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ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรฐานข้อกาหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ
0

บทนา (Introduction)

0.1

ทั่วไป (General)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะอนุกรรมการรับรองระบบ ในการประชุมครั้งที่ 92-3/2551 เมื่อวันที่
14 สิ ง หาคม 2551 ได้ ก าหนดมาตรฐานข้ อ ก าหนดระบบการจั ด การแบบบู ร ณาการ (Standard for
Requirements for Integrated Management System) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดาเนินการ
ให้การรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการของสถาบัน ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
 การแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
รับรองระบบ ครั้งที่ 95-2/2552 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552
 การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน มอก.18001-2554 ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการรับรองระบบ ครั้งทื่ 105-1/2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 การแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองระบบ ครั้งที่ 122-1/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559
 การแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) ใน
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองระบบ ครั้งที่ 140-1/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
มาตรฐานข้อกาหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการนี้เป็นการบูรณาการระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เข้ า ด้ ว ยกั น โดยใช้ ม าตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO
9001:2015) มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) และ มอก.18001-2554 หรือใช้มาตรฐาน มอก. 90012559 (ISO 9001:2015) มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) และ มอก. 45001-2561 (ISO
45001:2018) เป็นแนวทาง ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้สามารถนาไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ทุกสาขา
เพื่อเป็นข้อกาหนดสาหรับองค์กรในการนาระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปใช้ในลักษณะบูรณาการเป็นระบบการจัดการหนึ่งเดียว และสามารถ
จะประยุกต์ใช้รวมเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ ได้
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0.2

การจัดการเชิงกระบวนการ (Process approach)
มาตรฐานฉบั บ นี้ ส่ งเสริ มให้ มีการจั ดการเชิงกระบวนการในการพัฒ นา การนาไปปฏิบัติ และการปรับปรุ ง
ประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการสาหรับการบริหารงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการบรรลุตามข้อกาหนดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ในการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลขององค์กร ต้องมีการชี้บ่งและจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากร และมีความ
เชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้การแปลงปัจจัยนาเข้า (Inputs) ไปเป็นผลลัพธ์ (Outputs) ดังแสดงในรูปที่ 1 “แผนผัง
แสดงองค์ประกอบของกระบวนการ” ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการ และบ่อยครั้งที่
ผลลัพธ์ จากกระบวนการหนึ่งจะเป็นปัจจัยนาเข้าในกระบวนการต่อไป
การประยุกต์ ใช้ระบบของกระบวนการภายในองค์กร รวมทั้งการชี้บ่ง และการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการ และ การจัดการกระบวนการต่างๆ เหล่านี้สามารถเรียกว่าเป็น “การจัดการเชิงกระบวนการ” ข้อดี
ของการจัดการเชิงกระบวนการ คือ มีการควบคุมความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ในระบบ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ
จุดเริ่มต้น

แหล่งที่มาของปัจจัยนาเข้า
(Sources of inputs)

กระบวนการที่อยู่
ก่อนหน้า เช่น
กระบวนการซึ่งอยู่ที่
ผู้จัดหาภายในและ
ภายนอก ลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง

ปัจจัยนาเข้า
(Inputs)

จุดสุดท้าย
กิจกรรม
(Activities)

วัสดุ พลังงาน
และ ข้อมูล เช่น
การใช้วัสดุ
การใช้ทรัพยากร
และ ข้อกาหนด

ผลลัพท์ (Outputs)

แหล่งรองรับของผลลัพท์
(Receivers of outputs)

วัสดุ พลังงาน
และ ข้อมูล เช่น
ผลิตภัณฑ์
บริการ และ
การตัดสินใจ

กระบวนการที่อยู่
ถัดไป เช่น
กระบวนการซึ่งอยู่ที่
ลูกค้าภายในและ
ภายนอก และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง

การควบคุมและจุดตรวจสอบที่
สามารถทาได้ เพื่อเฝ้าระวังและวัด
สมรรถนะ

รูปที่ 1 แผนผังแสดงองค์ประกอบของกระบวนการ
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0.3

วงจร Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A cycle)
วงจร Plan-Do-Check-Act สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกระบวนการทั้งหมด ซึ่งสามารถอธิบายหลักการโดยย่อ
ของ PDCA ได้ดังนี้
Plan : การกาหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามข้อกาหนดของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อบรรลุตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององค์กร
Do :
การนากระบวนการไปประยุกต์ใช้
Check : การเฝ้าระวังและการวัดกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลการดาเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อกาหนด
กฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรายงานผล
Act : การดาเนินการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ของ PDCA ดังรูปที่ 2

องค์กร และ
บริบทขององค์กร
(Organization and
its context

ข้อกาหนดของลูกค้า
(Customer
requirements)
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Needs and
expectations of
interested parties)

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System)
งานสนับสนุน และ
การดาเนินงาน
(Support and
operation)
Plan
DO
การประเมิน
การวางแผน
ความเป็นผู้นา
สมรรถนะ
(Planning)
(Leadership)
(Performance
evaluation)
ACt
Check
การปรับปรุง
(Improvement)

ผลิตภัณฑ์และบริการ
(Products and
services)

ความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer
satisfaction)
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจาก
ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (Intended
outcome of Integrated
Management System)

รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบการจัดการแบบบูรณาการในวงจร P-D-C-A
0.4

การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk-based thinking)
การคิด “Risk-based Thinking” ถูกนามาใช้แทนทีก่ ารคิดในเรื่องของการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive
action)
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มาตรฐานข้อกาหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ
1

ขอบข่าย (Scope)
มาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อกาหนดสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งองค์กรสามารถนาไปใช้ เพื่อ
ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร
มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรใช้สาหรับค้นหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเสาหลัก
ของความยั่งยืน อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานฉบับนี้ช่วยให้องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการแบบบูรณาการขององค์กร ซึ่งสร้าง
คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม องค์กร และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรและผลลัพธ์ที่
คาดหวังของระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึง
ก. ความจาเป็นที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อข้อกาหนด
ของลูกค้า กฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประยุกต์ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้ง กระบวนการในการ
ปรับปรุงระบบ และ การประกันของความสอดคล้องกับข้อกาหนดของลูกค้า กฎระเบียบ และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ค. การช่วยให้องค์กรจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรระบุว่าสามารถ
ควบคุมได้หรือสามารถผลักดันได้โดยการพิจารณาถึงมุมมองวัฎจักรชีวิต (Life cycle perspective)
ง. การช่วยให้องค์กรกาจัด ลด หรือ ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
จ. การปรับปรุงสมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉ. การทาให้บรรลุผลตามพันธสัญญา
ช. การบรรลุผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กร
มาตรฐานฉบั บนี้ สามารถใช้ได้กับองค์กร ทุกขนาด ทุกประเภท และ ทุกลักษณะ โดยนามาตรฐานฉบันนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับ กิจกรรม ผลิ ตภัณฑ์ และบริการขององค์กร มาตรฐานฉบับนี้สามารถนาไปใช้ได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน เพื่อปรับปรุงการจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ
หมายเหตุ 1 ในมาตรฐานฉบับนี้ คาว่า "ผลิตภัณฑ์" หรือ "บริการ" นาไปใช้กับผลิ ตภัณฑ์และบริการที่มีไว้
สาหรับลูกค้า หรือตามความต้องการของลูกค้า เท่านั้น
หมายเหตุ 2 กฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงเป็นข้อกาหนดทางกฎหมาย
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2

มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
การอ้างอิงสาหรับเอกสารฉบับนี้ ได้แก่
ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary
ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements
ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for
use
มอก. 18001-2554 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: ข้อกาหนด
Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary
ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems
ISO 14031:2013 Environmental management -- Environmental performance evaluation –
Guidelines
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems -- Requirements
with guidance for use
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3

