปูแบบ 

         - กำรทบทวนและรับรอง 

7.5.3 Control of documented information 

          องคก์รตอ้งมกีำรควบคมุเอกสำรสำรสนเทศ 
 
 

 

       

54 



8. Planning 
 8.1 Operational planning and control 

8.1.1 General 

องคก์รตอ้งวำงแผน น ำไปปฏบิตั ิและควบคมุกระบวนกำรทีจ่ ำเป็น 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ OH&S-MS และกำร 

ด ำเนนิกำรตำมทีไ่ดก้ ำหนดในขอ้ 6 โดย 

- ก ำหนดกระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรำยทีไ่ดม้กีำรชีบ้ง่เมือ่
กำรด ำเนนิกำรควบคมุมคีวำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัหรอืลด 

    OH&S risk 

- ก ำหนดเกณฑส์ ำหรับกระบวนกำร 

- ด ำเนนิกำรควบคมุกระบวนกำรใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ ์

- ก ำหนดกระบวนกำรในกำรทวนสอบประสทิธผิลของกำรควบคมุ 

- จัดเอกสำรสำรสนเทศเกีย่วกบักำรควบคมุ 
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8.1.2 Eliminating  hazards and reducing OH&S risks 

 องคก์รตอ้งจัดท ำกระบวนกำรส ำหรับกำรก ำหนดอนัตรำยและใน
กำรลด OH&S risk โดยใชล้ ำดบัดงันี ้

- กำรขจัดอนัตรำย 

- ทดแทนดว้ยวสัด ุกระบวนกำร กำรด ำเนนิกำร หรอืเครือ่งมอืทีม่ี
อนัตรำยนอ้ยกวำ่ 

- ใชก้ำรควบคมุทำงดำ้นวศิวกรรม 

- ใชก้ำรบรหิำรในกำรควบคมุ รวมถงึสญัลกัษณ์ควำมปลอดภยั 

    เครือ่งหมำย กำรเตอืน 

-   ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

 องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่ OH&S risk และกำรควบคมุทีก่ ำหนดไดม้ ี

    กำรน ำเขำ้มำใน OH&S -MS 

-   
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8.1.3 Management of change 

    องคก์รตอ้งวำงแผนและจัดกำรกบักำรเปลีย่นแปลงชัว่ครำวและ 

    ถำวรตอ่ OH&S -MS เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ไมม่ผีลกระทบทำงลบตอ่
สมรรถนะของ OH&S 

 

8.1.4 Procurement 

    8.1.4.1 General 

  องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไวซ้ ึง่กระบวนกำรใน
กำรควบคมุ Procurement of products and service เพือ่ให ้
มัน่ใจควำมสอดคลอ้งกบั OH&S-MS 

 8.1.4.2 Contractors 

 องคก์รตอ้งจัดท ำกระบวนกำรในกำรชีบ้ง่และสือ่สำรเกีย่ว 

    กบัอนัตรำย และประเมนิและควบคมุ OH&S risk 
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  8.1.4.3 Outsourcing 

  องคก์รตอ้งมัน่ใจวำ่หนำ้ทีแ่ละกระบวนกำรทีใ่หบ้คุคลอืน่ท ำ
แทนมกีำรควบคมุ 

         

8.2 Emergency preparedness and response 

    องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและคงไวซ้ ึง่กระบวนกำรที่
จ ำเป็นในกำรเตรยีมกำรส ำหรับกำรตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์
ฉุกเฉนิ 
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9. Performance evaluation 
 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 

9.1.1 General 

องคก์รตอ้งก ำหนด 

- อะไรทีจ่ ำเป็นตอ้งเฝ้ำตดิตำมและตรวจวดัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

    มำตรฐำนและกฎหมำยตำ่ง ๆ 

- เกณฑใ์นกำรประเมนิสมรรถนะ OH&S 

- วธิกีำรในกำรเฝ้ำตดิตำมและตรวจวดั 

- เมือ่ไรทีต่อ้งท ำกำรเฝ้ำตดิตำมและตรวจวดั 

- เมือ่ไรทีต่อ้งวเิครำะหผ์ลกำรเฝ้ำตดิตำมและตรวจวัด     
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 9.1.1 General (ตอ่) 

 องคก์รตอ้งมัน่ในในกำรมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิำนในกจิกรรม 

 องคก์รตอ้งมัน่ใจในกำรสอบเทยีบและทวนสอบเครือ่งมอืวดั 
และกำรบ ำรงุรักษำ 

 องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะ OH&S 

 องคก์รตอ้งจัดเก็บเอกสำรสำรสนเทศ 

 

9.1.2 Evaluation of compliance 

องคก์รตอ้งวำงแผนกระบวนกำรส ำหรับกำรประเมนิควำมสอดคลอ้ง 

กบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ  
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9.2 Internal audit 
9.2.1 General 

องคก์รตอ้งด ำเนนิกำรตรวจประเมนิภำยในตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

9.2.2 Internal audit programme 

องคก์รตอ้ง 

- วำงแผน จัดท ำโปรแกรมตรวจประเมนิ 

- ก ำหนดเกณฑก์ำรตรวจประเมนิ 

- คดัเลอืกผูต้รวจประเมนิ 

- มกีำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมนิ 

- ด ำเนนิกำรปฏบิตักิำรแกไ้ข 

- จัดเก็บเอกสำรสนเทศ 

9.3 Management review 
Top management ตอ้งทบทวน OH&S MS ขององคก์รตำมระยะ 

เวลำทีก่ ำหนด 
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10. Improvement 
 

10.1 General  

องคก์รตอ้งพจิำรณำโอกำสในกำรปรับปรงุ 

 

10.2 Incident, nonconformity and corrective action 
องคก์รตอ้งจัดท ำกระบวนกำรในกำรพจิำรณำและจัดกำรกบั  

Incident และ nonconformities  

 

10.3 Continual improvement 

องคก์รตอ้งมกีำรปรับปรงุประสทิธผิลของ OH&S MS  

อยำ่งตอ่เนือ่ง 
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ผลกระทบและการเตรยีมความพรอ้ม 
ส าหรบัมาตรฐานใหม ่
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CB 

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเปลีย่นผำ่น  
มำตรฐำน OHSAS 18001 

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรรับรองระบบงำน 
(มำตรฐำน OHSAS 18001 / มอก.18001) 
  

ก ำหนดหลกัเกณฑส์ ำหรับกำรรับรอง 

ปรับปรงุระบบตำมมำตรฐำนใหม ่
โรงงาน 
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