ISO 45001:2018
Migration Self-Assessment Guide
คุณพร ้อมหรือไม่สู่ ISO 45001?

ISO 45001:2018 Migration
At BSI, we’re here to help make your migration from OHSAS 18001 to ISO 45001 as smooth as possible. This migration self-assessment guide is a tool to help you review
and track your progress against the new standard. It doesn’t form part of the official certification process, though you may find it to be a beneficial reference during
certification assessment.
ที่ BSI เราพร ้อมให ้ความช่วยเหลือคุณในการปรับเปลีย
่ นมาตรฐาน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 ให ้เป็ นไปอย่างราบรืน
่ ทีส
่ ด
ุ คูม
่ อ
ื การประเมินตนเองในการปรับเปลีย
่ นนีจ
้ ะเป็ นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยทบทวนและติดตาม
ความพร ้อมของคุณต่อมาตรฐานใหม่ได ้ โดยขัน
้ ตอนนีไ
้ ม่ได ้เป็ นส่วนหนึง่ ของขัน
้ ตอนการขอการรับรอง แต่อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถอ ้างอิงข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์นไ
ี้ ด ้ขณะขอการรับรอง

If you’d like more detailed guidance, we offer migration and implementation training and the ISO 45001 Essentials toolkit, which includes a copy of the standard, a
comparison guide and interactive terms and definitions.
หากคุณต ้องการคาแนะนาโดยละเอียด เราขอเสนอการฝึ กอบรมหลักสูตร Migration and implementation training และ ISO 45001 Essentials toolkit ซึง่ จะรวมถึงเอกสารข ้อกาหนด
(สาเนา) ข ้อกาหนดทีม
่ ก
ี ารปรับเปลีย
่ นและการตีความเงือ
่ นไขและคาจากัดความ

ISO 45001 Migration Self-Assessment Guide
Instructions:
1.
2.

Please complete the document as part of your preparation before your on-site assessment of your ISO 45001 based OH&S Management System (OH&SMS).
กรุณาใส่ข ้อมูลซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการเตรียมการของคุณก่อนทีจ
่ ะรับการประเมินระบบการจัดการ ISO 45001
Use the columns for “Planned completion date” and “Responsibility” to develop your plan for upgrading your OH&SMS to the requirements of ISO 45001.
ใช ้คอลัมน์ “วันทีก
่ าหนดแล ้วเสร็จ” และ “ผู ้รับผิดชอบ” เพือ
่ พัฒนาแผนของคุณในการยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข ้อกาหนดของ ISO 45001

Organization name:
Organization address:

Number of personnel จานวนพนั กงาน:

1st shift:

Temp:

2nd shift:

Part-time:

3rd shift:

Total Average Daily workers:

Other sites if a corporate audit approach:
Remote support functions and activities:
Management contact:
Planned migration dates (on-site):
Scope of certification:
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Question / Requirement
คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
Implemented

OH&S process
related to
requirement
(Process Name)

Planned
completion
date

Responsibility

Reference
document
(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

Verifiable information indicating understanding of
the organization and its context (4.1)
This is a new clause that underpins the management system and
the intent is to provide a high-level conceptual understanding of
the important issues that can affect, either positively or negatively
the way the organization manages its occupational health and
safety responsibilities.
There is a requirement to identify all internal and external issues
that are relevant to the purpose of your organization, and that
affect, your ability to achieve the intended outcomes of your OH&S
management system. You will also need to identify the needs and
expectations of workers and other interested parties that are
relevant to your OH&S management system.
The identification of these areas enable the scope of the OH&S
management system to be appropriately determined, finally, you
will need to establish, implement, maintain and continually improve
the management system.

ข้อมูลทีส
่ ำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่ แสดงถึงควำมเข้ำใจองค์กร
และบริบทขององค์กร (4.1)
ข ้อกาหนดนี้เป็ นข ้อใหม่ทเี่ ป็ นรากฐานของระบบการจั ดการและมี
เจตนาให ้เข ้าใจ high-level conceptual ของประเด็นสาคัญทีอ
่ าจ
ส่งผลกระทบทัง้ ด ้านบวกและด ้านลบต่อวิธจ
ี ัดการความรับผิดชอบ
ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
มาตรฐานกาหนดให ้มีการระบุประเด็นปั ญหาภายในและภายนอก
ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับจุดประสงค์ขององค์กรของคุณ และทีส
่ ง่ ผล
ต่อ ความสามารถขององค์ก รในการบรรลุผ ลลั พ ธ์ท ี่ตั ง้ ใจไว ้ของ
ระบบการจั ด การ OH&S นอกจากนี้ ต ้องระบุค วามต ้องการและ
ความคาดหวั ง ของผู ้ปฏิบั ต งิ านและผู ้มีส ่ว นได ้ส่ว นเสีย อื่น ๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับระบบการจัดการ OH&S
การระบุนี้ ช ่ว ยให ้สามารถก าหนดขอบเขตของระบบการจั ด การ
OH&S ได ้อย่า งเหมาะสม และในท ้ายทีส
่ ุด คุณ ต ้องจั ด ตัง้ น าไป
ปฏิบต
ั ิ ธารงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนือ
่ ง
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Question / Requirement
คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
Implemented

OH&S process
related to
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(Process Name)
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completion
date
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document
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Information indicating verification of Interested
parties and their requirements (4.2)
Consider:

-

Interested parties – including other than workers,
giving examples of those so far determined
Their relevant needs and expectations
Any determined need and expectation that is or could become
a legal or other requirement and the methods you have used
to identify all of the above
There is no equivalent clause in OHSAS 18001 but guidance is
provided within the note supporting Clause 4.2 and within Annex
A.4.2. You will need to be able to demonstrate that you have
identified all interested parties and their needs and expectations that are
relevant to the OH&S management system.

ข้อ มู ล ที่ร ะบุ ถ ึง ผู ้ม ีส ่ ว นได้ส ่ ว นเสีย และกำรเข้ำ ใจควำม
ต้องกำรของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย (4.2)
ต้องพิจำรณำ:
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอืน
่ ๆ นอกเหนือจากผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ความต ้องการและความคาดหวังทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ความต ้องการและความคาดหวังทีพ
่ จ
ิ ารณา เป็ นหรืออาจเป็ น
ข ้อกาหนดทางกฏหมายหรือข ้อกาหนดอืน
่ ๆ และวิธก
ี ารทีค
่ ณ
ุ
ใช ้ในการระบุทงั ้ หมดข ้างต ้น
ไม่มข
ี ้อกาหนดเทียบเท่าใน OHSAS 18001 แต่คาแนะนาจะอยูใ่ น
เอกสารสนั บ สนุ น ข ้อ 4.2 และในภาคผนวก A.4.2 คุณ จะต ้อง
สามารถอธิบ ายให ้เห็ น การระบุ ผู ม
้ ี ส ่ ว นได ้ส่ ว นเสีย และความ
ต ้องการรวมทัง้ ความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับระบบการจัดการ OH&S
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คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
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document

(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

Verifiable proof of the determining the scope of the
OH&S management system (4.3). Evidence of the
taking into account and/or consideration of:
-

How the boundaries of the OH&S management systems scope have
been determined - what has been considered? A.4.3. provides
important supporting information.
The activities, products and services included within the scope of
your OH&S management system.
If the scope of your OH&S management system has changed,
why and if so how.
There was already a requirement in OHSAS 18001 to document the scope
of the management system. The scope of the OH&S management system
is needed to clarify the physical and organizational boundaries to which the
OH&S management system applies, especially if the organization is a part
of a larger organization. The determined scope needs to be in consideration
of the outputs gained from clauses 4.1 & 4.2 above and taking into account
the work related activities performed.