คาศัพท์ และนิยาม (Terms and definitions)
เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ คาศัพท์และนิยามที่ใช้ มีดังต่อไปนี้
3.1 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและความเป็นผู้นา
3.1.1 ระบบการจัดการ (Management system)
องค์ประกอบขององค์กร (3.1.4) ที่สั มพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อนาไปจัดทานโยบาย (3.1.3) และ
วัตถุประสงค์ (3.2.5) และกระบวนการ (3.3.5) เพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมายเหตุ 1 ระบบการจัดการสามารถระบุเป็นหลัก การด้านเดียวหรือหลักการหลายด้านก็ได้ (ตัวอย่างเช่น
การจัดการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านพลังงาน ด้าน
การเงิน)
หมายเหตุ 2 องค์ป ระกอบของระบบการจั ด การ รวมถึง โครงสร้า งขององค์ก ร บทบาทหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ การวางแผนและการดาเนินงาน การประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
หมายเหตุ 3 ขอบข่ายของระบบการจั ดการสามารถครอบคลุมทั้งองค์กร หรือ ระบุเจาะจงสาหรับบางธุรกิจ
ขององค์กร หรือ ระบุเจาะจงสาหรับบางหน่วยงานขององค์กร หรือ หนึ่งหรือหลายธุรกิจในกลุ่ม
ขององค์กร
3.1.2 ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated management system)
ระบบการจัดการ (3.1.1) ที่ใช้เพื่อจัดการประเด็นด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความสอดคล้องต่อพันธสัญญา (3.2.11) การระบุถึงความเสี่ยงและโอกาส (3.2.13) และการบรรลุวัตถุประสงค์
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (3.2.2)
3.1.3 นโยบาย (Policy)
ความตั้งใจและทิศทางขององค์กร (3.1.4) ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ที่ได้กาหนดไว้อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด (3.1.5)
3.1.4 องค์กร (Organization)
บุคคลหรือกลุ่มของบุคคลซึ่งมีหน้าที่ของตนเอง พร้อมด้วยความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ต่อ
กัน เพื่อทาให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ (3.2.5)
หมายเหตุ โดยหลักการขององค์กร อาจรวมถึง โดยไม่ได้จากัดเฉพาะ ผู้ประกอบการค้า บริษัท กลุ่มบริษัท นิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ สมาคม มูลนิธิ สถาบัน ส่วนหนึ่งหรือสิ่งต่างๆ
เหล่านี้รวมกัน โดยอาจจะเป็นความร่วมมือกันหรือไม่ก็ได้ อาจเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้
3.1.5 ผู้บริหารสูงสุด (Top management)
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งสั่งการและควบคุมองค์กร (3.1.4) ในระดับสูงสุด
หมายเหตุ 1 ผู้บริหารสูงสุดมีอานาจในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร
หมายเหตุ 2 ในกรณีที่ขอบข่ายของระบบจัดการ (3.1.1) ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนขององค์กร ผู้บริหารสูงสุด
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สั่งการและควบคุมองค์กรในส่วนนั้น
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3.1.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested party)
บุคคลหรือองค์กร (3.1.4) ที่สามารถทาให้เกิดผลกระทบ ได้รับผลกระทบ หรือ เชื่อว่าตนเองได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินใจหรือกิจกรรม
ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ชุมชน ผู้ค้า ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ผู้ลงทุน และ พนักงาน
หมายเหตุ "เชื่อว่าตัวเองได้รับผลกระทบ" หมายถึง การรับรู้ที่ได้ทาให้ทราบต่อองค์กร
3.2 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
3.2.1 วัตถุประสงค์ (Objective)
ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ
หมายเหตุ 1 วัตถุประสงค์อาจเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ การดาเนินงาน
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงค์สามารถเกี่ยวข้องกับหลักการด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับต่างๆ เช่น กลยุทธ์ องค์กร โครงการ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และ กระบวนการ (3.3.5)
หมายเหตุ 3 วัตถุ ป ระสงค์ อาจแสดงได้ ในวิ ธีการต่า งๆ เช่ น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ต้อ งการ จุ ดประสงค์ เกณฑ์ การ
ดาเนินการ หรืออาจจะใช้คาอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกัน เช่น จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ หรือ
เป้าหมาย
3.2.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Quality, environmental,
occupational health and safety objectives)
วัตถุประสงค์ (3.2.1) ซึ่งกาหนดโดยองค์กร (3.1.4) สอดคล้องกับนโยบาย (3.1.3)
3.2.3 คุณภาพ (Quality)
ระดับของกลุ่มคุณลักษณะประจาตัว (Inherent characteristic) ในการบรรลุตามข้อกาหนด
หมายเหตุ 1 คาว่า “คุณภาพ” สามารถใช้ในเชิงคุณศัพท์ เช่น ไม่ดี ดี หรือดีเลิศ
หมายเหตุ 2 “ประจาตัว” (Inherent) ซึ่งตรงกันข้ามกับคาว่า “ถูกกาหนด” (Assigned) หมายถึง การคงอยู่
โดยเฉพาะคุณลักษณะที่ถาวร
3.2.4 คุณลักษณะ (Characteristic)
ลักษณะพิเศษที่เด่นหรือเห็นได้ชัดเจน
หมายเหตุ 1 คุณลักษณะอาจเป็นคุณลักษณะประจาตัว หรือถูกกาหนดขึ้น
หมายเหตุ 2 คุณลักษณะสามารถเป็นเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ
หมายเหตุ 3 คุณลักษณะมีหลายด้าน เช่น
- ด้านกายภาพ ได้แก่ คุณลักษณะทางเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี หรือชีววิทยา
- ด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้/ดมกลิ่น การสัมผัส การชิม การมองเห็น การ
ได้ยิน
- ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ความสุภาพ ความซื่อตรง ความจริง
- ด้านเวลา ได้แก่ ความตรงต่อเวลา ความเชื่อถือได้ ความพร้อม
- ด้านการยศาสตร์ ได้แก่ คุณลักษณะทางสรีรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์
- ด้านการหน้าที่ ได้แก่ ความเร็วสูงสุดของเครื่องบิน
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3.2.5 สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิ่งที่อยู่รอบๆ องค์กร (3.1.4) ที่ได้ดาเนินการอยู่ รวมไปถึง อากาศ น้า พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้
หมายเหตุ 1 สิ่งที่อยู่รอบๆ อาจขยายจากภายในองค์กรสู่ระบบในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ โลก
หมายเหตุ 2 สิ่งที่อยู่รอบๆ อาจระบุด้วยคาว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ หรือ
คุณลักษณะอื่นๆ
3.2.6 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect)
องค์ประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร (3.1.4) ที่มีผล หรือ สามารถมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
(3.2.5)
หมายเหตุ 1 ประเด็น ด้านสิ่ งแวดล้ อมสามารถเป็นสาเหตุของผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (3.2.8) ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ เป็นสิ่งหนึ่งที่มี หรือสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
หมายเหตุ 2 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ องค์กรสามารถระบุได้โดยใช้เกณฑ์เพียงหนึ่งหรือหลาย
เกณฑ์ก็ได้
3.2.7 สภาพแวดล้อม (Environmental condition)
สถานะหรือคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม (3.2.5) ที่ถูกระบุไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในเวลานั้น
3.2.8 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact)
การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ต่อ สิ่ งแวดล้ อม (3.2.5) ไม่ว่า จะเป็นสิ่ งไม่ พึงประสงค์ ห รือ เป็น ประโยชน์ ทั้ง หมดหรื อ
บางส่วนซึ่งเป็นผลมาจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (3.2.6) ขององค์กร (3.1.4)
3.2.9 การป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution)
การใช้กระบวนการ (3.3.5) การปฏิบัติ เทคนิค วัสดุ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพลังงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลดหรือ
ควบคุม (โดยการแยกหรือการรวม) การเกิดขึ้น การปลดปล่อย หรือ การระบาย มลพิษ หรือของเสียประเภท
ต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (3.2.8) ที่ไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ การป้องกันมลพิษสามารถรวมถึงการลดและกาจัดแหล่งกาเนิด การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ และพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงและการบาบัด
3.2.10 ข้อกาหนด (Requirements)
ความต้องการและความคาดหวังที่ได้ระบุไว้ หรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป หรือข้อปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
หมายเหตุ 1 “สิ่งที่รู้กันโดยทั่วไป” หมายถึง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติโดยทั่วไปสาหรับองค์กร
(3.1.4) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3.1.6) ว่าความต้องการหรือความคาดหวังภายใต้การพิจารณาว่า
จะเป็นไปตามนั้น
หมายเหตุ 2 ข้อกาหนดที่กาหนดไว้ คือสิ่งที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การระบุไว้ในเอกสารสารสนเทศ (3.3.2)
หมายเหตุ 3 ข้อ ก าหนดที่ น อกเหนื อ จากฎหมายจะเป็ น ข้ อ บัง คั บ เมื่ อ องค์ ก รตั ด สิ น ใจที่ จ ะด าเนิ น การให้
สอดคล้อง
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3.2.11 พันธสัญญา (คาศัพท์เฉพาะ) (Compliance obligations (preferred term))
ข้อกาหนดกฎหมาย หรื อ ข้อกาหนดอื่น ๆ (บังคับ ถือปฏิบัติ ) ข้อกาหนดกฎหมาย ที่ ซึ่งองค์ก ร (3.1.4) ต้อ ง
ดาเนินการให้สอดคล้อง และข้อกาหนดอื่นๆ ที่องค์กรต้องหรือเลือกที่จะปฏิบัติให้สอดคล้อง
หมายเหตุ 1 พันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการแบบบูรณาการ (3.1.2)
หมายเหตุ 2 พันธสัญญาสามารถมาจากข้อกาหนดภาคบังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ จากข้อกาหนด
ภาคสมัครใจ เช่น มาตรฐานขององค์กรและกลุ่มอุตสาหกรรม สัญญาว่าจ้าง แนวปฏิบัติ และ
ข้อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
3.2.12 ความเสี่ยง (Risk)
ผลกระทบของความไม่แน่นอน
หมายเหตุ 1 ผลกระทบ คือ การเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวังไว้ - ทั้งที่ดีหรือไม่ดี
หมายเหตุ 2 ความไม่แน่นอนที่ได้ระบุ แม้ว่าบางส่วนของข้อบกพร่องของข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจหรือความรู้ สถานการณ์ ผลกระทบที่ตามมา หรือโอกาสการเกิด
หมายเหตุ 3 ความเสี่ยงมักจะแบ่งแยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น (Guide 73:2009 ข้อ 3.5.1.3)
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Guide 73:2009 ข้อ 3.6.1.3) หรือสองอย่างนี้รวมกัน
หมายเหตุ 4 ความเสี่ ย งมั ก จะแสดงออกในรู ป ของผลรวมของผลสื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ (รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Guide 73:2009 ข้อ 3.6.1.1)
หมายเหตุ 5 ผลลัพท์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น (มอก.18001-2554)
3.2.13 ความเสี่ยงและโอกาส (Risks and opportunities)
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และผลกระทบที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจเกิดขึ้น (โอกาส)
3.2.14 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
กระบวนการประมาณระดับของความเสี่ยง และ การตัดสินว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด
3.2.15 อันตราย (Hazard)
สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการทางาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือ ต่อสาธารณชน หรือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกัน
3.2.16 การชี้บ่งอันตราย (Hazard identification)
กระบวนการในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย
3.2.17 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety)
สภาพหรือปัจจัยที่มี หรือ อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน ลูกจ้าง หรือ คนงานอื่น ๆ
(รวมถึง คนงานชั่วคราวและคนงานของผู้รับเหมา) ผู้เยี่ยมชม หรือ บุคคลอื่นๆ ในสถานที่ทางาน
หมายเหตุ องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานทั้งในและนอกสถานที่
ทางานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร หรือ ผู้ที่สัมผัสกับกิจกรรมการทางาน
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3.2.18 การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทางาน (Injury and ill health)
ผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ หรือความรู้ความเข้าใจของบุคคล
หมายเหตุ 1 ผลกระทบเหล่านี้ ได้แก่ โรคจากการทางานความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
หมายเหตุ 2 การบาดเจ็บและความเจ็บป่วย หมายถึง การเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือเกิดร่วมกัน
3.2.19 คนงาน (Worker)
บุคคลที่ทางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร (3.1.4)
หมายเหตุ 1 บุคคลที่ทางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ข้อตกลงต่างๆ การจ่ายเงินหรือค้า ง
ชาระ เช่น เป็นประจาหรือชั่วคราว เป็นระยะหรือตามฤดูกาล ไม่เป็นทางการหรือไม่เต็มเวลา
หมายเหตุ 2 คนงานรวมถึงผู้บริหารระดับสูง (3.1.5) ผู้บริหารและผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
หมายเหตุ 3 งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดาเนินการภายใต้การควบคุมขององค์กรอาจดาเนินการ
โดยคนงานที่ได้รับมอบหมายโดยองค์กร คนงานของผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา บุคคล
หรือตัวแทนจัดหาแรงงาน และโดยบุคคลอื่นในขอบเขตที่องค์กรแบ่งปันการควบคุมงานหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพวกเขาตามบริบทขององค์กร
3.3 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการดาเนินงาน
3.3.1 ความสามารถ (Competence)
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.3.2 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการควบคุมและรักษาไว้โดยองค์กร (3.1.4) รวมทั้งสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบและสื่อใดๆ ก็ได้
หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอ้างอิงถึง
- ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (3.1.2) รวมทั้งกระบวนการ (3.3.5) ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลสารสนเทศที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับการดาเนินการขององค์กร (อาจเรียกว่าเป็นเอกสาร)
- หลักฐานจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (อาจเรียกว่าเป็นบันทึก)
3.3.3 วัฏจักรชีวิต (Life cycle)
วงจรต่ อ เนื่ อ ง และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องขั้ น ตอนระบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ (หรื อ บริ ก าร) จากการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงการสิ้นสุด
หมายเหตุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย การทาให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง/
การส่งมอบ การใช้ การบาบัดขั้นสุดท้าย และการทาลายซาก
3.3.4 ให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน (คากริยา) (Outsource (verb))
การทาข้อตกลงกับองค์กรภายนอก (3.1.4) เพื่อให้การดาเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรือกระบวนการ
(3.3.5)
หมายเหตุ องค์กรภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการจัดการ (3.1.1) อย่างไรก็ตามกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่มอบให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทนจะยังคงอยู่ในขอบข่ายของระบบ
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3.3.5 กระบวนการ (Process)
กลุ่มของกิจกรรมที่สัมพันธ์หรือที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อเปลี่ยนปัจจัยนาเข้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ กระบวนการสามารถเป็นเอกสารหรือไม่ก็ได้
3.3.6 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedure)
วิธีการที่กาหนดในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ (3.3.5)
3.3.7 อุบัติการณ์ (Incident)
เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทางานซึ่งทาให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ หรือ ความเจ็บป่วยจากการทางาน
หรือ การเสียชีวิต
หมายเหตุ 1 อุบัติเหตุ (accident) หมายถึง อุบัติการณ์ที่มีผลทาให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ ความเจ็บป่วยจาก
การทางาน หรือ การเสียชีวิต
หมายเหตุ 2 อุบัติการณ์ที่ไม่มีผลถึงการบาดเจ็บ หรือ ความเจ็บป่วยจากการทางาน หรือ การเสียชีวิต อาจ
เรี ย กว่ า เหตุ ก ารณ์ เ กื อ บเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ( near miss, near hit, close call, dangerous
occurrence)
หมายเหตุ 3 ภาวะฉุกเฉิน จัดเป็นอุบัติการณ์ประเภทหนึ่ง
หมายเหตุ 4 แม้ว่าอาจมีความไม่สอดคล้อง (3.4.3) อย่างน้อยหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ ถึงแม้ไม่มี
ความไม่สอดคล้องอุบัติการณ์ยังสามารถเกิดขึ้นได้
3.3.8 การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หมายเหตุ การเข้าร่วม รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยและตัวแทนของ
คนงานที่พวกเขามีอยู่
3.3.9 การให้คาปรึกษา
การหามุมมองก่อนตัดสินใจ
หมายเหตุ การให้คาปรึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยและ
ตัวแทนของคนงานที่พวกเขามีอยู่
3.4 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
3.4.1 การตรวจประเมิน (audit)
กระบวนการเชิงระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลักษณ์อักษร (3.3.5) เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน
และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อระบุระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน
หมายเหตุ 1 การตรวจติดตามภายใน ดาเนินการโดยองค์กร (3.1.4) หรือ บุคคลภายนอกที่ดาเนินการแทน
องค์กร
หมายเหตุ 2 การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกว่า 2 ระบบการจัดการ)
หมายเหตุ 3 ความเป็นอิสระสามารถแสดงออกได้โดย การเป็นอิสระจากความรับผิดชอบในงานที่ตรวจหรือไม่
ลาเอียง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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หมายเหตุ 4 “หลักฐานการตรวจ” ประกอบด้ว ย บันทึก ถ้อยความ ของความเป็นจริง หรือข้อมูล อื่นใดที่
เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจ และสามารถทวนสอบได้ และ “เกณฑ์การตรวจ” คือ ชุดของนโยบาย
ระเบียบปฎิบัติ หรือข้อกาหนด (3.2.10) ที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการทวนสอบกับ หลักฐานการตรวจ
ซึง่ ได้นิยามใน ISO 19011:2018 3.9 และ 3.10
3.4.2 ความสอดคล้อง (conformity)
การบรรลุผลตามข้อกาหนด (3.2.10)
3.4.3 ความไม่สอดคล้อง (nonconformity)
การไม่บรรลุผลตามข้อกาหนด (3.2.10)
หมายเหตุ ความไม่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้และข้อกาหนดเพิ่มเติมจากระบบ
การจัดการแบบบูรณาการ (3.1.2) ที่ซึ่งองค์กร (3.1.4) จัดทาขึ้น
3.4.4 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)
การปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้อง (3.4.3) หรืออุบัติการณ์ (3.3.7) และป้องกันการเกิดซ้า
หมายเหตุ อาจมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุสาหรับสิ่งที่เป็นสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
3.4.5 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
กระบวนการที่เกิดขึ้นช้าๆ ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงสมรรถนะ (3.12)
หมายเหตุ 1 การปรับปรุงสมรรถนะเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (3.1.2) เพื่อปรับปรุง
สมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามนโยบาย (3.1.3) ของ
องค์กร (3.1.4).
หมายเหตุ 2 กิจกรรมไม่จาเป็นต้องทาทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หรือ โดยไม่หยุดพัก
3.4.6 ประสิทธิผล (Effectiveness)
การดาเนินกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้และผลลัพธ์ที่วางแผนไว้นั้นบรรลุ
3.4.7 ดัชนีชี้วัด (Indicator)
ตัวแทนของสภาพหรือสถานะของการดาเนินงาน การบริหาร หรือสภาพการณ์ที่วัดได้ ISO 14031:2013 ข้อ 3.15
3.4.8 การเฝ้าระวัง (Monitoring)
การค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ (3.26) หรือกิจกรรม
หมายเหตุ การระบุสถานภาพอาจจาเป็นต้องใช้การตรวจสอบ การเฝ้าดู หรือการสังเกตอย่างจริงจัง
3.4.9 การวัด (measurement)
กระบวนการ (3.3.5) เพื่อระบุค่า
3.4.10 สมรรถนะ (Performance)
ผลที่วัดได้
หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับการจัดการกับกิจกรรม กระบวนการ (3.3.5) ผลิตภัณฑ์ (รวมบริการ)
ระบบ หรือองค์กร (3.1.4)
3.4.11 สมรรถนะด้ า นคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Quality environmental
occupational health and safety performance)
สมรรถนะ (3.4.10) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ สาหรับ ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (3.1.2) ผลสามารถวัดเทียบกับ นโยบาย (3.1.3) ของ
องค์กร (3.1.4) วัตถุประสงค์ (3.2.5) หรือเกณฑ์อื่นๆ หรือใช้ดัชนีชี้วัด (3.4.7)
3.4.12 การสอบเทียบ (Calibration)
ชุดของการดาเนินการมาตรวิทยา เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าชี้บอกโดยเครื่องวัดหรือระบบการวัด หรือค่าที่
แสดงโดยเครื่องวัดที่เป็นวัสดุกับค่าสมนัยที่รู้ของปริมาณที่วัดภายใต้ภาวะที่ชี้บ่งไว้
3.4.13 การทวนสอบ (Verification)
การยื น ยั น ผลว่ า เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ โดยยึด ตามหลั ก ฐานที่ เ ป็ น จริ ง อาจใช้ วิ ธี ก ารค านวณ การ
เปรียบเทียบกับข้อกาหนดที่ออกแบบไว้ การทดสอบ การสาธิต หรือการทบทวนเอกสารก่อนการประกาศใช้
3.4.14 การรับรองผล (Validation)
การยืนยันผลว่าเป็นไปตามข้อกาหนดในการใช้งานจริง ภายใต้สภาวะที่กาหนด โดยยึดตามหลักฐานที่เป็นจริง
อาจเป็นการนาไปใช้งานจริง หรือสถานการณ์จาลอง
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4
4.1

