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ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management System Certification Information
1. องค์กรได้ ดาเนินกิจกรรมตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริ หารแล้ ว ใช่หรื อไม่
Does the organization perform the internal audit and management review?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
2. องค์กรได้ นาระบบที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ ตังแต่
้
The organization has implemented the applied system (s) since
องค์กรได้ รับการรับรองระบบใดๆ จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่ : Does the organization hold any system certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายที่ได้ รับ และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard, scopes and name of certification body

3. องค์กรได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การ จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่ : Does the organization hold any product certification by other
certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body

4. มีกระบวนการใดที่องค์กรใช้ ผ้ รู ับเหมาช่วงปฏิบตั งิ านแทนหรื อไม่ : Is there any process carried out by subcontractor?
 มี : Yes
 ไม่มี : No
ถ้ ามี โปรดระบุรายละเอียด : If yes, please describe.

5. องค์กรมีการใช้ บริ ษัทที่ปรึกษาหรื อไม่
Does the organization use the consulting company?
 มี : Yes



ไม่มี : No

ถ้ ามี โปรดระบุชื่อบริ ษัทที่ปรึกษา และชื่อผู้ให้ คาปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name.
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6. โปรดระบุลกั ษณะอันตรายที่สาคัญและความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการขององค์ กร
Please identify the organization’s key hazards and OH&S risks associated with processes
 ด้ านกายภาพ : Physical ได้ แก่....................................................................................................................... .....................................
 ด้ านเคมี : Chemical ได้ แก่................................................................................................................................................................
 ด้ านชีวภาพ : Biological ได้ แก่....................................................................................................................... ....................................
 ด้ านไฟฟ้า : Electrical ได้ แก่....................................................................................................................... .......................................
 ด้ านเครื่ องกล : Mechanical ได้ แก่........................................................................................................................................ .............
 ด้ านสรี รวิทยา : Physiological ได้ แก่..................................................................................................................................................
 ด้ านจิตวิทยา : Psychosocial ได้ แก่....................................................................................................................... ............................
 ลักษณะอันตรายที่เกิดจากการเคลื่อนที่และแหล่งพลังงาน : Base on movement and energy ได้ แก่
............................................................................................................................. ..........................................................................
ความเสี่ยงด้ าน OHS (OHS risk): ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. โปรดระบุวตั ถุอนั ตรายหลักที่ใช้ ในกระบวนการ
Please identify the main hazardous materials used in the processes (ตามที่มีการจัดส่งรายงาน สอ.1 และ/หรื อ วอ.อก.7)
................................................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
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กรุณาแนบเอกสารประกอบคาขอรับการรับรอง ดังนี ้ : Please attach these specified documents for consideration
1. แผนที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่ขอรับการรับรอง : Head office and other locations maps
2. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทฯ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ : A copy of factory operating license
4. แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการผลิต/การบริ การโดยสังเขป : Brief production/service process chart
5. คูม่ ือระบบที่ขอรับการรับรอง : System manual
6. คูม่ ือขันตอนการด
้
าเนินงาน (อาจจัดส่งเพิ่มเติมภายหลังก่อนการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์)
Procedure manual (can submit at least 2 weeks prior to the audit date)
7. ผังโครงสร้ างองค์กร : Organization chart
8. รายการกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง : Name list of relevant laws, ministerial orders and regulations
9. แผนผังแสดงที่ตงกิ
ั ้ จกรรมต่างๆ ในสถานประกอบการ : Plant layout showing the activities in the factory
10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง : Risk assessment criteria
หมายเหตุ
Remark

หากเอกสารรายการใด มีอยู่ในคูม่ ืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม
If any documents are already attached in the occupational health and safety manual, it is not necessary to submit
additional separate documents
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