หล ักฐำนทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ได้ของกำรพิจำรณำขอบเขตของระบบกำร
จด
ั กำร OH&S (4.3) หล ักฐำนของกำรไตร่ตรองและ/หรือ
กำรคำนึงถึง
การพิจารณาเขตแดน (boundaries) ของขอบเขตของระบบ
กา รจั ดกา ร OH&S – อะไ รคื อ สิ่ง ที่ ไ ด ร้ ั บกา รพิ จ ารณา?
ภำคผนวก ข้อA.4.3. ให้ขอ
้ มูลสน ับสนุนทีส
่ ำค ัญ
กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์และบริการทีร่ วมอยูใ่ นขอบเขตของระบบ
การจัดการ OH&S ของคุณ
ถ า้ ขอบเขตของระบบการจั ด การ OH&S ของคุ ณ มี ก าร
เปลีย
่ นแปลง ทาไมและถ ้าเป็ นเช่นนั น
้ ต ้องทาอย่างไร
ข ้อก าหนดใน OHSAS 18001 เกี่ย วกั บ การจั ด ท าขอบเขตของ
ระบบการจัดการ OH&S ขอบเขตของระบบการจัดการ OH&S เป็ น
สิง่ จาเป็ นทีจ
่ ะทาความเข ้าใจลักษณะทางกายภาพและเขตแดน
ขององค์กรทีใ่ ช ้ในระบบการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากองค์กร
เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรขนาดใหญ่
การพิจารณาขอบเขตต ้องคานึงถึงผลลัพธ์ทไี่ ด ้จากข ้อ 4.1 และ
4.2 ทีอ
่ ้างอิงไว ้ข ้างต ้นและไตร่ตรองถึงกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงาน
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Question / Requirement
คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
Implemented

OH&S process
related to
requirement
(Process Name)

Planned
completion
date
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Reference
document
(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

Evidence that the documented OH&S management
system (4.4) includes all of the requirements of this
standard

The final requirement in Clause 4 requires you to establish, implement,
maintain and continually improve your OH&S management system,
through the adoption of the necessary processes in accordance with
the requirements of the standard. Provide information on your OH&S
processes and how these interact

หล ักฐำนทีแ
่ สดงว่ำระบบกำรจ ัดกำร OH&S (4.4) ประกอบ
้
ด้วยข้อกำหนดทงหมดของมำตรฐำนนี
ั้
ข ้อก าหนดในข ้อนี้ ก าหนดให ้คุณ ต ้องจั ด ตั ง้ น าไปปฏิบั ต ิ ธ ารง
รักษาและปรับปรุงระบบการจัดการ OH&S อย่างต่อเนือ
่ ง โดยผ่าน
กระบวนการทีจ
่ าเป็ นตามข ้อกาหนดของมาตรฐาน
ให ้ข ้อมูลขัน
้ ตอนระบบการจัดการ OH&S และมีปฏิสัมพันธ์ตอ
่ กัน
อย่างไร
Verifiable proof of leadership and commitment (5.1) –
evidence of how top management:
-

-

-

-

Are engaged with and demonstrate leadership and commitment
to the OH&S management system including developing, leading
and promoting a positive OH&S culture, the provision of a safe
and healthy workplace, the prevention of work related injury and
ill-health
Ensure that the OH&S management system processes are
integrated into other business processes and ensure that the
OH&S policy and related objectives align with the businesses
strategic direction
Ensures active worker participation, the implementation of
processes for consultation and participation in the OH&S
management system (see also section 5.4 below) , and
supporting the establishment and functioning of health and safety
committees
Ensures that the resources are needed are available
Communicate the importance of effective OH&S management
Protection of workers from reprisals when reporting incidents,
hazards, risks and opportunities
Ensures the OH&S management system achieves its intended
outcomes
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Question / Requirement
คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
Implemented

OH&S process
related to
requirement
(Process Name)

Planned
completion
date

Responsibility

Reference
document
(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

หล ักฐำนทีพ
่ ส
ิ ูจน์ได้ของกำรเป็นผูน
้ ำและควำมมุง
่ มน
่ ั (5.1)
– หล ักฐำนแสดงวิธก
ี ำรของผูบ
้ ริหำรระด ับสูง
การมีสว่ นร่วมและแสดงความเป็ นผู ้นาและความมุ่งมั่นต่อระบบ
้ าและสนั บสนุ นวัฒนธรรม
การจั ดการ OH&S รวมถึงพั ฒนา ชีน
OH&S ด ้านบวก การทาให ้สถานทีท
่ างานทีน
่ ่ าอยู่ ป้ องกันการ
บาดเจ็บในงานและภาวะเจ็บป่ วย
มั่นใจว่าขัน
้ ตอนระบบการจัดการ OH&S ถูกบูรณาการเข ้ากับ
กระบวนการทางธุรกิจ และแน่ใจว่านโยบายด ้าน OH&S และ
วัตถุประสงค์ด ้าน OH&S ทีเ่ กีย
่ วข ้องสัมพั นธ์กับกลยุทธของ
องค์กร
มั่ นใจในการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ป
้ ฏิ บั ติ ง าน การปฏิ บั ต ิ ต าม
กระบวนการให ้ค าปรึกษาและการมีส ่วนร่วมเกีย
่ วกับระบบการ
จัดการ OH&S (ดูได ้จากข ้อ 5.4)
มั่นใจว่ามีทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นพร ้อม
สื่ อ ส า ร ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร OH&S ที่ มี
ประสิทธิภาพ
ปกป้ องผู ้ปฏิบัตงิ านจากการถูกตอบโต ้เมือ
่ รายงานอุบัตก
ิ ารณ์
่ งและโอกาส
ความเป็ นอันตราย ความเสีย
มั่นใจว่าระบบการจัดการ OH&S บรรลุผลลัพธ์ทต
ี่ งั ้ ใจ
OH&S policy (5.2) – verifiable proof of:
When your policy was created or reviewed / amended
and details of any changes that were needed
How it is appropriate to the context of the
organization (see clause 4)
Additional commitments are required from those given in Clause 4.2 in
OHSAS 18001. Top management need to establish, implement and
maintain an OH&S policy and ensure it is communicated to workers
within the organization and be available to interested parties, as
appropriate. Additional guidance is provided in Annex A.5.2 within the
standard.