บริบทขององค์กร (Context of the organization)
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its
context)
องค์กรต้องระบุประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และมี
ผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ ประเด็นเหล่านี้ต้องรวมถึงสภาพแวดล้อ มที่ได้รับผลกระทบจากองค์ก ร หรือมีความสามารถในการ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร
องค์กรต้องเฝ้าระวังและทบทวนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นภายนอกและภายใน
หมายเหตุ 1 ประเด็นสามารถรวมถึง ปัจจัยทางบวกและปัจจัยทางลบหรือเงื่อนไขเพื่อการพิจารณา
หมายเหตุ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทภายนอก สามารถทาได้โดยการพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย
เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
หมายเหตุ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทภายใน สามารถทาได้โดยการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
วัฒนธรรม ความรู้ และสมรรถนะขององค์กร

4.2

ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Understanding the needs
and expectations of interested parties)
ผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจากความสามารถขององค์กรที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อข้อกาหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรต้องระบุ
ก. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ข. ข้อกาหนด ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการแบบบูรณา
การ
ค. ข้อกาหนด ความต้องการ และความคาดหวังเหล่านั้นจะกลายเป็นพันธสัญญา
องค์กรต้องเฝ้าระวังและทบทวนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกาหนด ความต้องการ และ
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง

4.3

การกาหนดขอบข่ายของระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Determining the scope of the integrated
management system)
องค์กรต้องระบุขอบเขตและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการแบบบูรณาการเพื่อจัดทาขอบข่ายของระบบการ
จัดการ
ในการกาหนดขอบข่าย องค์กรต้องพิจารณา
ก. ประเด็นภายนอกและภายใน ตามข้อ 4.1
ข. ข้อกาหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธสัญญาตามข้อ 4.2
ค. หน่วยงาน ลักษณะงาน ขอบเขตทางกายภาพขององค์กร
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ง. กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร
จ. อานาจหน้าที่และความสามารถในการควบคุม และการชักจูงขององค์กร
เมื่อกาหนดขอบข่ายแล้ว กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดขององค์กรภายในขอบข่ายจาเป็นต้องรวมอยู่
ภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องประยุกต์ใช้ข้อกาหนดทั้งหมดของมาตรฐานฉบับนี้ ในกรณีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ภายในขอบข่าย
ของระบบการจัดการแบบบูรณาการที่ได้กาหนดไว้
ขอบข่ายของระบบจัดการแบบบูรณาการต้องถูกจัดทาและรักษาไว้ในรูปแบบเอกสารสารสนเทศ และพร้อม
แสดงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบข่ายต้องระบุชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม และให้เหตุผลสาหรับ
ข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้ ที่องค์กรพิจารณาว่าไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในขอบข่ายของระบบการจัดการ
แบบบูรณาการ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้ อาจใช้อ้างได้กรณีที่ข้อกาหนดที่พิจารณาว่าไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้นั้นไม่มี
ผลกระทบต่อความสามารถหรือความรับผิดชอบขององค์กรในการทาให้มั่นใจถึงความสอดคล้องข้อกาหนด
ผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า พันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.4

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated management system)
เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมถึงบรรลุสมรรถนะขององค์กร องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงกระบวนการที่จาเป็นและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ
นั้น ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้
องค์กรต้องพิจารณาความรู้ที่ได้จาก 4.1 และ 4.2 เมื่อจัดทาและรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องกาหนดกระบวนการที่จาเป็นสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ และประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร
องค์กรต้อง
ก. กาหนดปัจจัยนาเข้าที่จาเป็น และผลที่คาดว่าได้จากกระบวนการเหล่านี้
ข. กาหนดลาดับและการมีปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้
ค. กาหนดและประยุกต์ใช้ เกณฑ์และวิธีการ (รวมถึง การตรวจสอบ การวัด และตัวชี้วัดสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง)
ที่จาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า การดาเนินงานและการควบคุมกระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิผล
ง. กาหนดทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับกระบวนการเหล่านี้ และมั่นใจในความพร้อมของทรัพยากรเหล่านั้น
จ. มอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่สาหรับกระบวนการเหล่านี้
ฉ. ระบุความเสี่ยงและโอกาส ตามที่ได้กาหนดไว้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนด 6.1
ช. ประเมินผลกระบวนการเหล่ านี้ และดาเนินการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ มั่นใจว่ากระบวนการ
เหล่านี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
ซ. ปรับปรุงกระบวนการและระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ในกรณีที่จาเป็น องค์กรต้อง
ก. รักษาไว้ซึ่ง เอกสารสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกระบวนการเหล่านั้น
ข. เก็บรักษา เอกสารสารสนเทศ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการเหล่านั้นมีการดาเนินการตามที่วางแผนไว้
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5
ความเป็นผู้นา (Leadership)
5.1 ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)
5.1.1 ทั่วไป (General)
ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการแบบบูรณาการ
โดย
ก. เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ข. มั่นใจว่านโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้จัดทาขึ้นมีความสอดรับกับบริบทและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ค. มั่นใจว่ามีการบูรณาการข้อกาหนดของระบบการจัดการแบบบูรณาการกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
ง. ส่งเสริมการใช้ “การจัดการเชิงกระบวนการ” และ “การคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง”
จ. มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการอย่างเพียงพอ
ฉ. สื่อสารให้เข้าใจถึงความสาคัญของระบบการจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิผล และความสอดคล้องตาม
ข้อกาหนดของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ช. มั่นใจว่าระบบการจัดการแบบบูรณาการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
ซ. จูงใจ กากับ และสนับสนุนบุคลากร เพื่อให้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ฌ. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ญ. สนับสนุนให้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
ดังกล่าวในงานที่รับผิดชอบ
ฎ. การพัฒนา เป็นผู้นา และส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรซึ่งสนับสนุนผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฏ. การปกป้องคนงานจากการกล่าวโทษ/การตอบโต้ (reprisals) เมื่อมีการรายงานอุบัติการณ์ อันตราย
ความเสี่ยงและโอกาส
ฐ. ทาให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดทาและนาไปปฏิบัติซึ่งกระบวนการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของ
คนงาน (ดู 5.4)
ฑ. สนับสนุนการจัดตั้งและการทาหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัย (ดู 5.4 จ) 1))
หมายเหตุ คาว่า “ธุรกิจ” ในมาตรฐานฉบับนี้ ให้ความหมายกว้างๆ ว่าหมายถึง กิจกรรมหลักต่างๆ ที่ทาให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรเพื่อผลกาไร หรือ
องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
5.1.2 การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested parties focus)
ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่นที่เกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
มั่นใจว่า
ก. มีการระบุ ทาความเข้าใจและทาให้บรรลุต่อข้อกาหนดของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ต่อเนื่อง
ข. มีการระบุและจัดการ ความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และ
บริการ และความสามารถในการบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ค. การให้ความสาคัญต่อการบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 นโยบาย (Policy)
5.2.1 การจัดทานโยบาย (Establishing the policy)
ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งนโยบายซึ่งอยู่ในขอบเขตที่กาหนดในระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ
ก. เหมาะสมกับ จุ ดประสงค์และบริ บทขององค์กร และสนับสนุนต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง
เหมาะสมต่อ ลั กษณะ ขนาด ระดับความเสี่ ยงขององค์กร และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข. เป็นกรอบในการกาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์
ค. รวมถึงความมุ่งมั่นในการปกป้ องสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ และความมุ่งมั่นเฉพาะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในบริบทองค์กร
หมายเหตุ ความมุ่งมั่นเฉพาะอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การบรรเทาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
ง. รวมถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทางาน ที่จะเกิดกับลูกจ้างและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในระบบการจัดการ และได้รับคาปรึกษา แนะนา ให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
จ. รวมถึงความมุ่งมัน่ ในการบรรลุผลต่อข้อกาหนดที่ประยุกต์ใช้ และพันธสัญญา
ฉ. รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ช. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย
นโยบายต้องทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายที่กาหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับ
องค์กร
5.2.2 การสื่อสารนโยบาย (Communicating the policy)
นโยบายต้อง
ก. ได้รับการจัดเตรียมและรักษาไว้เป็นเอกสารสารสนเทศ
ข. ได้รับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
ค. พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.3

บทบาท ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ (Organizational roles, responsibilities and authorities)
ผู้บริหารระดับสูงต้องทาให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่สาหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการได้รับมอบหมายและสื่อสารในทุกระดับภายในองค์กร และเก็บรักษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คนงาน
แต่ละระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบต่อประเด็นต่างๆ ของระบบการจัดการที่พวกเขาสามารถควบคุมได้
ผู้บริหารสูงสุดต้องแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่เพื่อ
ก. มั่นใจว่าระบบการจัดการแบบบูรณาการเป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้
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ข. มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ นาไปสู่ผลลัพท์ที่ต้องการ
ค. รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการแบบบูรณาการและโอกาสในการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสูด รวมถึง
สมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3.4.11)
ง. มั่นใจว่ามีการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กร
จ. มั่นใจว่าความสมบูรณ์ของระบบการจัดการแบบบูรณาการจะยังคงอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ระบบการ
จัดการแบบบูรณาการต้องถูกวางแผนและนาไปดาเนินการ
5.4

การให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของคนงาน (Consultation and participation of workers)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งกระบวนการสาหรับการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของ
คนงานในทุกระดับและหน้าที่ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้ และตัวแทนคนงาน ในการพัฒนา การวางแผน การ
นาไปปฏิบัติ การประเมินสมรรถนะ และการดาเนินการสาหรับการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
องค์กรต้อง
ก) จัดเตรียมกลไก เวลา การฝึกอบรม และทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วม
หมายเหตุ ตัวแทนคนงานสามารถเป็นกลไกหนึ่งสาหรับการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมได้
ข) จั ด เตรี ย มการเข้า ถึง ข้อ มูล ที่ชัด เจน ที่ สามารถเข้า ใจได้แ ละมีค วามเกี่ย วข้องกับ ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ทัน เวลา
ค) กาหนดและขจัดอุปสรรคและการกีดกันการมีส่วนร่วมและลดให้เหลือน้อยที่สุดหากไม่สามารถขจัดได้
หมายเหตุ อุปสรรคหรือการกีดกัน รวมถึงความล้มเหลวในการตอบสนองต่อข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ของคนงาน อุปสรรคทางภาษา การตอบโต้หรือการคุกคามจากการตอบโต้ นโยบายหรือ
แนวปฏิบัติที่กีดกัน หรือการลงโทษคนงานที่มีส่วมร่วม
ง) มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาของคนงานที่ไม่ใช่ระดับบริหาร ดังนี้
1) การกาหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (ดู 4.2)
2) การจัดทานโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ดู 5.2)
3) การมอบหมายบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ขององค์กร เท่าที่ประยุกต์ได้ (ดู
5.3)
4) การกาหนดวิธีการที่ทาให้เป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ อย่างครบถ้วน (ดู
6.1.3)
5) การจัดทาวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวางแผนเพื่อให้บรรลุ (ดู 6.2)
6) การกาหนดการควบคุมสามารถประยุกต์ได้ สาหรับหน่วยงานภายนอก การจัดหา และผู้รับเหมา (ดู
8.1)
7) การกาหนดสิ่งที่จาเป็นต้องเฝ้าระวัง วัด และประเมินผล (ดู 9.1)
8) การวางแผน จัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งโปรแกรมการตรวจประเมิน (ดู 9.2.2)
9) การทาให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ดู 10.3)
จ) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนงานที่ไม่ใช่ระดับบริหาร ดังนี้
1) กาหนดกลไกสาหรับการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วม
2) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (ดู 6.1.1 และ 6.1.2)
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3) กาหนดการดาเนินการเพื่อขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ดู
6.1.4)
4) กาหนดข้ อ ก าหนดความรู้ ค วามสามารถ ความจาเป็ น ในการฝึ ก อบรม การฝึ ก อบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม (ดู 7.2)
5) กาหนดสิ่งที่ความจาเป็นที่ต้องสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร (ดู 7.4)
6) กาหนดมาตรการควบคุม และการนาไปปฏิบัติและการใช้อย่างมีประสิทธิผล (ดู 8.1, 8.2 และ 8.9)
7) การสอบสวนอุบัติการณ์และความไม่สอดคล้อง และกาหนดการปฏิบัติการแก้ไข (ดู 10.2)
หมายเหตุ 1 การมุ่งเน้นต่อการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของคนงานที่ไม่ใช่ระดับบริหารเพื่อที่จะ
ประยุกต์ใช้กับคนงานที่ทางาน รวมถึงระดับผู้บริหาร อาทิ ระดับจัดการที่ได้รับผลกระทบจาก
การทางานหรือปัจจัยอื่นๆ ในองค์กร
หมายเหตุ 2 เป็นที่ยอมรั บว่า การให้ การฝึกอบรมโดยไม่มีค่า ใช้จ่า ยสาหรับ คนงาน และการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมในช่วงเวลาทางานเท่าที่ดาเนินการได้ สามารถขจัดอุปสรรคและการกีดกัน ที่สาคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของคนงาน
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6
การวางแผน (Planning)
6.1 การดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
6.1.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ ซึ่งกระบวนการที่จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดใน 6.1.1 ถึง
6.1.4
เมื่อวางแผนสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ องค์กรต้องพิจารณา
ก. ประเด็นที่อ้างอิงจากข้อ 4.1
ข. ข้อกาหนดอ้างอิงจากข้อ 4.2
ค. ขอบข่ายระบบการจัดการแบบบูรณาการ
และระบุความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
(6.1.2.1) การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6.1.2.2 – 6.1.2.4) พันธสัญญา (6.1.3)
ประเด็นและข้อกาหนดอื่นๆ ที่ระบุจาก 4.1 และ 4.2 ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการจัดการ เพื่อ
ก. รับประกันว่าระบบการจัดการแบบบูรณาการ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
ข. ทาให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ที่ต้องการ
ค. ป้องกัน หรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจเกิดมีผลกระทบกับองค์กร
ง. บรรลุผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ภายในขอบข่า ยระบบการจั ด การแบบบูร ณาการ องค์ กรต้อ งระบุ ส ถานการณ์ ฉุก เฉิ นที่ อาจเกิด ขึ้น รวมถึ ง
สถานการณ์ทสี่ ามารถเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศ สาหรับ
- ความเสี่ยงและโอกาส ซึง่ จาเป็นต้องได้รับการจัดการ
- กระบวนการที่จาเป็นตาม 6.1.1 ถึง 6.1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า จะได้มีการกระทาตามที่ได้วางแผนไว้
6.1.2 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยง (Environmental aspects and risks assessment)
6.1.2.1 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects)
องค์กรต้องระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถควบคุมได้และมี
อิทธิพลต่อประเด็นนั้น และระบุผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงมุมมองวัฎ จักรชีวิต (Life
cycle perspective)
เมื่อพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาถึง
ก. การเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง การพั ฒ นาที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ห รื อ การพั ฒ นาใหม่ กิ จ กรรมใหม่ ห รื อ กิ จ กรรมที่
ปรับเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยน และบริการใหม่หรือบริการทีป่ รับเปลี่ยน
ข. สภาวะผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล
องค์กรต้องระบุประเด็นที่มีหรือ อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสาคัญ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยสาคัญ โดยใช้เกณฑ์ทอี่ งค์กรจัดทาขึ้น
องค์กรต้องสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ ระหว่างหน่วยงานและระดับต่างๆ ขององค์กร ตามความ
เหมาะสม
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องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศสาหรับ
- ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- เกณฑ์ที่ใช้เพื่อระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
- ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
หมายเหตุ ประเด็น ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ มีนัยส าคัญอาจส่ งผลต่อความเสี่ ย งและโอกาสที่เ กี่ยวข้อง ไม่ว่า มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ (ภัยคุกคาม) หรือผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์
(โอกาส)
6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks assessment)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการสาหรับการชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยง
ทุกกิจ กรรมและสภาพแวดล้ อมในการทางานของลู กจ้างและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการ
พิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึง
(1) กิจกรรมที่ทาเป็นประจาและที่ไม่เป็นประจา
(2) กิจกรรมของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ และผู้เยี่ยมชมในสถานที่ทางาน
(3) พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ของมนุษย์
(4) การชี้บ่งอัน ตรายที่เกิดจากภายนอกสถานที่ทางานซึ่งสามารถทาให้ เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยต่อบุคลากรภายใต้การกากับดูแลขององค์กรภายในสถานที่ทางาน
(5) อันตรายที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางานขององค์กรโดยเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร
(6) โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ภายในสถานที่ทางานที่จัดเตรียมโดยองค์กรหรืออื่นๆ
(7) การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ในองค์กร
(8) การปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงชั่ ว คราวและมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ
(9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
(10) การออกแบบพื้นที่ทางาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขั้นตอนการดาเนินการ และการ
จัดการเกี่ยวกับงาน (work organization) ภายในองค์กร รวมถึงการประยุกต์ตามขีดความสามารถของ
มนุษย์
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงขององค์กรต้อง
(1) กาหนดขึ้นโดยพิจารณาถึงขอบข่าย ลักษณะของกิจกรรม และระยะเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเชิงรุกมากกว่า
เชิงรับ
(2) ชี้บ่งอันตราย จัดลาดับความสาคัญและจัดเตรียมเป็นเอกสารของความเสี่ยงต่างๆ และกาหนดมาตรการ
ควบคุมต่างๆ ตามความเหมาะสม
ส าหรั บ การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง องค์ ก รต้ อ งชี้ บ่ ง อั น ตรายและความเสี่ ย ง ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบการจัดการแบบบูรณาการหรือกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะทาการเปลี่ยนแปลง
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การกาหนดมาตรการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่มีอยู่ ต้องพิจารณาใช้มาตรการลดความเสี่ยง
ตามลาดับ หรือใช้มาตรการหลายมาตรการร่วมกัน ดังนี้
(1) การกาจัด
(2) การเปลี่ยนหรือทดแทน
(3) การควบคุมทางด้านวิศวกรรม
(4) การควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ การเตือนอันตราย และ/หรือให้สัญญาณ
(5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ถ้ามีการดาเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรม องค์กรต้องแก้ไขแผนงานให้เหมาะสม
องค์กรต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่กาหนด
องค์กรต้องจัดทาและเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ในหลายประเทศข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ รวมถึงข้อกาหนดในการจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่แรงงาน
6.1.2.3 การประเมิน ความเสี่ยงด้า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการเพื่อ
ก. ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จากอั น ตรายที่ ชี้ บ่ ง ในขณะที่ ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่
ข. กาหนดและประเมินความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา การนาไปปฏิบัติ การดาเนินงาน และการ
รักษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิธี การและเกณฑ์ข ององค์กรสาหรั บการประเมิน ความเสี่ยงด้า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้อ ง
กาหนดให้สัมพันธ์กับขอบข่าย ลักษณะและช่วงเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับและถูกใช้
อย่างเป็นระบบ เอกสารสารสนเทศต้องคงไว้และเก็บรักษาตามวิธีการและเกณฑ์
6.1.2.4 การประเมิ น โอกาสด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และโอกาสอื่ น ๆ สาหรั บ ระบบการจั ด การ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการเพื่อประเมิน
ก. โอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลต่อการยกระดับสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรที่วางแผนไว้ นโยบายขององค์กร กระบวนการหรือกิจกรรมของ
องค์กร และ
1) โอกาสในการปรับการทางาน โครงสร้างการทางาน และสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีต่อคนงาน
2) โอกาสในการขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข. โอกาสอื่นๆ สาหรับการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆ และโอกาสอื่นๆ สาหรับองค์กร
6.1.3 การกาหนดข้อกาหนดกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ (Determination of legal requirements and
other requirements)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการสาหรับ
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ก. ชี้บ่ง เข้าถึง และ ติดตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ข. ระบุวิธีการในการประยุกต์ใช้ข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ในองค์กร
ค. นาข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ มาปฏิบัติ เมื่อมีการจัดทา รักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต้องรักษาไว้ซึ่งเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
องค์กรต้องสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ไปยังคนงานภายใต้
การกากับดูแลขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายเหตุ ข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ สามารถส่งผลต่อความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร
6.1.4 การวางแผนการดาเนินงาน (Planning action)
องค์กรต้องวางแผน
ก. ดาเนินการเพื่อจัดการกับ
1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ และ ผลการประเมินความเสี่ยง ใน 6.1.2
2) ข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ใน 6.1.3
3) ความเสี่ยงและโอกาสที่ได้ระบุ ใน 6.1.1
4) การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ใน 8.9
ข. วิธีการ
1) บูรณาการ และ นาไปปฏิบัติ ซึ่งการดาเนินงานต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการของระบบการ
จัดการแบบบูรณาการ (6.2, 7, 8 และ 9.1) หรือ กระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ
2) ประเมินประสิทธิผลของแผนการดาเนินงาน (9.1)
การดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส ต้องมีความเหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์กรต้องคานึงถึงการควบคุม ตามลาดับชั้น (ดู 6.1.2.2) และผลลัพธ์จากระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เมื่อวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ
เมื่อวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ องค์กรจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทางเลือกด้านเทคโนโลยี การเงิน
การปฏิบัติการ และข้อกาหนดทางธุรกิจ
หมายเหตุ 1 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงและโอกาส สามารถรวมถึง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การรับ
ความเสี่ยงเพื่อสร้างเป็นโอกาส การกาจัดแหล่งความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของโอกาสหรือผลที่
ตามมา การกระจายความเสี่ยง หรือการคงความเสี่ยงไว้โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
หมายเหตุ 2 โอกาสสามารถนาไปสู่แนวปฏิบัติใหม่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตลาดใหม่ การสร้างลูกค้า
ใหม่ การสร้างพันธมิตร การใช้เทคโนโลยีใหม่ และความมุ่งหวังและการดาเนินการอื่นๆ ที่เป็นไป
ได้เพื่อจัดการกับความต้องการขององค์กรหรือลูกค้า
6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objectives and planning to achieve them)
6.2.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
องค์กรต้องจัดทาวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามหน่วยงาน ระดับ
และกระบวนการที่จาเป็นสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อรักษาและปรับปรุงระบบและสมรรถนะ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึง ความเสี่ยงและโอกาส (6.1.1) ผลการ
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ประเมินความเสี่ยง รวมถึงทางเลื อกด้านเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบั ติการ และข้อกาหนดทางธุรกิจ รวมถึง
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ต้อง
ก. สอดคล้องกับนโยบาย
ข. สามารถวัดได้ (ถ้าทาได้) หรือสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ค. พิจารณาถึงข้อกาหนดที่ต้องประยุกต์ใช้ กฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัย สาคัญ ความมุ่งมั่น ในการป้องกันอันตรายและความเจ็บป่ว ยจากการทางาน และผลของการให้
คาปรึกษากับคนงานและตัวแทนของคนงาน
ง. เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ และการสร้างความพึงพอใจลูกค้า
จ. ได้รับการเฝ้าระวัง
ฉ. ได้รับการสื่อสาร
ช. ได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม
องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
6.2.2 การวางแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Planning actions to achieve objectives)
เมื่อวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรต้องระบุ
ก. อะไรที่จะทา
ข. ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ
ค. ใครเป็นคนรับผิดชอบ
ง. กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
จ. วิธีการประเมินผล รวมถึงดัช นีชี้วัดสาหรับการเฝ้ าระวัง ความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วัดได้
(9.1.1)
ฉ. การด าเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจของ
องค์กร
องค์กรต้องพิจารณาแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นสามารถบูรณาการในกระบวนการทางธุรกิจ
ขององค์กร
แผนการดาเนิ นงานต้องได้รั บการติดตามและทบทวนอย่างสม่าเสมอตามแผนที่กาหนดไว้เป็นระยะๆ และ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับแผนการดาเนินงาน
6.3

การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
เมื่อองค์กรพิจารณาความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงนี้ต้ อง
กระทาอย่างมีระเบียบแบบแผน (4.4)
องค์กรต้องพิจารณา
ก. จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. ความสมบูรณ์ของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ค. การมีอยู่ของทรัพยากร
ง. การมอบหมายหรือมอบหมายซ้า สาหรับความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่
จ. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (6.1.2.1) และการประเมินความเสี่ยง (6.1.2.2)
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7
งานสนับสนุน (Support)
7.1 ทรัพยากร (Resources)
7.1.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องกาหนดและจั ดหาทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการจัดทา นาไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่องของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องพิจารณา
ก. ความสามารถและข้อจากัดของทรัพยากรภายในที่มีอยู่
ข. สิ่งที่จาเป็นซึง่ ได้มาจากผู้จัดหาจากภายนอก
7.1.2 บุคลากร (People)
องค์กรต้องกาหนดและจัดหาบุคลากรที่จาเป็นสาหรับการนาระบบการจัดการแบบบูรณาการไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึง การดาเนินงานและควบคุมกระบวนการนั้น
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
องค์กรต้องกาหนด จัดหา และรักษาไว้ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานของกระบวนการต่างๆ
และเพื่อบรรลุถึงความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย และพันธสัญญา
หมายเหตุ โครงสร้างพื้นฐาน สามารถรวมถึง
ก. อาคารและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
ข. เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ค. ทรัพยากรด้านการขนส่ง
ง. ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
7.1.4 สภาพแวดล้อมสาหรับการดาเนินงานของกระบวนการ (Environment for the operation of processes)
องค์กรต้องกาหนด จัดหา และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่จาเป็น สาหรับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ
และเพื่อให้บรรลุถึงความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย และพันธสัญญา
หมายเหตุ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถเป็นผลรวมของปัจจัยมนุษย์และปัจจัยทางกายภาพ เช่น
ก. ปัจจัยทางสังคม (เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ ความสงบ การไม่เผชิญหน้า)
ข. ปัจจัยทางจิตใจ (เช่น การลดความเคร่งเครียด การป้องกันความท้อแท้ การป้องกันทางด้าน
อารมณ์)
ค. ปัจ จั ย ทางกายภาพ (เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความชื้น แสงสว่าง การไหลเวียนอากาศ
สุขอนามัย เสียง)
ปัจจัยเหล่านี้สามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหา รวมถึง
กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ
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7.1.5 ทรัพยากรสาหรับการเฝ้าระวัง และการวัด (Monitoring and measuring resources)
7.1.5.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องกาหนดและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อมั่นใจถึงความใช้ได้และความเชื่อถือได้ของผลลัพธ์ เมื่อการ
เฝ้าระวังหรือการวัด ถูกใช้เพื่อทวนสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการตามข้อกาหนด รวมถึงความ
สอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพันธสัญญา (9.1.1)
องค์กรต้องทาให้มั่นใจว่า ทรัพยากรที่ได้จัดหา
ก. เหมาะสาหรับชนิดของกิจกรรมการเฝ้าระวังและการวัดที่อยู่ภายใต้การดาเนินงาน
ข. ได้รับการรักษาไว้ เพื่อทาให้มั่นใจว่าเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไห้เหมาะสม เพื่อเป็นหลักฐานของความเหมาะสมต่อจุด ประสงค์ของ
ทรัพยากรสาหรับการเฝ้าระวังและการวัด
7.1.5.2 การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
เมื่อการสอบกลับได้ของการวัดเป็น ส่วนหนึ่งในข้อกาหนด หรือได้รับการพิจารณาโดยองค์กรว่าเป็นส่วนสาคัญ
ของการสร้างความเชื่อมั่นในความใช้ได้ของผลการวัด เครื่องมือที่ใช้วัดต้อง
ก. สอบเทียบหรือทวนสอบ หรือทั้งสอง ตามช่วงเวลาที่กาหนด หรือก่อนนาไปใช้งาน โดยเทียบกับมาตรฐาน
การวัดที่สามารถสอบกลับสู่มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งหากไม่มีมาตรฐานดังกล่าว หลักการ
พื้นฐานที่ใช้สาหรับการสอบเทียบหรือการทวนสอบต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ
ข. ชี้บ่งเพื่อกาหนดสถานะการสอบเทียบ
ค. ปกป้องจากการปรับแต่ง การเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจจะทาให้สถานะการสอบเทียบและผลการ
วัดที่ตามมานั้นใช้ไม่ได้
องค์กรต้องพิจารณาและดาเนินการอย่างเหมาะสมตามความจาเป็น ถ้าพบว่าเครื่องมือวัดไม่เหมาะสมสาหรับ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งกระทบต่อความใช้ได้ของผลการวัดก่อนหน้านี้
7.1.6 ความรู้ขององค์กร (Organizational knowledge)
องค์กรต้องกาหนดความรู้ที่จ าเป็น ส าหรับการดาเนินงานของกระบวนการต่างๆ และเพื่อให้ บรรลุ ถึง ความ
สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
ความรู้นี้ต้องรักษาไว้ และพร้อมนาไปใช้ได้ตามขอบเขตที่จาเป็น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการและแนวโน้ม องค์กรต้องพิจารณาความรู้ในปัจจุบันและกาหนดวิธีการทาให้
ได้มาหรือเข้าถึงความรู้เพิ่มเติมที่จาเป็นอื่นๆ และทาให้ทันสมัย
หมายเหตุ 1 ความรู้ ข ององค์ ก ร คื อ ความรู้ เ ฉพาะส าหรั บ องค์ ก ร ซึ่ ง ได้ ม าจากประสบการณ์ เป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ถูกใช้และแบ่งปัน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
หมายเหตุ 2 ความรู้ขององค์กร สามารถอยู่บนพื้นฐานของ
ก. แหล่งภายใน เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากความ
ล้มเหลวหรือความสาเร็จของโครงการ การจัดเก็บและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ไม่ได้
เป็นเอกสาร ผลการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
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ข. แหล่งภายนอก เช่น มาตรฐาน แหล่งการศึกษา การประชุมทางวิชาการ ความรู้ที่ได้จาก
ลูกค้าหรือผู้จ้ดหาจากภายนอก
7.2