นโยบำย OH&S (5.2) – หล ักฐำนทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ได้
เมือ
่ นโยบำยของคุ ณ ถู ก จ ด
ั ท ำหรือ ทบทวน/แก้ไขและ
รำยละเอียดของทุกกำรเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ำเป็น
เหมำะก ับบริบทขององค์กรอย่ำงไร (ดูทข
ี่ อ
้ 4)
เพิม
่ เติมจากข ้อ 4.2 ใน OHSAS 18001 ผู ้บริหารระดับสูงต ้องจัดทา
่ สาร
นาไปปฏิบต
ั แ
ิ ละธารงรักษานโยบาย OH&S และมั่นใจว่ามีการสือ
ไปยังผู ้ปฏิบต
ั งิ านในองค์กรและมีพร ้อมให ้ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียตาม
ความเหมาะสม สามารถดูเอกสารสนั บสนุนได ้ในภาคผนวก A.5.2
ของข ้อกาหนด
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Participation and consultation (5.4) - verifiable proof
that:
the processes are in place for participation and
consultation
how obstacles or barriers to participation are
identified and removed or minimized
how additional emphasis is placed on the needs
of non-managerial workers

This area has been enhanced from that required in OHSAS
18001. Processes are now required for participation and consultation
with workers at all applicable levels and functions. Mechanisms, time,
training and resources are now necessary and include the provision
of timely access to clear and understandable/relevant information.
The organization must also identify and remove or minimize obstacles
or barriers to participation. Additional emphasis is also placed here on
the needs of non-managerial workers.

กำรมีส ่ ว นร่ ว มและกำรให้ค ำปรึก ษำ (5.4) – หล ก
ั ฐำนที่
พิสจ
ู น์ได้วำ
่
มีขนตอนส
ั้
ำหร ับกำรมีสว่ นร่วมและให้คำปรึกษำ
่ นร่วมจะถูกระบุ
มีกำรอุปสรรคหรือสิง่ กีดขวำงในกำรมีสว
และถูกขจ ัดออกหรือลดลงอย่ำงไร
มีกำรให้ควำมสำค ัญก ับควำมต้องกำรของผูป
้ ฏิบ ัติงำนที่
้ อย่ำงไร
ไม่ใช่ผบ
ู ้ ริหำรเพิม
่ ขึน
ข ้อนี้ได ้รับการปรับปรุงให ้ดีขน
ึ้ จากข ้อกาหนดใน OHSAS 18001
ขัน
้ ตอนต ้องการการมีสว่ นร่วมและการปรึกษาจากผู ้ปฏิบัตงิ านใน
้ และหน ้าที่
ทุกระดับชัน
ให ้กลไก เวลา การอบรมและทรั พ ยากรที่จ าเป็ น รวมถึง การ
เข ้าถึง สารสนเทศที่เ กี่ย วข ้องอย่า งทั น เวลาเพื่อ ความชั ด เจน
องค์กรจะต ้องระบุและขจัดหรือลดอุปสรรค หรือสิง่ กีดขวางการมี
ส่ ว นร่ ว ม นอกจากนี้ ยั ง ให ้ความส าคั ญ กั บ ความต ้องการของ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ม่ได ้เป็ นผู ้บริหารอีกด ้วย
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Question / Requirement
คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress

0=Not Started
5=Completed &
Implemented
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related to
requirement
(Process Name)
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completion
date

Responsibility

Reference
document
(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

Actions to address risks and opportunities General
(6.1.1) - evidence of:
the documented processes needed to meet the
requirements of clauses 6.1.2 to 6.1.4
how the clause 4 (context: interested parties;
scope) outputs have been considered

Documented processes are needed as necessary to meet the
requirements of clauses 6.1.1 to 6.1.4 with consideration as to the
outputs of clauses 4.1 to 4.3 and to determine the risks and
opportunities that need to be addressed in order to give assurance
that the OH&S management system can achieve its intended
outcomes, prevent or reduce undesired effects and achieve continual
improvement

่ งและโอกำส (6.1.1) –
กำรกระทำเพือ
่ จ ัดกำรควำมเสีย
หล ักฐำนของ
เ อ ก ส ำ ร ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ที่ จ ำ เ ป็ น เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ข้อกำหนดของข้อ 6.1.2 ถึง 6.1.4
่ นได้สว
่ นเสีย, ขอบเขต)
วิธก
ี ำรในข้อ 4 (บริบท : ผูม
้ ส
ี ว
ผลล ัพธ์ทไี่ ด้ร ับกำรพิจำรณำ
เอกสารกระบวนการทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของข ้อ
6.1.2 ถึง 6.1.4 โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของข ้อ 4.1 ถึง 4.3 และ
่ งและโอกาสที่ต ้องจั ด การเพื่อ รั บ ประกั น ว่ า
พิจ ารณาความเสีย
ระบบการจัดการ OH&S จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ทต
ี่ ัง้ ไว ้ ป้ องกัน
หรือ ลดผลกระทบทีไ
่ ม่พ งึ ประสงค์ และบรรลุก ารปรั บปรุง อย่า ง
ต่อเนือ
่ ง
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คำถำม / ข้อกำหนด

Level of
progress
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Reference
document
(Name /Rev. Level)
and/or Records

Review comments

Hazard identification and assessment of OH&S
risks (6.1.2) – verifiable proof of:
the processes applied to meet the requirements
of this clause
how the clause 4 (context) outputs have been
considered
Documented methodologies
and
criteria
applied for the assessment of OH&S risks
OH&S risks and other risks to the OH&S management
system OH&S opportunities other opportunities
Processes are needed for hazard identification, assessment of OH&S
risks and other risks to the OH&S management system and for the
identification of OH&S opportunities and other opportunities. This
clause contains an expanded list of areas that need consideration with
regards to hazard identification. Assessment of OH&S risks must take
into account the effectiveness of existing controls and must consider the
issues identified in 4.1 and the needs and expectations identified in 4.2.