ความสามารถ (Competence)
องค์กรต้อง
ก. กาหนดความรู้ความสามารถที่จาเป็นของบุคลากรที่ทางานภายใต้การควบคุมที่ ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
และประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึง ความสามารถที่จะดาเนินการให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม หรือ ประสบการณ์ที่
เหมาะสม
ค. ระบุหัวข้อความรู้ความสามารถที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ง. ดาเนินการเพื่อให้ได้รับความรู้ความสามารถที่จาเป็น และประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการนั้น
จ. เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสมเป็นหลักฐานของความรู้ความสามารถ
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมถึงความแตกต่างของระดับความ
รับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษา การอ่านออกเขียนได้ และระดับความเสี่ยง
หมายเหตุ การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาจรวมถึ ง เช่ น การให้ ก ารฝึ ก อบรม การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง หรื อ การ
มอบหมายงานใหม่ ใ ห้ กั บ คนที่ ถู ก ว่ า จ้ า งในปั จ จุ บั น หรื อ การจ้ า งหรื อ ท าข้ อ ตกลงกั บ ผู้ ที่ มี
ความสามารถ

7.3

ความตระหนัก (Awareness)
องค์กรต้องจัดทากระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่ทางานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักถึง
ก. นโยบายของระบบการจัดการแบบบูรณการ
ข. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ค. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิด
ง. อุบัติการณ์ และผลลัพธ์ที่ได้จากการสอบสวน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเขา
จ. อันตราย ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการปฏิบัติการทีก่ าหนดไว้ทเี่ กี่ยวกับพวก
เขา
ฉ. ความสามารถต่อการนาตนเองออกจากสถานการณ์การทางานที่พวกเขาเชื่อว่าทาให้เกิดอันตราย
ฉับพลันและรุนแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของพวกเขา เช่นเดียวกับการปกป้องพวกเขาจากผลที่ตามมาที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ช. ผลกระทบที่สาคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริง หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
การดาเนินงานนั้นๆ รวมทั้งพฤติกรรมและประโยชน์ด้านอาชีวอนามัยที่ได้รับจากการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
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ซ. บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบและความส าคั ญในการบรรลุ ตามข้อ กาหนดการเตรีย มความพร้อ มและการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ฌ. ผลเสียที่อาจเกิดขั้นจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนด
ญ. การสนั บ สนุ น ต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการจั ด การแบบบู ร ณาการ รวมถึ ง ประโยชน์ ของการปรับ ปรุ ง
สมรรถนะ
ฎ. ผลกระทบของความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการดาเนินงานให้
สอดคล้องตามพันธสัญญา
7.4 การสื่อสาร (Communication)
7.4.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และ รักษาไว้ ซึ่งกระบวนการ สาหรับการสื่อภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบจัดการแบบบูรณาการ รวมถึง
ก. จะสื่อสารอะไร
ข. สื่อสารเมื่อไหร่
ค. สื่อสารกับใคร
- ภายในองค์กรในแต่ละระดับ และหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
- กลุ่มผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ง. สื่อสารอย่างไร
จ. ใครเป็นผู้สื่อสาร
เมื่อจัดทากระบวนการสื่อสาร องค์กรต้อง
- พิจารณาถึงข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่สื่อสารมีความสอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดการ
แบบบูรณาการ และเชื่อถือได้
องค์กรต้องคานึงถึงแง่มุมที่หลากหลาย (เช่น เพศ ภาษา วัฒนธรรม ความรู้ ความพิการ) เมื่อพิจารณาถึง
ความจาเป็นในการสื่อสาร
องค์กรต้องตอบสนองต่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลักฐานของการสื่อสาร ตามความเหมาะสม
องค์กรต้องจัดทากระบวนการสาหรับการมีส่วนร่วมและการให้คาปรึกษา ซึ่งรวมถึง
ก. การมีส่วนร่วมของลูกจ้างและการเตรียมการต่างๆ เพื่อ
1) การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสม
2) การสอบสวนอุบัติการณ์
3) การกาหนดและทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์
ข. การให้คาปรึกษาหรือการให้ข้อมูลสารสนเทศกับผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่มีผลกระบบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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7.4.2 การสื่อสารภายใน (Internal communication)
องค์กรต้อง
ก. สื่อสารภายในสาหรับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการแบบบูรณาการตามระดับและหน้าที่
ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการแบบบูรณาการ ตามความเหมาะสม
ข. มั่นใจว่ากระบวนการสื่อสารทาให้บุคลากรที่ทางานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
7.4.3 การสื่อสารภายนอก (External communication)
องค์กรต้องสื่อสารภายนอกสาหรับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระบบการจัดการแบบบูรณาการตามกระบวน
การสื่อสารขององค์กรที่ได้จัดทาขึ้น และตามสิ่งที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การสื่อสารกับลูกค้า (ดู 8.2.1)
7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)
7.5.1 ทั่วไป (General)
ระบบการจัดการแบบบูรณาการขององค์กร ต้องรวมถึง
ก. เอกสารสารสนเทศที่กาหนดโดยมาตรฐานฉบับนี้
ข. เอกสารสารสนเทศทีก่ าหนดโดยองค์กร ซึง่ จาเป็นสาหรับประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
หมายเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ อาจแตกต่างกันจาก
องค์กรหนึ่งกับองค์กรอื่นๆ เนื่องจาก
- ขนาดขององค์กร และประเภทของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
- ความจาเป็นในการแสดงความสอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ความซับซ้อนของกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ
- ความสามารถของบุคลากร
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับ การสร้างและการทาให้ทันสมัย (7.5.2) และการควบคุมเอกสาร
สารสนเทศ (7.5.3)
7.5.2 การสร้างและการทาให้ทันสมัย (Creating and updating)
เมื่อมีการสร้างและการทาให้ทันสมัยสาหรับเอกสารสารสนเทศ องค์กรต้องมั่นใจในความเหมาะสม
ก. การชี้บ่ง และรายละเอียด เช่น ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้เขียน หรือหมายเลขอ้างอิง
ข. รูปแบบ เช่น ภาษา เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ กราฟิก และสื่อ เช่น กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์
ค. ทบทวนและอนุมัติสาหรับความเหมาะสมและความเพียงพอ
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7.5.3 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Control of documented Information)
เอกสารสารสนเทศที่กาหนดโดยระบบการจัดการแบบบูรณาการและมาตรฐานฉบับนี้ ต้องได้รับการควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่า
ก. พร้อมใช้และเหมาะสมสาหรับการใช้งาน ที่ไหน และเมื่อไหร่ที่จาเป็น
ข. ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ เช่น จากการสูญเสีย ข้อมูลความลับ การใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือ การทาให้ไม่
สมบูรณ์
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ องค์กรต้องดาเนินการเท่าที่ประยุกต์ได้ ดังนี้
- การแจกจ่าย การเข้าถึง การเรียกคืนและการใช้
- การจัดเก็บ และการดูแลรักษา รวมทั้งการดูแลรักษาเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน
- ควบคุมการเปลี่ยนแปลง เช่น ควบคุมครั้งที่จัดทา
- การเก็บรักษา และการทาลายทิ้ง
เอกสารสารสนเทศจากภายนอก ที่กาหนดโดยองค์กรที่จาเป็นสาหรับการวางแผน และการดาเนินงานของระบบ
การจัดการแบบบูรณาการ ต้องได้รับการชี้บ่งอย่างเหมาะสม และได้รับการควบคุม
เอกสารสารสนเทศที่เก็บรักษาเพื่อเป็นหลักฐานความสอดคล้อง ต้องได้รับการป้องกันจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ตั้งใจ
หมายเหตุ 1 การเข้าถึง อาจหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับให้สิทธิ์ในการเรียกดูเอกสารสารสนเทศเท่านั้น หรือ
ให้สิทธิ์และให้อานาจในการเรียกดูและแก้ไขเอกสารสารสนเทศได้
หมายเหตุ 2 การเข้าถึงเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าถึงโดยคนงานและตัวแทนของคนงาน
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8
8.1

การดาเนินงาน (Operation)
การวางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน (Operational planning and control)
องค์กรต้องวางแผน จัดทา นาไปปฏิบัติ ควบคุม และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการที่จาเป็น (4.4) เพื่อบรรลุข้อกาหนด
สาหรั บ การจั ดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม ข้อกาหนดด้านอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย ข้อกาหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ และเพื่อปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 โดย
ก. ระบุข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ข. จัดทาเกณฑ์สาหรับ
1) กระบวนการ
2) การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ค. กาหนดทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุความสอดคล้องตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ง. ทาการควบคุมกระบวนการให้สอดคล้องตามเกณฑ์
จ. กาหนด คงไว้ และ เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตที่จาเป็น
1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการได้ดาเนินการตามแผน
2) เพื่อแสดงความสอดคล้องของข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ฉ. ปรับงานให้เหมาะกับคนงาน
ผลลัพธ์ของการวางแผนต้องมีความเหมาะสมสาหรับการดาเนินงานขององค์กร
องค์กรต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ และทบทวนผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ได้ตั้งใจ
ต้องดาเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบตามความจาเป็น
สาหรับการวางแผนและการควบคุมการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิต
องค์กรต้อง
ก. จัดทาการควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกระบุในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยพิจารณาแต่ละขั้นตอนของวงจรวัฏจักรชีวิต
ข. ระบุข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับการจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความเหมาะสม
ค. สื่อสารข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้จัดหาจากภายนอก รวมถึงผู้รับเหมา
ง. พิจารณาความจาเป็นเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งหรือส่งมอบ การใช้ การบาบัดเมื่อสิ้นสุดชีวิต และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์และบริการ
นอกจากนี้ ในการวางแผนและการควบคุมการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรต้อง
ก. ควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยต้องบูรณาการการควบคุม
การปฏิบัติงานกับระบบการจัดการอื่นๆ ขององค์กรที่มีอยู่เดิม
ข. ประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับองค์กร
อื่นๆ กรณีทใี่ นสถานที่ทางานมีนายจ้างหลายคน
ค. จัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการสาหรับการควบคุมการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้
มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นสอดคล้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
องค์กรต้องประสานความร่วมมือในกระบวนการจัดหาขององค์กรกับผู้รับเหมาขององค์กร เพื่อชี้บ่ง
อันตราย และเพื่อประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจาก
1) กิจกรรมและการดาเนินงานของผู้รับเหมาที่มีผลกระทบต่อองค์กร
2) กิจกรรมและการดาเนินการของผู้รับเหมาซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงานของผู้รับเหมา
3) กิจกรรมและการดาเนินการของผู้รับเหมาซึ่งมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ทางาน
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องค์กรต้องมั่นใจว่าผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติตามข้อกาหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยขององค์กร กระบวนการจัดหาขององค์กรต้องมีการกาหนดและนาเกณฑ์ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยไปใช้สาหรับเลือกผู้รับเหมา
หมายเหตุ อาจเป็น ประโยชน์ใ นการรวมเกณฑ์อ าชี ว อนามั ยและความปลอดภัย ส าหรั บ การเลื อ ก
ผู้รับเหมาไว้ในเอกสารสัญญา
องค์กรต้องมั่นใจว่ากระบวนการที่ให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน (Outsourced) ได้รับการควบคุม
(8.5) หรื อได้ รับการโน้มน้าว ชนิดและขอบเขตของการควบคุมหรื อการโน้มน้า วที่จะประยุกต์ใ ช้กับ
กระบวนการเหล่านี้ ต้องได้รับการระบุไว้ในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องมั่นใจว่าข้อตกลงในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมาย
และข้อกาหนดอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ และบรรลุตามผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ชนิดและระดับของการควบคุมที่นามาใช้ในหน้าที่และกระบวนการนี้ต้องได้รับการ
กาหนดไว้ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมายเหตุ การประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกสามารถช่วยให้องค์กรมีการจัดการกับผลกระทบ
ใดๆ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ง. เตือนอันตรายในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน
8.2

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of change)
องค์กรต้องจัดทากระบวนการสาหรับการนาไปปฏิบัติและการควบคุม การเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ ทั้ง
ชั่วคราวและถาวร ซึ่งมีผลกระทบต่อสมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ครอบคลุมถึง
ก. ผลิตภัณ ฑ์ การให้บริการและกระบวนการใหม่ หรื อ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณ ฑ์ การให้บริการและ
กระบวนการที่มีอยู่เดิม รวมถึง
- ที่ตั้งและสภาวะโดยรอบสถานที่ทางาน
- การจัดโครงสร้างการทางาน
- เงื่อนไขในการทางาน
- แรงงาน
ข. การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ค. การเปลี่ยนแปลงความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ง. การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
องค์กรต้องทบทวนผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั้งใจไว้ ดาเนินการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ในทางลบ ตามความจาเป็น
องค์กรต้องมั่นใจว่าเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงข้อกาหนดที่
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อข้อกาหนดผลิตภัณฑ์และบริการมีการเปลี่ยนแปลง
องค์กรต้ องเก็บรั กษาเอกสารสารสนเทศที่อธิ บายรายละเอียดผลลัพธ์ ของการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ต่อการเปลี่ยนแปลง และการดาเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทบทวน
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและโอกาส
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8.3 ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements for products and services)
8.3.1 การสื่อสารกับลูกค้า (Customer communication)
การสื่อสารกับลูกค้า ต้องประกอบด้วย
ก. การให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ข. การจัดการเกี่ยวกับการสอบถาม สัญญาหรือคาสั่งซื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ค. การได้มาซึ่งข้อมูลตอบกลับจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า
ง. การจัดการหรือการควบคุมทรัพย์สินของลูกค้า
จ. จัดทาข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการดาเนินการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดหมาย เมื่อมีความเกี่ยวข้อง
8.3.2 การระบุข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Determination of requirements for products and
services)
เมื่อระบุข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนาเสนอให้กับลูกค้า องค์กรต้องมั่นใจว่า
ก. ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการได้ถูกกาหนดไว้ รวมถึง
1) ข้อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่ประยุกต์ใช้
2) สิ่งที่พิจารณาว่าจาเป็นโดยองค์กร
ข. องค์กรสามารถทาให้บรรลุถึงข้อกล่าวอ้างสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่นาเสนอ
8.3.3 การทบทวนข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Review of the requirements for products and
services)
8.3.3.1 องค์กรต้องมั่นใจว่ามีความสามารถในการทาให้บรรลุตามข้อกาหนดผลิตภั ณฑ์และบริการที่นาเสนอต่อลูกค้า
องค์กรต้องทาการทบทวนก่อนการตกลงที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้า ซึ่งรวมถึง
ก. ข้อกาหนดที่กาหนดโดยลูกค้า รวมถึงข้อกาหนดในการส่งมอบ และกิจกรรมหลังการส่งมอบ
ข. ข้อกาหนดที่ไม่ได้ระบุโดยลูกค้า แต่จาเป็นสาหรับ การใช้งานเฉพาะหรือการใช้งานตามต้องการ ซึ่งเป็นที่
ทราบโดยทั่วไป
ค. ข้อกาหนดที่ได้ระบุโดยองค์กร
ง. ข้อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่ประยุกต์ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
จ. สัญญา หรือข้อกาหนดคาสั่งซื้อที่แตกต่างจากที่แจ้งไว้ก่อนหน้า
องค์กรต้องมั่นใจว่าสัญญาหรือข้อกาหนดคาสั่งซื้อที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไข
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้เอกสารที่แสดงถึงข้อกาหนดของลูกค้า ข้อกาหนดของลูกค้าต้องได้รับการยืนยันโดย
องค์กรก่อนการยอมรับข้อตกลง
หมายเหตุ ในบางกรณี เช่น การขายทางอินเตอร์เน็ต การทบทวนอย่างเป็นทางการไม่สามารถกระทาได้ใน
แต่ละคาสั่งซื้อ การทบทวนสามารถทดแทนได้ โดยการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
แคตตาล็อก
8.3.3.2 องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เท่าที่ประยุกต์ได้
ก. ผลลัพท์จากการทบทวน
ข. ข้อกาหนดใหม่ใดๆ สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
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8.4

การออกแบบและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (Design and development of products and
services)
8.4.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อ ทาให้
มั่นใจต่อการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ
8.4.2 การวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนา (Design and development planning)
ในการกาหนดขั้นตอนและควบคุมสาหรับการออกแบบและพัฒนา องค์กรต้องพิจารณา
ก. ธรรมชาติ ระยะเวลา และความซับซ้อนของกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
ข. ความต้องการแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงการทบทวนการออกแบบและพัฒนาที่สามารถ
ประยุกต์ใช้
ค. ความต้องการของกิจกรรมการทวนสอบ และการรับรองความถูกต้องของการออกแบบและพัฒนา
ง. ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
จ. ทรัพยากรภายนอกและภายในที่จาเป็นสาหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ฉ. ความจาเป็นในการควบคุมการประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ช. ความจาเป็นของการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้งานในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ซ. ข้อกาหนดสาหรับการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ
ฌ. ระดับของการควบคุมที่คาดหวังสาหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาโดยลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง
ญ. เอกสารสารสนเทศที่จาเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้บรรลุถึงข้อกาหนดด้านการออกแบบและพัฒนา
8.4.3 ปัจจัยนาเข้าสาหรับการออกแบบและการพัฒนา (Design and development inputs)
องค์กรต้องระบุข้อกาหนดเฉพาะที่สาคัญสาหรับชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการออกแบบและพัฒนา
องค์กรต้องพิจารณา
ก. ข้อกาหนดด้านการใช้งานและสมรรถนะ
ข. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาที่คล้ายคลึงก่อนหน้า
ค. ข้อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบ
ง. มาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติที่องค์กรยอมรับในการนาไปปฏิบัติ
จ. ผลที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลว เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจัยนาเข้าต้องเพียงพอ สมบูรณ์ และไม่คลุมเครือสาหรับจุดประสงค์ของการออกแบบและพัฒนา
ปัจจัยนาเข้าสาหรับการออกแบบและพัฒนาที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการแก้ไข
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศของปัจจัยนาเข้าสาหรับการออกแบบและพัฒนา
8.4.4 การควบคุมการออกแบบและการพัฒนา (Design and development controls)
องค์กรต้องประยุกต์ใช้การควบคุมสาหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่า
ก. ผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุ ได้ถูกกาหนดไว้
ข. ต้องดาเนินการทบทวนเพื่อประเมินความสามารถของผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนาว่าเป็นไปตาม
ข้อกาหนด
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ค. ต้องดาเนินกิจกรรมการทวนสอบเพื่อให้มั่นใจว่า ผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนาเป็นไปตามข้อกาหนด
ของปัจจัยนาเข้า
ง. ต้องดาเนินกิจกรรมการรับรองผลเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการสุดท้ายเป็นไปตามข้อกาหนดสาหรับ
การใช้งานเฉพาะหรือการใช้งานตามต้องการ
จ. ได้ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็น สาหรับจัดการปัญหาที่พบระหว่างกิจกรรมการทบทวน หรือการทวนสอบและ
การรับรองผล
ฉ. เอกสารสารสนเทศของกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษา
หมายเหตุ การทบทวนการออกแบบและพัฒนา การทวนสอบ และการรับรองผลมีจุดประสงค์ที่แตกต่าง
ซึ่งสามารถกระทาแยกหรือร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
8.4.5 ผลลัพท์จากการออกแบบและการพัฒนา (Design and development outputs)
องค์กรต้องมั่นใจว่าผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนา
ก. เป็นไปตามข้อกาหนดของปัจจัยนาเข้า
ข. มีเพียงพอสาหรับกระบวนการในลาดับถัดไปสาหรับการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ
ค. รวมถึง หรืออ้างอิงถึงข้อกาหนดการเฝ้าระวังและการวัดตามความเหมาะสม และเกณฑ์การยอมรับ
ง. ระบุคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ จุดประสงค์ที่ต้องการ และความ
ปลอดภัยและการจัดหาที่เหมาะสม
องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศที่เป็นผลลัพท์จากการออกแบบและพัฒนา
8.4.6 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา (Design and development changes)
องค์กรต้องระบุ ทบทวน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทาระหว่าง หรือในขั้นตอนถัดไปของการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในขอบเขตที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อความสอดคล้องต่อ
ข้อกาหนดต่างๆ
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสาหรับ
ก. การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา
ข. ผลลัพธ์ของการทบทวน
ค. อานาจการอนุมัติของการเปลี่ยนแปลง
ง. การดาเนินการที่ได้กระทาเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบ
8.5

การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่จัดหาจากภายนอก (Control of externally provided
processes products and services)
8.5.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องมั่นใจว่า กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่จัดหาจากภายนอกสอดคล้องกับข้อกาหนด
องค์กรต้องพิจารณาประยุกต์ใช้วิธีการควบคุมสาหรับ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่จัดหาจากภายนอก
เมื่อ
ก. ผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้จัดหาจากภายนอก ทีน่ าเข้าไปรวมเป็นผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
ข. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถู กส่งมอบโดยตรงให้กับลูกค้ า โดยผู้จัดหาจากภายนอกที่ดาเนินการในนามของ
องค์กร
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ค. กระบวนการ หรือบางส่วนของกระบวนการทีด่ าเนินการโดยผู้จัดหาจากภายนอก ซึง่ เป็นผลจากการตัดสินใจ
ขององค์กร
องค์กรต้องพิจารณาและประยุกต์ใช้เกณฑ์สาหรับการประเมิน การคัดเลือก การเฝ้าระวังสมรรถนะ และการ
ประเมินซ้ากับผู้จัดหาจากภายนอก บนพื้นฐานของความสามารถในการจัดหากระบวนการ หรือ ผลิตภัณฑ์และ
บริการตามข้อกาหนด
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ สาหรับกิจกรรมเหล่านี้ และกิจกรรมที่จาเป็นอันเป็นผลจากการประเมิน
8.5.2 ประเภทและขอบเขตของการควบคุม (Type and extent of control)
องค์กรต้องมั่นใจว่ากระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาจากภายนอก ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสอดคล้องอย่างสม่าเสมอให้ลูกค้า
องค์กรต้อง
ก. มั่นใจว่ากระบวนการที่จัดหาจากภายนอกยังคงอยู่ในการควบคุมของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ข. ระบุ วิธีการควบคุมที่ต้องประยุกต์ใช้กับผู้จัดหาจากภายนอก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ค. พิจารณาถึง
1) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่จัดหาจากภายนอกต่อความสามารถ
ขององค์กรที่จะบรรลุต่อข้อกาหนดลูกค้า และข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้กับผู้จัดหาจากภายนอก
ง. กาหนด วิธีการทวนสอบ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่
จัดหาจากภายนอกสอดคล้องกับข้อกาหนดต่างๆ
8.5.3 ข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้จัดหาจากภายนอก (Information for external providers)
องค์กรต้องมั่นใจถึงความเพียงพอของข้อกาหนดต่างๆ ก่อนทาการสื่อสารกับผู้จัดหาจากภายนอก
องค์กรต้องทาการสื่อสารข้อกาหนดต่างๆ กับผู้จัดหาจากภายนอก สาหรับ
ก. กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่จะถูกส่งมอบ
ข. การอนุมัติ
1) ผลิตภัณฑ์และบริการ
2) วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ์
3) การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
ค. ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติที่จาเป็นของบุคลากร
ง. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาจากภายนอกกับองค์กร
จ. วิธีการควบคุมและการเฝ้าระวังสมรรถนะของผู้จัดหาจากภายนอก ซึ่งองค์กรประยุกต์ใช้
ฉ. กิจ กรรมการทวนสอบหรื อ การรั บ รองผล ซึ่ง องค์ ก รหรื อ ลู ก ค้ าขององค์ กรตั้ งใจไปด าเนิ น การที่ ส ถาน
ประกอบการของผู้จัดหาจากภายนอก
8.6 การผลิตและการให้บริการ (Production and service provision)
8.6.1 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ (Control of production and service provision)
องค์กรต้องดาเนินการควบคุมการผลิตและการให้บริการ
การควบคุมต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ เท่าที่ประยุกต์ใช้ได้
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ก. ความพร้อมของเอกสารสารสนเทศที่ระบุถึง
1) คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต การบริการที่จะส่งมอบ หรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2) ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ
ข. ความพร้อม และการใช้ทรัพยากรสาหรับการเฝ้าระวังและการวัดทีเ่ หมาะสม
ค. การดาเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและการวัดในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทวนสอบว่าเกณฑ์สาหรับการควบคุม
กระบวนการ หรือผลลัพธ์ของกระบวนการ และเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการได้บรรลุ
ง. การใช้สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการกระบวนการต่างๆ
จ. การแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติที่ต้องการ
ฉ. การรับรองผลและการรับรองซ้าตามช่วงเวลา สาหรับความสามารถที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ได้วางแผนไว้ ของ
กระบวนการผลิตและการให้บ ริการ หากผลลัพธ์ไม่สามารถทวนสอบได้ในขั้นตอนของการเฝ้าระวังหรือการ
ตรวจวัดในลาดับถัดไป
ช. การดาเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากคน
ซ. การดาเนินการกิจกรรมการตรวจปล่อย กิจกรรมการส่งมอบ และกิจกรรมภายหลังการส่งมอบ
8.6.2 การชี้บ่งและการสอบกลับได้ (Identification and traceability)
องค์กรต้องใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับการชี้บ่งผลลัพธ์ เมื่อมีความจาเป็น เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง
ของผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์กรต้องชี้บ่งสถานะของผลลัพธ์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดในการเฝ้าระวังและตรวจวัด ตลอดการผลิตและการ
ให้บริการ
องค์กรต้องควบคุมการชี้บ่งที่มีลักษณะเฉพาะ (unique identification) เมื่อมีข้อกาหนดเกี่ยวกับ การสอบกลับ
และ ต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่จาเป็นเพื่อทาให้สามารถสอบกลับได้
8.6.3 ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก ค้ า หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ จั ด หาจากภายนอก (Property belonging to customer or
external providers)
องค์กรต้องทาการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าหรือ ทรัพย์สินของผู้จัดหาจากภายนอกในขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุม
หรือถูกใช้โดยองค์กร
องค์กรต้องชี้บ่ง ทวนสอบ ป้องกัน และปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าหรือทรัพย์สินของผู้จัดหาจากภายนอก ซึ่ง
นามาใช้หรือนาเข้าไปรวมในผลิตภัณฑ์และบริการ
เมื่อทรัพย์สินของลูกค้าหรือทรัพย์สินของผู้จัดหาจากภายนอกสูญหาย เสียหาย หรือพบว่าอาจจะไม่เหมาะสมต่อ
การนาไปใช้ องค์กรต้องรายงานต่อลูกค้าหรือผู้จัดหาจากภายนอก และเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศตามสิ่งที่
เกิดขึ้น
หมายเหตุ ทรั พย์ สิ น ของลู กค้า หรือทรัพย์สิ นของผู้ จัดหาจากภายนอก สามารถรวมถึงวัตถุดิบ ชิ้นส่ ว น
เครื่องมือและอุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลส่วนบุคคล
8.6.4 การเก็บรักษา (Preservation)
องค์กรต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิตและการให้บริการ ตามขอบเขตที่จาเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงความ
สอดคล้องต่อข้อกาหนด
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หมายเหตุ