่ งด้ำ น
กำรชี้บ ่ ง อ น
ั ตรำย และกำรประเมิน ควำมเสีย
OH&S (6.1.2) - หล ักฐำนทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ได้ของ
กระบวนกำรทีใ่ ชเ้ พือ
่ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดข้อนี้
ผลล ัพธ์จำกข้อ 4 (บริบท) ได้ร ับกำรพิจำรณำอย่ำงไร
่ ง
เอกสำรวิธก
ี ำรและเกณฑ์ทใี่ ชเ้ พือ
่ ประเมินควำมเสีย
ด้ำน OH&S
่ งด้ำน OH&S และควำมเสีย
่ งอืน
ควำมเสีย
่ ๆ ต่อระบบกำร
จ ัดกำร OH&S และโอกำสด้ำน OH&S และโอกำสอืน
่ ๆ
้ ง่ อันตราย การประเมินความเสีย
่ ง
กระบวนการทีจ
่ าเป็ นในการชีบ
่ งอืน
ด ้าน OH&S และความเสีย
่ ๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S และ
เพือ
่ การประเมินโอกาสด ้าน OH&S และโอกาสอืน
่ ๆ
ในข ้อกาหนดนี้ ประกอบด ้วยการขยายขอบเขตของพืน
้ ทีท
่ ต
ี่ ้อง
้ ง่ อันตราย
พิจารณาเกีย
่ วกับการชีบ
่ งด ้าน OH&S ต ้องพิจารณาถึงประสิทธิผล
การประเมินความเสีย
ของการควบคุมทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ละต ้องพิจารณาประเด็นทีร่ ะบุในข ้อ 4.1
และความต ้องการและความคาดหวังทีร่ ะบุในข ้อ 4.2
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คำถำม / ข้อกำหนด
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Review comments
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Determination of legal requirements and other
requirements (6.1.3) – verifiable evidence of:
-

the process applied to meet the requirements of
this clause
what documented information is maintained and
retained on the legal and other requirements

Process required to determine how the legal requirements and other
requirements to which the organization subscribe apply to the
organization and what needs to be communicated. Documented
information on its legal requirements and other requirements and their
updates also need to be maintained and retained.

กำรพิจ ำรณำข้อ ก ำหนดทำงกฎหมำยทีบ
่ งั ค บ
ั ใช ้แ ละข้อ
กำหนดอืน
่ ๆ (6.1.3) – หล ักฐำนทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ได้ของ
- กระบวนกำรทีใ่ ชเ้ พือ
่ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดนี้
- เอกสำรสำรสนเทศถูกธำรงร ักษำและจ ัดเก็ บ ข้อกำหนด
ทำงกฎหมำยและข้อกำหนดอืน
่ ๆ
กระบวนการทีจ
่ าเป็ นในการพิจารณาข ้อกาหนดทางกฎหมายและ
ข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ทีป
่ ระยุกต์ใช ้กับองค์กรและสิง่ ทีจ
่ าเป็ นต ้องมีการ
่ สาร
สือ
เอกสารสารสนเทศที่เ กี่ย วข ้องกั บ ข ้อก าหนดทางกฎหมายและ
ข ้อก าหนดอืน
่ ๆ รวมถึงการทาให ้เป็ นปั จจุบั นและต ้องมีการธ ารง
รักษาและจัดเก็บ
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Planning to take action (6.1.4) – evidence of:
-

-

how the actions to address risks and opportunities
will be integrated, implemented and evaluated for
effectiveness
how the hierarchy of controls will be taken into
account

Explicit planning requirement to plan actions to: address risks and
opportunities, to integrate and implement the actions into the
OH&S management system or other business processes and to
evaluate the effectiveness of these actions. Requirement now also
to take into account the hierarchy of controls (not just consider)
when planning to take action. Consideration must also be given to
best practices, technological options, financial, operational and
business requirements and constraints.

กำรวำงแผนในกำรลงมือปฏิบ ัติ (6.1.4) – หล ักฐำนของ
่ งและโอกำสจะถู ก บู ร ณำกำร
มีก ำรจ ด
ั กำรควำมเสีย
นำไปปฎิบ ัติและประเมินอย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงไร
มีลำด ับขนในกำรควบคุ
ั้
มจะถูกพิจำรณำอย่ำงไร
ต ้องวางแผนชัดเจนในการก าหนดแผนด าเนินการ เพื่อขจั ดความ
่ งและโอกาส เพือ
เสีย
่ บูรณาการและนาไปปฏิบัตใิ นระบบการจัดการ
OH&S หรือกระบวนการทางธุรกิจอืน
่ ๆ และประเมินประสิทธิผลของ
การปฏิบต
ั ก
ิ าร
ข ้อกาหนดนี้ยังต ้องคานึงถึงลาดับขัน
้ ของการควบคุม (ไม่เพียงแต่
พิจารณา) เมือ
่ วางแผนทีจ
่ ะดาเนินการ
การพิ จ ารณาจะต อ
้ งได ร้ ั บ การปฏิ บั ต ิท ี่ ด ี ท ี่ ส ุ ด ทางเลื อ กทาง
เทคโนโลยี ทางการเงิน การดาเนินงานและข ้อกาหนดทางธุรกิจและ
ข ้อจากัด
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OH&S objectives (6.2.1) – evidence of how the OH&S
objectives take into account OH&S opportunities and
other risks & opportunities, the legal and other
requirements, and how these OH&S objectives are
measured or evaluated and communicated.
OH&S objectives need to take into account OH&S opportunities
and other risks and opportunities, they need to be measurable (if
practicable) or capable of evaluation and be clearly communicated,
further guidance is provided in the Annex to the standard A.6.2.1

วต
ั ถุป ระสงค์ด ำ้ น OH&S (6.2.1) – หล ก
ั ฐำนในกำรได้ม ำ
่ งและโอกำส
ซึง่ ว ัตถุประสงค์ OH&S ต้องพิจำรณำควำมเสีย
ด้ำน OH&S รวมทงกฏหมำยและข้
ั้
อกำหนดอืน
่ ๆ และวิธก
ี ำร
วด
ั ผลของว ต
ั ถุป ระสงค์ด ำ้ น OH&S หรือ กำรประเมิน และ
่ สำร
กำรสือ
่ งและโอกาส ต ้อง
วัตถุประสงค์ด ้าน OH&S ต ้องพิจารณาความเสีย
่ สารได ้
วัดผลได ้ (หากเหมาะสม) หรือสามารถประเมินผลและสือ
อย่างชัดเจน คาแนะนาเพิม
่ เติมอยูใ่ นภาคผนวกข ้อ A.6.2.1
Planning to achieve OH&S objectives (6.2.2) evidence on how the OH&S objectives will be
measured or evaluated and how the actions to
achieve the OH&S objectives will be integrated into
the organizations business processes.
These requirements are now more explicit, e.g. what, who, when and
how. OH&S objectives need to be measured through indicators (if
practicable) and monitored; also how the actions to achieve the OH&S
objectives will be integrated into the organizations business processes
shall be determined.