การเก็บรักษาสามารถรวมถึงการชี้บ่ง การเคลื่อนย้าย การควบคุมการปนเปื้อน การหีบห่อ การ
จัดเก็บ การส่งหรือการขนส่ง และการป้องกัน
8.6.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ (Post-delivery activities)
องค์กรต้องบรรลุข้อกาหนดสาหรับกิจกรรมหลังการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ในการกาหนดขอบเขตของกิจกรรมหลังส่งมอบที่จาเป็น องค์กรต้องพิจารณาถึง
ก. ข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ข. ผลลัพธ์ต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
ค. ธรรมชาติ การใช้งาน และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
ง. ข้อกาหนดของลูกค้า
จ. ผลตอบกลับจากลูกค้า
หมายเหตุ กิจกรรมหลังจัดส่งสามารถรวมถึงกิจกรรมภายใต้การให้การรับประกัน ภาระข้อผูกพันตามสัญญา
เช่นบริการการบารุงรักษาและบริการเสริม เช่น การนามาใช้ซ้า หรือการทาลายทิ้ง
8.7

การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of products and services)
องค์กรต้องดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อพิสูจน์ว่าข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และ
บริการได้บรรลุ
การตรวจปล่ อ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารไปยั ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งไม่ ถู ก ด าเนิ น การจนกว่ า แผนที่ ไ ด้ ว างไว้ จ ะมี ก าร
ดาเนินการอย่างครบถ้วนจนเป็นที่พอใจ ยกเว้นแต่ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอานาจและลูกค้า
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศสาหรับการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ เอกสารสารสนเทศต้อง
ประกอบด้วย
ก. หลักฐานของความสอดคล้องกับเกณฑ์การยอมรับ
ข. ความสามารถในการสอบกลับไปยังบุคคลทีม่ ีอานาจอนุมัติการตรวจปล่อย

8.8 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Control of nonconforming outputs)
8.8.1 องค์กรต้องมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดได้รับการชี้บ่ง และถู กควบคุมเพื่อป้องกันการนาไปใช้
หรือถูกส่งมอบโดยไม่ตั้งใจ
องค์กรต้องดาเนินการอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของลักษณะของความไม่สอดคล้องและผลกระทบที่มีต่อความ
สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ การดาเนิน การเหล่านี้ต้องประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนด ที่ถูกพบภายหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ถูกพบระหว่างหรือภายหลังจากการให้บริการ
องค์กรต้องจัดการต่อผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องต่อข้อกาหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามแนวทางข้างล่างนี้
ก. แก้ไข
ข. คัดแยก จากัดพื้นที่ ส่งคืน หรือระงับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ค. แจ้งลูกค้า
ง. ขออนุญาตจากผู้มีอานาจเพื่อการยอมรับภายใต้ความยินยอม
ความสอดคล้องต่อข้อกาหนดต้องถูกทวนสอบ เมื่อผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องต่อข้อกาหนดได้รับการแก้ไข
8.8.2 องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่
ก. อธิบายความไม่สอดคล้อง
ข. อธิบายการดาเนินการที่ได้ทาไป
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ค. อธิบายความยินยอมที่ได้รับ
ง. ระบุผู้มีอานาจที่ตัดสินใจในการดาเนินการที่เกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง
การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
องค์ก รต้องจั ดท า น าไปปฏิ บั ติ และรั ก ษาไว้ ซึ่งกระบวนการที่จาเป็น ในการเตรียมการ และตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.1.1
องค์กรต้อง
ก. เตรียมการเพื่อการตอบสนองโดยการวางแผนการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์จากสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข. จัดการฝึกอบรมสาหรับแผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ค. ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง
ง. ดาเนินการเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับขนาดของเหตุฉุกเฉิน
และผลกระทบที่อาจจะเกิด
จ. ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่กาหนด และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นระยะๆ
ฉ. ประเมินสมรรถนะและทบทวนแผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหลังการทดสอบ และโดยเฉพาะหลัง
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ช. สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบกับคนงานทุกคน
ซ. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน ตามความเหมาะสม สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่ทางานภายใต้การ
ควบคุมขององค์กร
ฌ. คานึงถึงความต้องการและความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสร้างความมั่นใจว่าผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในการพัฒนาแผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ญ. พิจารณาถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในด้านความช่วยแหลือและ
การแจ้งเหตุ
องค์กรต้องรักษาไว้ซึ่งเอกสารสารสนเทศในขอบเขตที่จาเป็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะถูก
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
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9
9.1

การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
การเฝ้า ระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล (Monitoring measurement analysis and
evaluation)
9.1.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ
ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องค์กรต้องพิจารณาถึง
ก. สิ่งที่ต้องการวัดและเฝ้าระวัง ซึ่งครอบคลุมถึง
1) การวัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมตามความจาเป็นขององค์กร
2) การเฝ้า ระวังการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามข้อ กาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ อย่า ง
ครบถ้วน
3) กิจกรรมและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับอันตราย ความเสี่ยงและโอกาสทีช่ ี้บ่งไว้
4) การเฝ้าระวังตรวจสอบระดับความสาเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
5) การเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิผลของการควบคุมทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
6) การวั ดผลการด าเนิ น การเชิง รุ กจากการเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบความสอดคล้ องในการดาเนิ นการตาม
แผนงาน
7) การวัดผลการดาเนินงานเชิงรับ
8) การวัดผลการดาเนินการที่เพียงพอต่อการนาไปวิเคราะห์เพื่อดาเนิ นการปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
ข. วิธีการสาหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์
ตามความเหมาะสม
ค. เกณฑ์ที่ซึ่งองค์กรใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย
ใช้ตัวชี้บ่งที่เหมาะสม
ง. เวลาที่ต้องดาเนินการวัดและเฝ้าระวัง
จ. เวลาที่ต้องดาเนินการวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดและเฝ้าระวัง และต้องสื่อสาร
องค์กรต้องมั่นใจว่ าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบหรือ
ได้รับการทวนสอบ และมีการใช้ได้รับการบารุงรักษาตามความเหมาะสม โดยจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานที่
แสดงถึง
ก. ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้
ข. วิธีการเก็บ ตรวจวัด และวิเคราะห์ตัวอย่าง
ค. การดูแลรักษาและการซ่อมบารุงอย่างเหมาะสม
ง. การสอบเทียบ หรือทวนสอบ หรือทั้งสองอย่าง ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ หรือก่อนนาไปใช้งาน โดยเทียบกับ
มาตรฐานที่สามารถสอบกลับไปยั งมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ หรือ ระดับในประเทศ ในกรณีที่ไม่มี
มาตรฐานดังกล่าว ให้บันทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทวนสอบนั้นไว้ด้วย
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องค์กรต้องประเมินสมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ตามที่ระบุในกระบวนการสื่อสารและตามความจาเป็นจากพันธสัญญา
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นหลักฐานถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
9.1.2 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
องค์กรต้องเฝ้าระวังการรับรู้ของลูกค้าต่อระดับความต้องการและความคาดหวังว่าได้บรรลุสมบูรณ์ องค์กรต้อง
พิจารณาวิธีการในการทาให้ได้มา การเฝ้าระวัง และการทบทวนข้อมูลสารสนเทศนี้
หมายเหตุ ตัวอย่างของการเฝ้าระวังการรับรู้ลูกค้า สามารถรวมถึงการสารวจความพึงพอใจลูกค้า ข้อมูล
ย้ อนกลั บ จากลู กค้ าในเรื่ องผลิ ตภั ณฑ์ ที่ส่ ง มอบหรือ บริก าร การประชุม พบปะกั บลู ก ค้า การ
วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด คาชมเชย การเรียกร้องค่าชดเชย และรายงานผู้ค้าส่ง
9.1.3 การวิเคราะห์ และ การประเมินผล (Analysis and evaluation)
องค์กรต้องวิเคราะห์และประเมินข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมจากการเฝ้าระวัง การวัด
ผลของการวิเคราะห์ต้องถูกใช้เพื่อประเมิน
ก. ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ
ข. ระดับความพึงพอใจลูกค้า
ค. สมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
ง. แผนได้มีการนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
จ. ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระทาต่อความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุ
ฉ. สมรรถนะของผู้จัดหาจากภายนอก
ช. ความจาเป็นสาหรับการปรับปรุงระบบการจัดการแบบบูรณาการ
หมายเหตุ วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถรวมถึง เทคนิคทางสถิติ
9.1.4 การประเมินความสอดคล้อง (Evaluation of compliance)
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงาน นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการที่จาเป็นเพื่ อประเมินการ
บรรลุผลตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
องค์กรต้อง
ก. ระบุความถี่และวิธีการที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้อง
ข. ประเมินความสอดคล้องและดาเนินการ (ถ้าจาเป็น)
ค. รักษาไว้ซึ่งความรู้และความเข้าใจในสถานะของความสอดคล้อง
องค์กรต้องเก็บรั กษาเอกสารสารสนเทศเพื่อเป็นหลั กฐานของการประเมินความสอดคล้ องตามข้ อกาหนด
กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
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9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
9.2.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการตรวจประเมินภายใน
องค์กรดาเนินการตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับระบบการ
จัดการแบบบูรณาการ
ก. สอดคล้องกับ
1) ข้อกาหนดขององค์กรสาหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ และ
2) ข้อกาหนดมาตรฐานฉบับนี้
ข. มีการนาไปปฏิบัติและรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล
9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน (Internal audit programme)
องค์กรต้อง
ก. วางแผน จัดทา นาไปปฏิบัติ และรักษาไว้ ซึ่งโปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึงความถี่ วิธีการ ความ
รับผิ ดชอบ การให้คาปรึกษา ข้อกาหนดสาหรับการวางแผน และการรายงานผล ที่ซึ่งต้องพิจารณาถึง
ความสาคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทีส่งผลกระทบต่อองค์กร และผลของการตรวจ
ประเมินก่อนหน้านี้
ข. กาหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบข่ายการตรวจประเมิน
ค. การเลือกผู้ตรวจประเมิน และทาการตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจถึง วัตถุประสงค์และความเป็นกลางของ
กระบวนการตรวจประเมิน
ง. ทาให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินได้รายงานต่อฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ทาให้มั่นใจว่ามีการรายงานผลการ
ตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องต่อคนงาน ตัวแทนของคนงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ. ดาเนินการแก้ไขและปฏิบัติการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยไม่ล่าช้า และปรับปรุงสมรรถนะของระบบการจัด
การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง (ดู 10)
ฉ. เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานการปฏิบัติตามโปรแกรมการตรวจประเมินและผลการตรวจ
ประเมิน
หมายเหตุ
ดู ISO 19011 เป็นแนวทาง
9.3 การทบทวนการจัดการ (Management review)
9.3.1 ทั่วไป (General)
ผู้บริหารระดับสูงต้องทาการทบทวนระบบการจัดการแบบบูรณาการขององค์กรตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบยังมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร
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9.3.2 ปัจจัยนาเข้าสาหรับการทบทวนการจัดการ (Management review input)
การทบทวนฝ่ายบริหารจะต้องวางแผนและดาเนินการ โดยพิจารณาถึง
ก. สถานะของการดาเนินการจากผลการทบทวนครั้งที่ผ่านมา
ข. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
1) ประเด็นภายในและประเด็นภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการแบบบูรณาการ
2) ความจาเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
3) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
4) ความเสี่ยงและโอกาส
ค. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงแนวโน้มของ
1) ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อร้องเรียน รวมถึงผลการมีส่วนร่วมและให้คาปรึกษา
2) ขอบเขตการบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) สมรรถนะของกระบวนการและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข
5) ผลของการเฝ้าระวังและการวัด
6) ผลของการตรวจประเมิน
7) สมรรถนะของผู้จัดหาจากภายนอก
8) ความสอดคล้องตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ง. ความเพียงพอของทรัพยากร
จ. ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ (6.1)
ฉ. โอกาสสาหรับการปรับปรุง
9.3.3 ผลลัพท์จากการทบทวนการจัดการ (Management review output)
ผลของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องรวมถึงการตัดสินใจและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ก. โอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข. ความจาเป็นใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงทรัพยากรที่ต้องการ
ค. การดาเนินการที่จาเป็น เมื่อวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผล
ง. โอกาสในการบูรณาการระบบการจัดการกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ถ้าจาเป็น
จ. ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงนโยบายและวัตถุประสงค์
ฉ. ข้อสรุปที่เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ อย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงต้องสื่อสารผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องของการทบทวนโดยฝ่ายบริหารกับคนงานและตัวแทนของ
คนงาน (ดู 7.4)
ผลของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องนาไปสื่อสารและให้คาปรึกษาได้
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานของผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
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10
การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้องกาหนดและคัดเลื อกโอกาสส าหรับการปรับปรุง (9.1, 9.2 และ 9.3) และการดาเนิน การที่จาเป็น
สาหรับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของระบบการจัดการแบบบูรณาการ การบรรลุตามข้อกาหนดของลูกค้า และการ
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย
ก. ปรับ ปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อให้ส อดคล้ องกับข้อกาหนด ตลอดจนการระบุความจาเป็นและความ
คาดหวังในอนาคต
ข. การแก้ไข ป้องกัน หรือลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
ค. ปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
หมายเหตุ ตัวอย่างการปรับปรุง สามารถรวมถึงการแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไข การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด นวัตกรรม และการปรับองค์กรใหม่
10.2 การสอบสวนอุ บั ติ ก ารณ์ ความไม่ ส อดคล้ อ ง และการปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข (Incident investigation
nonconformity and corrective action)
10.2.1 การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident investigation)
องค์กรต้องจัดทา นาไปปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการรายงาน การสอบสวน และการปฏิบัติ
เพื่อกาหนดและจัดการอุบัติการณ์ทเี่ กิดขึ้น
เมื่ออุบัติการณ์เกิดขึ้น องค์กรต้อง
ก. ตอบสนองต่ออุบัติการณ์ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนี้
1) ปฏิบัติการควบคุมและแก้ไข
2) จัดการกับผลที่ตามมา
ข. ประเมินความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุสาคัญของอุบัติการณ์ เพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้นซ้า
หรือเกิดขึ้นกับที่อื่นๆ ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน (5.4) และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดย
1) สอบสวนอุบัติการณ์
2) กาหนดสาเหตุของอุบัติการณ์
3) ระบุถึงอุบัติการณ์ที่คล้ายกันทีเ่ กิดขึ้น หรือสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น
ค. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีอยู่ ตาม
ความเหมาะสม (6.1)
ง. กาหนดและปฏิบัติการดาเนินการที่จาเป็น รวมถึงการปฏิบัติการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการควบคุม
ตามลาดับขั้น (6.1.2) และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (8.2)
จ. ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอันตรายใหม่ๆ หรือที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนนาไปปฏิบัติ
ฉ. ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติการแก้ไข
ช. ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถ้าจาเป็น
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องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐาน ของ
- ลักษณะของอุบัติการณ์ และผลที่ตามมาจากการปฏิบัติ
- ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ และปฏิบัติการแก้ไข รวมถึงประสิทธิผล
องค์กรต้องสื่อสารเอกสารสารสนเทศนี้ต่อคนงาน และตัวแทนคนงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ การรายงานและการสอบสวนอุบัตกิ ารณ์ที่เกิดขึ้นต้องไม่ล่าช้า และสามารถช่วยลดอันตรายและ
ลดความเสี่ยงของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว
10.2.2 ความไม่สอดคล้อง และการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and corrective action)
องค์กรต้องจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อเกิดความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด รวมถึง
ที่เกิดจากข้อร้องเรียน
องค์กรต้อง
ก. ตอบสนองต่อความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด เท่าที่ประยุกต์ได้
1) การดาเนินการควบคุมและการแก้ไข
2) ดาเนินการกับผลกระทบที่ตามมา รวมถึงการลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ข. ประเมินความจาเป็นสาหรับการกาจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดซ้า หรือเกิดขึ้น
ในที่อื่นๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
2) พิจารณาสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3) พิจารณาถ้ามีความไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่คล้ายคลึงกันอยู่ หรืออาจมีโอกาสเกิดขึ้น
ค. ดาเนินการตามทีจ่ าเป็น
ง. ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไข
จ. ทบทวนความทันสมัยของ ความเสี่ยงและโอกาสที่ได้กาหนดไว้ในระหว่างการวางแผน (ถ้าจาเป็น)
ฉ. ทาการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการแบบบูรณาการ (ถ้าจาเป็น)
ปฏิบัติการแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบของความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ขนาดของปัญหา และความเสี่ยงที่มีอยู่
ในกรณีที่การปฏิบัติการแก้ไขก่อให้เกิดอันตรายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันตราย องค์กรต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงใหม่ก่อนการดาเนินการ
องค์กรต้องมั่นใจว่า การเปลี่ ย นแปลงใดๆ หากเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการแก้ไขต้องดาเนินการตามเอกสาร
สารสนเทศในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานสาหรับ
- ความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด และ การดาเนินการใดๆ ในแต่ละขั้นตอน
- ผลของการปฏิบัติการแก้ไข
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
องค์กรต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการคงไว้ซึ่งระบบการจัดการแบบบูรณาการ ที่เหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิผล โดย
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ก. การยกระดับสมรรถนะด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ข. การส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนระบบการจัดการ
ค. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนงานในการนาไปปฏิบัติสาหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการ
จัดการ
ง. การสื่อสารผลลัพธ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับคนงาน หรือตัวแทนของคนงานที่พวกเขามี
อยู่
จ. การคงไว้และเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เป็นหลักฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต้องพิจารณาถึง ผลจากการวิเคราะห์และการประเมิน และผลจากการทบทวนฝ่ ายบริหาร ถ้ามีความ
จาเป็นหรือมีโอกาสที่ต้องได้รับการจัดการ ให้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดระหว่างมาตรฐาน
ระบบการจัด การแบบบูรณาการ (IMS R-100 Rev.4) และ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015), มอก. 14001-2559
(ISO 14001:2015), มอก. 18001-2554 และ มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)
ระบบการจัดการแบบ
มอก. 18001-2554
มอก. 9001-2559
มอก .14001-2559
มอก. 45001-2561
บูรณาการ (IMS R-100
(ISO 9001:2015)
(ISO 14001:2015)
(ISO 45001:2018)
Rev.4)
บทนา (Introduction) Introduction
Introduction
2 การนาไปใช้
Introduction
1 ขอบข่าย (Scope)
1 Scope
1 Scope
1 ขอบข่าย
1 Scope
2 มาตรฐานอ้างอิง
2 Normative
2 Normative
2 Normative
(Normative
references
references
references
references)
3 คาศัพท์ และ นิยาม
3 Terms and
3 Terms and
3 บทนิยาม
3 Terms and
(Terms and
definitions
definitions
definitions
definitions)
4 บริบทขององค์กร
4 Context of the
4 Context of the
4 Context of the
(Context of the
organization
organization
organization
organization)
4.1 ความเข้าใจ
4.1 Understanding
4.1 Understanding
4.1 Understanding
เกี่ยวกับองค์กร
the organization
the organization
the organization
และ บริบทของ
and its context
and its context
and its context
องค์กร
(Understanding
the organization
and its context)
4.2 ความเข้าใจ
4.2 Understanding
4.2 Understanding
4.2 Understanding
เกี่ยวกับความ
the needs and
the needs and
the needs and
ต้องการและความ
expectations of
expectations of
expectations of
คาดหวังของผู้มี
interested parties
interested parties
workers and
ส่วนได้ส่วนเสีย
other interested
(Understanding
parties
the needs and
expectations of
Interested
Parties)
4.3 การกาหนด
4.3 Determining
4.3 Determining
4.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.3 Determining
ขอบข่ายของระบบ
the scope of
the scope of
the scope of
R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
มอก. 9001-2559
บูรณาการ (IMS R-100
(ISO 9001:2015)
Rev.4)
การจัดการแบบ
the quality
บูรณาการ
management
(Determining the
system
scope of the
integrated
management
system)
4.4 ระบบการจัดการแบบ 4.4 Quality
บูรณาการ
management
(Integrated
system and its
management
processes
system)
5 ความเป็นผูน้ า
5 Leadership
(Leadership)
5.1 ความเป็นผูน้ าและ
ความมุ่งมั่น
(Leadership and
commitment)
5.1.1 ทั่วไป (General)
5.1.2 การให้ความสาคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Interested
Parties focus)
5.2 นโยบาย (Policy)
5.2.1 การจัดทานโยบาย
(Establishing the
Policy)
5.2.2 การสื่อสารนโยบาย
(Communicating
the Policy)
5.3 บทบาท ความ
รับผิดชอบ และ
อานาจหน้าที่