กำรวำงแผนเพือ
่ บรรลุว ต
ั ถุป ระสงค์ด ำ้ น OH&S (6.2.2) –
หล ักฐำนเกีย
่ วก ับวิธวี ัดผลหรือประเมินผลว ัตถุประสงค์ดำ้ น
OH&S และวิธจ
ี ัดกำรเพือ
่ ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดำ้ น OH&S
จะบูรณำกำรเข้ำก ับกระบวนกำรทำงธุรกิจขององค์กร
ข ้อก าหนดนี้ ม ีค วามชั ด เจนมากขึน
้ เช่น อะไร ใคร เมื่อ ไรและ
อย่า งไร วั ต ถุ ป ระสงค์ด ้าน OH&S ต ้องมีก ารวั ด ผลโดยดั ช นี วั ด
(หากเหมาะสม) และเฝ้ าติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้ต ้องมีการ
พิจ ารณาการด าเนิ น การเพื่อ ให ้บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ด ้าน OH&S
บูรณาการเข ้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
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Resources (7.1) – evidence on how you determine and
provide the necessary resources for the OH&S MS
Resources are needed for the effective functioning and improvement
of the OH&S management system and to enhance OH&S
performance, the requirements here are more explicitly stated than in
OHSAS 18001.

ทรพ
ั ย ำ ก ร (7.1) – ห ล ก
ั ฐ ำ น วิ ธ ี ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ แ ล ะ ใ ห้
ทร ัพยำกรทีจ
่ ำเป็นสำหร ับระบบกำรจ ัดกำร OH&S
ทรั พ ยากรมีค วามจ าเป็ นเพื่อ การท างานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
พัฒนาระบบการจัดการ OH&S และเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ OH&S
ข ้อกาหนดนีส
้ ามารถดูได ้เพิม
่ เติมที่ OHSAS 18001
Competence (7.2) – evidence on:
- How you determine the competency for workers
that affect, or can affect OH&S performance. –
including the ability to identify hazards
- How you manage actions to acquire the necessary
competency and how the effectiveness of these
actions are evaluated
There are no significant changes within this clause when compared to
4.4.2 in OHSAS 18001. You will need to determine the necessary
competence of workers that affect, or can affect OH&S performance.
Additionally, where necessary, you will need to ensure they receive the
appropriate training. Within this clause you are required to retain
documented information as evidence of competence.

ควำมสำมำรถ (7.2) – หล ักฐำนของ
วิธ ีก ำรพิจ ำรณำควำมสำมำรถส ำหร บ
ั ผู ป
้ ฎิบ ต
ั ง
ิ ำนที่
ได้ร ับผลกระทบ หรือสร้ำงผลกระทบต่อสมรรถนะด้ำน
OH&S รวมถึงควำมสำมำรถในกำรระบุอ ันตรำย
วิธ ีท ค
ี่ ุ ณ ด ำเนิน กำรเพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง ควำมสำมำรถที่
จำเป็นและมีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรดำเนินกำร
นนอย่
ั้
ำงไร
ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ั ยยะสาคัญในข ้อนีเ้ มือ
่ เปรียบเทียบกับข ้อ
4.4.2 ใน OHSAS 18001 คุณจะต ้องกาหนดความสามารถทีจ
่ าเป็ น
ของผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ด ้รับผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อสมรรถนะด ้าน
OH&S นอกจากนีค
้ ณ
ุ ต ้องมั่นใจว่าผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้รับการอบรมที่
เหมาะสม รวมทัง้ เก็บเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐาน
-
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Awareness (7.3) – the ability to remove themselves
from work situations that they consider present an
imminent and serious danger to their life or health,
and the arrangements for protecting them from
undue consequences for doing so

There are no other significant changes within this clause when
compared to 4.4.2 in OHSAS 18001, now, no procedure is required,
"contribution" has replaced "behavior / importance" and "OH&S
hazards and risks relevant to them" is stated more explicitly.

กำรตระหน ก
ั (7.3) – ควำมสำมำรถในกำรทีผ
่ ูป
้ ฏิบ ต
ั ง
ิ ำน
สำมำรถน ำต ัวเองออกจำกสถำนกำรณ์ ปัจจุบ ันทีพ
่ จ
ิ ำรณำ
แล้ว ว่ ำ เป็ นอ น
ั ตรำยต่ อ ชีว ต
ิ และสุ ข ภำพ และเตรีย มกำร
สำหร ับป้องก ันตนเองหำกทำเช่นนน
ั้
ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ั ยยะสาคัญในข ้อนี้เมือ
่ เปรียบเทีย บกับ
ข ้อ 4.4.2 ใน OHSAS 18001 ปั จ จุบัน ไม่จาเป็ นต ้องด าเนิน การ
ใดๆ เกีย
่ วกับการ “การสนั บสนุ น ” ได ้ถูกเปลีย
่ นเป็ น “พฤติกรรม/
่ ง
ความสาคัญ” และ “ความเป็ นอันตรายด ้าน OH&S และความเสีย
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพวกเขา” จะถูกระบุไว ้อย่างชัดเจนมากขึน
้
Communication (7.4) – evidence of:
-

-

The process(es) for communication (see 3.25
definition)
What you inform about and communicate on
including when, who and how
How the views of external interested parties are
considered within the communication process(es)
How communications are ensured to be
consistent with the information generated within
the OH&S management system and is reliable
How you address diversity aspects and the views
of relevant external interested parties
The arrangements within the OH&S management
system for retaining appropriate documented
evidence of its communications
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More proactive requirements focusing on the establishing,
implementing and maintaining of process(es) needed for internal
and external communications. Explicit with regards to what,
when and how to inform and communicate, also now explicit with
regards to receiving and responding to relevant internal
communications.
There is now a requirement to define the objectives for informing
and communicating and to evaluate if those objectives have been
met. Diversity aspects and the views of relevant external interested
parties also have to be taken in to account when appropriate.
Additional guidance is provided in the Annex to the standard in
A.7.4.

่ สำร (7.4) – หล ักฐำนของ
กำรสือ
่ สำร (คำจำก ัดควำมข้อ 3.25)
กระบวนกำรในกำรสือ
สื่อ สำรเรื่อ งอะไร สื่อ สำรเมื่อ ไร สื่อ สำรก บ
ั ใครและ
่ สำรอย่ำงไร
สือ
มีก ำรน ำมุ ม มองของผู ม
้ ีส ่ ว นได้ส ่ ว นเสีย ภำยนอกมำ
่ สำรอย่ำงไร
พิจำรณำในกระบวนกำรสือ
่ สำรมีค วำมสอดคล้อ งก บ
มีค วำมม น
่ ั ใจว่ำ กำรสือ
ั ระบบ
่ ถือได้อย่ำงไร
กำรจ ัดกำร OH&S และเชือ
มีกำรจ ัดกำรแง่มุมควำมหลำกหลำยและมุมมองของผูม
้ ี
ส่วนได้เสียภำยนอกทีเ่ กีย
่ วข้องอย่ำงไร
กำรเตรียมกำรสำหร ับระบบกำรจ ัดกำร OH&S เพือ
่ เก็ บ
่ สำร
ร ักษำหล ักฐำนของกำรสือ
ข ้อกาหนดต ้องการเน ้นเป็ นเชิงรุกมากขึน
้ เกีย
่ วกับการจัดทา นาไป
ปฎิบั ต แ
ิ ละธ ารงรั ก ษา กระบวนการที่จ าเป็ นส าหรั บ การสื่อ สาร
่ สารเรือ
ภายในและภายนอก มีความชัดเจนว่าจะสือ
่ งอะไร เมือ
่ ไร
่ สารอย่างไร นอกจากนี้มค
และวิธก
ี ารในการสือ
ี วามชัดเจนเกีย
่ วกับ
่ สารภายในทีเ่ กีย
การรับสารและการตอบสนองต่อการสือ
่ วข ้อง
่ สาร
ข ้อก าหนดนี้ ค อ
ื การก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ส าหรั บ แจ ้งและสือ
และเพือ
่ ประเมินผลหากบรรลุวัตถุประสงค์ แง่มม
ุ ความหลากหลาย
และมุม มองของผู ้มีส ่ว นได ้ส่ว นเสีย ภายนอกที่เ กีย
่ วข ้องต ้องถูก
น ามาพิจ ารณาเมื่อ เหมาะสม ค าแนะน าเพิม
่ เติม สามารถดูไ ด ้ที่
ภาคผนวกข ้อ A.7.4
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Documented information, General (7.5.1) – evidence
on your approach to towards documented
information – including how you have determined
what documentation is necessary for the
effectiveness of you OH&S management system,
considering complexity, type of activities, products
and services, legal and other requirements,
competencies of workers.
There is now no separate clause for the control of records
now all “Documented information”.

เอกสำรสำรสนเทศ , ท ว่ ั ไป (7.5.1) – หล ก
ั ฐำนเกีย
่ วก บ
ั
่ อ
วิธก
ี ำรของคุณ ไปสูข
้ มูลทีม
่ ก
ี ำรจ ัดทำเป็นเอกสำร รวมถึง
วิธท
ี ก
ี่ ำหนดว่ำเอกสำรใดเป็นสิง่ จำเป็นสำหร ับประสิทธิภำพ
ของระบบกำรจ ด
ั กำร OH&S ของคุ ณ , พิจ ำรณำควำม
ั อ
้ นของกิจกรรม, ประเภทของกิจกรรม, ผลิตภ ัณฑ์และ
ซบซ
บ ริ ก ำ ร , ก ฏ ห ม ำ ย แ ล ะ ข้ อ ก ำ ห น ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
ควำมสำมำรถของผูป
้ ฏิบ ัติงำน
ไม่มข
ี ้อกาหนดแยกสาหรับการควบคุมเอกสารทัง้ หมด
Operational planning and control, General (8.1.1) –
evidence of the establishing of criteria for processes
and the control of processes in line with the
determined criteria.

Requirements within this clause are more specific than those in OHSAS
18001, the focus is now on processes including establishing criteria for
the processes, implementing control of the processes and on having
documented information that demonstrates such control, a
requirement with regards to multi-employer workplaces has also been
added.

กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรปฏิบ ัติงำน (8.1.1) –
หล ักฐำนของกำรจ ัดทำเกณฑ์สำหร ับกระบวนกำรและ
ควบคุมกระบวนกำรให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ทก
ี่ ำหนด
ข อ้ ก าหนดนี้ ม ีค วามจ าเพาะเจาะจงมากกว่ า OHSAS 18001,
มุ่ ง เน น
้ ที่ก ระบวนการรวมถึง จั ด ท าเกณฑ์ส าหรั บ กระบวนการ
ปฏิบัตก
ิ ารควบคุมกระบวนการและมีเอกสารสนเทศทีแ
่ สดงถึงการ
ควบคุมดังกล่าว และมีการเพิม
่ ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับสถานทีท
่ างาน
หลายแห่ง
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Eliminating hazards and reducing OH&S risks (8.1.2)
– evidence of how the hierarchy of controls are
provided and applied to the associated hazards,
including adequate use of PPE being the lowest level
of control.

Use of the hierarchy of controls is now a requirement, not just a
"consideration" and there is now an explicit requirement to provide
and ensure use of adequate PPE as the lowest level of control
acceptable.

่ งด้ำน OH&S (8.1.2)
กำรกำจ ัดอ ันตรำยและกำรลดควำมเสีย
้ ำด ับขนในกำรควบคุ
– หล ักฐำนของกำรมีวธ
ิ ก
ี ำรใชล
ั้
ม และ
น ำไปใช ้ก บ
ั อน
ั ตรำยทีเ่ กีย
่ วข้อ ง รวมถึง กำรใช ้ PPE เป็ น
ลำด ับตำ่ สุดในกำรควบคุม
การใช ้ล าดั บ ขั น
้ ของการควบคุม ถูก ระบุใ นข ้อก าหนด ไม่ใ ช่แ ค่
เพียง”พิจารณา”เท่านั น
้ ขณะนี้มข
ี ้อกาหนดกาหนดชัดเจนในการ
จั ด เตรีย มและมั่ น ใจได ้ว่า จะใช ้ PPE อย่ า งเพีย งพอไว ้ในระดั บ
ควบคุมขัน
้ ตา่ สุด
Management of change (8.1.3) – evidence of a process
for controlling changes
A process is needed for controlling planned changes, examples of
planned changes are now more explicit, change management should
promote OH&S opportunities and consequences of unintended
changes must be reviewed with actions taken as necessary to
mitigate any adverse effects including addressing potential
opportunities.

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง (8.1.3) ห ล ัก ฐ ำ น ข อ ง
กระบวนกำรเพือ
่ ควบคุมกำรเปลีย
่ นแปลง
กระบวนการทีจ
่ าเป็ นสาหรับการควบคุมการเปลีย
่ นแปลงตามแผน
ตั ว อย่ า งการเปลี่ย นแปลงของแผนที่ ชั ด เจนขึ้น , การจั ด การ
เปลี่ย นแปลงควรส่ง เสริม โอกาสด ้าน OH&S และผลของการ
เปลี่ย นแปลงที่ ไ ม่ ไ ด ้ตั ้ง ใจจะต ้องได ้รั บ การทบทวน ด ้วยการ
ดาเนินการตามความจาเป็ นเพือ
่ ลดผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ รวมถึง
ระบุโอกาสทีอ
่ าจเกิดขึน
้
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Procurement - General (8.1.4.1) – evidence of a process
for the control of the procurement of products and
services in order to ensure their conformity with the
OH&S management system.
ก ำ ร จ ัด ซื้ อ จ ัด จ้ ำ ง – ท ่ ัว ไ ป (8.1.4.1) – ห ล ัก ฐ ำ น ข อ ง
กระบวนกำรในกำรควบคุม กำรจ ด
ั หำผลิต ภ ณ
ั ฑ์แ ละบริก ำร
เพื่อ ให้ม น
่ ั ใจว่ ำ สอดคล้อ งก บ
ั ข้อ ก ำหนดระบบกำรจ ด
ั กำร
OH&S
Contractors (8.1.4.2) – evidence of:
The criteria for the selection of contractors
Identifying the risks as defined in this clause

The procurement process(es) is required to be coordinated , with its
contractor(s), for hazard identification and to assess and control the
OH&S risks.

ผูร้ ับเหมำ (8.1.4.2) – มีหล ักฐำนของ
เกณฑ์สำหร ับกำรค ัดเลือกผูร้ ับเหมำ
่ งตำมทีก
ระบุควำมเสีย
่ ำหนดในข้อนี้
้ จัดจ ้างต ้องประสานงานกับผู ้รับเหมาเพือ
กระบวนการจัดซือ
่ ระบุความ
่ งด ้าน OH&S
เป็ นอันตรายและประเมินและควบคุมความเสีย
Outsourcing (8.1.4.3) – New term and requirements relating

to "an arrangement where an external organization performs part of
the organization's function or process". Outsourced processes
affecting the OH&S MS must be controlled, with the type and degree
of control defined within the OH&S management system.

Provide verifiable evidence of how this is provided for
and achieved within the organization.
เอำต์ซอร์ส (8.1.4.3) ข ้อกาหนดใหม่ ให ้คาจากัดความว่า “เป็ น
องค์ก รภายนอกที่ท าหน า้ ที่เ ป็ นส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ของฟั งก์ชั่ น หรือ
กระบวนการขององค์ก ร” การด าเนิน การของเอาต์ซ อร์ส ทีม
่ ผ
ี ลต่อ
ระบบการจั ด การ OH&S จะต ้องถูก ควบคุม ประเภทและระดั บ การ
ควบคุมต ้องมีการกาหนดในระบบการจัดการ OH&S
มีหล ักฐำนทีส
่ ำมำรถพิสจ
ู น์ได้วำ
่ มีกำรจ ัดเตรียมสิง่ เหล่ำนี้
เพือ
่ ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์กรอย่ำงไร
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Monitoring, measurement, analysis and performance
evaluation – General (9.1.1) – evidence that all of the
following are planned and provided for:
What is to be monitored and measured
The methods to be used for monitoring,
measurement, analysis and evaluation
When the monitoring and measuring is to be
performed
When the results shall be analyzed, evaluated and
communicated
The criteria against which the organization will
evaluate its OH&S performance
How the appropriate documented information has
been determined
Process is needed (was procedure).
Requirement to determine: monitoring and measuring needs related to
applicable legal requirements and other requirements, activities related to
hazards, OH&S risks, risks, OH&S opportunities and the criteria for
evaluating OH&S performance. Explicit requirements to determine:
methods to ensure valid results and when the monitoring and measuring
shall be performed (including analysis, evaluation and communication),
appropriate evidence in documented information is now explicit.

กำรเฝ้ำระว ังติดตำม กำรว ัดผล กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน
สมรรถนะ – ทว่ ั ไป (9.1.1) – หล ักฐำนว่ำมีกำรวำงแผนและ
จ ัดเตรียมด ังต่อไปนี้
สิง่ ทีต
่ อ
้ งเฝ้ำระว ังติดตำมและประเมินผล
วิธก
ี ำรทีใ่ ชใ้ นกำรเฝ้ำระวงั ติดตำม วด
ั ผล วิเครำะห์และ
ประเมินสมรรถนะ
เมือ
่ ใดทีต
่ อ
้ งมีกำรเฝ้ำระว ังและติดตำมและว ัดผล
่ สำร
เมือ
่ ใดทีผ
่ ลต้องได้ร ับกำรวิเครำะห์ ประเมินผลและสือ
้ ระเมินสมรรถนะด้ำน OH&S
เกณฑ์ทอ
ี่ งค์กรใชป
พิจำรณำเอกสำรสำรสนเทศทีเ่ หมำะสมอย่ำงไร
ต ้องมีกระบวนการ (เป็ นขัน
้ ตอน)
ข ้อกาหนดกาหนดให ้พิจารณา การเฝ้ าระวังและติดตามกฏหมายที่
ใช ้และข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง กิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเป็ น
่ งด ้าน OH&S, ความเสีย
่ ง, โอกาสด ้าน OH&S
อันตราย, ความเสีย
และเกณฑ์เ พื่อ ประเมิน สมรรถนะด ้าน OH&S ข ้อก าหนดก าหนด
ชัดเจน มีวธิ ก
ี ารเพือ
่ ให ้มั่นใจในผลลัพธ์วา่ ถูกต ้องและเมือ
่ ต ้องมีการ
ตรวจติด ตามและวั ด ผล (รวมถึง การวิเ คราะห์ป ระเมิน ผลและการ
่ สาร) หลักฐานจะต ้องชัดเจน
สือ
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Evaluation of compliance with legal and other
requirements (9.1.2) – evidence that all of the
following are planned and provided for:
-

The frequency and methods used for evaluating
compliance
How actions will be taken, if needed
How knowledge and understanding of the compliance
status will be maintained
What documented information will be retained
regarding compliance evaluation results

Now a process, explicit requirements detailed with regards to:
planning, frequency, methods, taking action and maintaining
knowledge & understanding of compliance status.

กำรประเมิน กำรสอดคล้อ งก บ
ั กฏหมำยและข้อ ก ำหนดอืน
่ ๆ
(9.1.2) – หล ักฐำนว่ำมีกำรวำงแผนและจ ัดเตรียมสิง่ ต่อไปนี้
สำหร ับ:
-

้ ำหร ับประเมินควำมสอดคล้อง
ควำมถีแ
่ ละวิธก
ี ำรทีใ่ ชส
กำรดำเนินกำร หำกจำเป็น
ควำมรูแ
้ ละควำมเข้ำใจในสถำนะควำมสอดคล้องจะต้อง
ถูกเก็บร ักษำ
เอกสำรสำรสนเทศของผลประเมินควำมสอดคล้องจะต้อง
ถูกเก็บร ักษำ

ปั จจุบันข ้อกาหนดกาหนดชัดเจนเกีย
่ วกับ แผน ความถี่ วิธก
ี าร การ
ดาเนินการและการเก็บรักษาองค์ความรู ้ รวมทัง้ ความเข ้าใจสถานะ
ความสอดคล ้อง
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Internal audit process (9.2.2) - Programme now includes
additional consideration of the importance of the processes
concerned as well as: consultation, significant changes impacting the
organization, significant OH&S risks, risks, OH&S opportunities and
performance evaluation and improvement results. There are explicit
requirements to ensure relevant audit findings are reported to
relevant workers and relevant interested parties, to take appropriate
action to address nonconformities and continually improve its OH&S
performance. Documented audit process is required (see audit
definition 3.32).

Verifiable evidence that all of the above is planned and
provided for.
โปรแกรมการตรวจติด ตามภายใน (9.2.2) – โปรแกรมพิจ ารณาถึง
ความสาคัญของกระบวนการทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ การให ้คาปรึกษา, การ
่ งด ้าน OH&S
เปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อองค์กร, ความเสีย
่ ง, โอกาสด ้าน OH&S, การประเมินสมรรถนะ
ทีม
่ น
ี ั ยยะสาคัญ, ความเสีย
และผลการปรับปรุง
ข ้อกาหนดกาหนดชัดเจนเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการรายงานผลการตรวจ
ติดตามทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อผู ้ปฎิบัตงิ านทีเ่ กีย
่ วข ้องและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียที่
เกี่ ย วข อ
้ ง เพื่ อ ด าเนิ น การอย่ า งเหมาะสมในการจั ด การความไม่
สอดคล ้องและปรับปรุงสมรรถนะ OH&S อย่างต่อเนือ
่ ง
ต ้องเก็ บ เอกสารสนเทศการด าเนิ น โปรแกรมการตรวจติด ตามเป็ น
หลักฐาน
Management Review (9.3) - Additional inputs to include: a)
changes to external/internal issues including OH&S risks, risks &
OH&S opportunities and relevant communications with all interested
parties, b) trends in incidents, nonconformities, corrective actions &
continual improvement, monitoring & measurement results, OH&S risks,
risks & OH&S opportunities, c) adequacy of resources for effective
system maintenance. Additional outputs to include: Conclusions on
the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the OH&S MS
and actions needed when objectives have not been met

Verifiable evidence on how the requirements of this
clause will be covered and details of any changes that you
have had to make to the existing provision.
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กำรทบทวนของฝ่ำยบริหำร (9.3) ต ้องพิจารณาถึง
1)
2)
3)

่ ง
การเปลี่ย นแปลงประเด็ น ภายนอกและภายในรวมถึง ความเสีย
่ งและโอกาสด ้าน OH&S และการสือ
่ สารที่
ด ้าน OH&S, ความเสีย
เกีย
่ วข ้องกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทัง้ หมด
แนวโน ้มของอุบัตก
ิ ารณ์, ความไม่สอดคล ้อง, การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข
และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง, ผลการเฝ้ าระวังติดตามและวัดผล,
่ งด ้าน OH&S, ความเสีย
่ งและโอกาสด ้าน OH&S
ความเสีย
ความเพียงพอของทรัพยากรเพือ
่ การธารงรักษาประสิทธิผลของ
ระบบ

ผลลัพธ์ต ้องรวมถึง
ข ้อสรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสม ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
OH&S และกิจกรรมทีจ
่ าเป็ นเมือ
่ ไม่บรรลุวต
ั ถุประสงค์
หลักฐานทีส
่ ามารถยืนยันได ้ว่าข ้อกาหนดในข ้อนี้จะครอบคลุม อย่างไร
และรายละเอียดของการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ ทีค
่ ณ
ุ ทา
Incident, nonconformity and corrective action (10.2)
- verifiable evidence of a process that includes
participation, determining if similar incidents have
occurred or could potentially occur, reviewing existing
assessments of OH&S risks and other risks as
appropriate, reviewing the effectiveness if action taken.
Includes specific requirement for a process to report, investigate
and take action, and to determine and manage incidents and
nonconformities. This process is to provide for reacting in a timely
manner, taking action to control and correct and to deal with the
consequences, to evaluate with the participation of workers and
other relevant interested parties.

อุบ ัติกำรณ์ ควำมไม่สอดคล้องและกำรปฏิบ ัติกำรแก้ไข (10.2)
– หลก
ั ฐ ำ น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ก ำ ร มีส่ ว น ร่ ว ม ก ำ ร พิจ ำ ร ณำ
้ , กำรทบทวนกำรประเมิน
อุบ ัติกำรณ์ทค
ี่ ล้ำยก ันหรือทีอ
่ ำจเกิดขึน
่ งด้ำน OH&S และควำมเสีย
่ งอืน
ควำมเสีย
่ ๆ ตำมควำมเหมำะสม,
ทบทวนประสิทธิผลหำกมีกำรดำเนินกำร
รวมถึง ข อ้ ก าหนดเฉพาะส าหรั บ กระบวนการในการรายงาน, การ
ตรวจสอบและด าเนิน การ, และเพื่อ พิจ ารณาจั ด การอุบั ต ก
ิ ารณ์ แ ละ
ความไม่สอดคล ้อง กระบวนการนี้คอ
ื เพือ
่ ให ้มีการตอบสนองในเวลาที่
เหมาะสม, ดาเนินการเพือ
่ ควบคุมและแก ้ไขและจัดการกับผลกระทบที่
เกิดขึน
้ , โดยทีจ
่ ะประเมินด ้วยการมีสว่ นร่วมของปฎิบัตงิ านและผู ้มีสว่ น
ได ้เสียอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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Continual improvement process (10.3) – evidence on
your process for continual improvement together with
details regarding how you communicate the results to
relevant workers and what documented information is
retained of continual improvement
Takes into account the outputs of the activities in the standard and
states requirements including communication and documented
information

ก ำ ร ป ร ับ ป รุ ง อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง (10.3) ห ล ัก ฐ ำ น เ กี่ ย ว ก ับ
กระบวนกำรของคุณสำหร ับกำรปร ับปรุงอย่ำงต่อเนือ
่ ง พร้อม
กบ
ั ร ำ ย ละเอี ย ดเกี่ย วก บ
ั วิธ ี ท ี่ส ื่อ สำร ไปย ง
ั ผู ้ป ฏิบ ต
ั ิง ำนที่
เกีย
่ วข้อ ง และเอกสำรสำรสนเทศเกีย
่ วก ับกำรปร ับปรุงอย่ำง
ต่อนเนือ
่ งต้องถูกเก็บร ักษำ
่ สาร
ต ้องพิจ ารณาผลลั พ ธ์ข องกิจ กรรมในมาตรฐาน รวมถึง การสือ
เอกสารสารสนเทศ

Approval

Name/title

Signature

Date

Client organization top management
attests readiness for migration to
ISO 45001
Additional Notes:
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