5.1 Leadership and
commitment

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

the
environmental
management
system

4.4 Environmental
management
system

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)
the OH&S
management
system

4.1 ข้อกาหนดทั่วไป

5 Leadership

4.4 OH&S
management
system

5 Leadership and
worker
participation
5.1 Leadership and
commitment

5.1 Leadership and
commitment

4.4.1 ทรัพยากร
บทบาท อานาจ
หน้าที่ และภาระ
รับผิดชอบ

5.2 Environmental
policy

4.2 นโยบายอาชี ว อนา 5.2 OH&S policy
มั ย และความความ
ปลอดภัย

5.3 Organizational
roles,

4.4.1 ท รั พ ย า ก ร 5.3 Organizational
บทบาท อ านาจ
roles,

5.1.1 General
5.1.2 Customer focus

5.2 Policy
5.2.1 Establishing the
Quality Policy
5.2.2 Communicating
the Quality
Policy
5.3 Organizational
roles,

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
มอก. 9001-2559
บูรณาการ (IMS R-100
(ISO 9001:2015)
Rev.4)
(Organizational
responsibilities
roles
and authorities
responsibilities and
authorities)
5.4 การให้คาปรึกษาและ
มีส่วนร่วมของ
คนงาน
(Cousultation and
participation of
workers)
6 การวางแผน
6 Planning
(Planning)
6.1 การดาเนินการเพื่อ
6.1 Actions to
จัดการกับความเสี่ยง
address risks and
และโอกาส (Actions
opportunities
to address risks
and opportunities)
6.1.1 ทั่วไป (General)
6.1.2 ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม และ
การประเมินความ
เสี่ยง
(Environmental
aspects and risks
asessment)
6.1.2.1 ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม
(Environmental
aspects)
6.1.2.2 การประเมินความ
เสี่ยง (Risks
asessment)

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)
responsibilities
and authorities

มอก. 18001-2554

หน้ า ที่ และภาระ
รับผิดชอบ

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)
responsibilities
and authorities

5.4 Consultation
and participation
of workers

6 Planning

6 Planning

6.1 Actions to
address risks and
opportunities

6.1 Actions to
address risks and
opportunities

6.1.1 General
6.1.2 Environmental
aspects

6.1.1 General
6.1.2 Hazard
identification
and
assessment of
risks and
opportunities
6.1.2.1 Hazard
identification

4.3.1 การชี้ บ่ ง อั น ตราย 6.1.2.2 Assessment
และการประเมิ น
of OH&S risks
ความเสี่ยง
and other
risks to the
OH&S
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

6.1.2.3 การประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัยและ
ความเสี่ยงอื่นๆ
ต่อระบบการ
จัดการ
6.1.2.4 การประเมิน
โอกาสด้าน
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัยและ
โอกาสอื่นๆ
สาหรับระบบการ
จัดการ
6.1.3 การกาหนด
ข้อกาหนดกฎหมาย
และข้อกาหนดอื่นๆ

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)
management
system
6.1.2.3 Assessment
of OH&S
opportunities
and other
opportunities
for the OH&S
management
system

8.1.2. Eliminating
hazards and
reducing OH&S
risks
6.1.3 Compliance
obligations

6.1.4 การวางแผนการ
6.1.4 Planning action
ดาเนินงาน
(Planning action)
6.2 วัตถุประสงค์ และ
6.2 Quality objectives 6.2 Environmental
การวางแผนเพื่อให้
and planning to
objectives and
บรรลุวัตถุประสงค์
achieve them
planning to
(Objectives and
achieve them
planning to
achieve them)
6.2.1 วัตถุประสงค์
6.2.1 Environmental
(Objectives)
objectives
R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร

มอก. 18001-2554

4.3.2 ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ 6.1.3 Determination
ข้อกาหนดอื่นๆ
of legal
requirements
and other
requirements
6.1.4 Planning action

4.3.3 วัตถุประสงค์และ 6.2 OH&S objectives
แผนงาน
and planning to
achieve them

6.2.1 OH&S
objectives
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
6.2.2 การวางแผนการ
ดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
(Planning actions
to achieve
objectives)
6.3 การวางแผนสาหรับ
การเปลี่ยนแปลง
(Planning of
changes)
7 งานสนับสนุน
(Support)
7.1 ทรัพยากร
(Resources)
7.1.1 ทั่วไป (General)
7.1.2 บุคลากร (People)
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)
7.1.4 สภาพแวดล้อม
สาหรับการ
ดาเนินงานของ
กระบวนการ
(Environment for
the operation of
processes)
7.1.5 ทรัพยากรสาหรับ
การเฝ้าระวัง และ
การวัด
(Monitoring and
measuring
resources)
7.1.5.1 ทั่วไป (General)
7.1.5.2 การสอบกลับได้
ของการวัด

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

6.2.2 Planning actions
to achieve
environmental
objectives

6.2.2 Planning to
achieve OH&S
objectives

7 Support

7 Support

7 Support

7.1 Resources

7.1 Resources

6.3 Planning of
changes

7.1.1 General
7.1.2 People
7.1.3 Infrastructure

4.4.1 ทรัพยากร
บทบาท อานาจ
หน้าที่ และภาระ
รับผิดชอบ

7.1 Resources

7.1.4 Environment for
the operation
of processes

7.1.5 Monitoring and
measuring
resources

7.1.5.1 General
7.1.5.2 Measurement
traceability

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
(Measurement
traceability)
7.1.6 ความรู้ขององค์กร
(Organizational
knowledge)
7.2 ความสามารถ
(Competence)
7.3 ความตระหนัก
(Awareness)
7.4 การสื่อสาร
(Communication)
7.4.1 ทั่วไป (General)
7.4.2 การสื่อสารภายใน
(Internal
communication)
7.4.3 การสื่อสารภายนอก
(External
communication)
7.5 เอกสารสารสนเทศ
(Documented
information)
7.5.1 ทั่วไป (General)
7.5.2 การสร้าง และ การ
ทาให้ทันสมัย
(Creating and
updating)
7.5.3 การควบคุมเอกสาร
สารสนเทศ
(Control of
documented
Information)
8 การดาเนินงาน
(Operation)

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

7.1.6 Organizational
knowledge
7.2 Competence

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.4 Communication
7.4.1 General
7.4.2 Internal
communication

4.4.3 การสื่อสาร การมี 7.4 Communication
ส่ ว นร่ว มและการ
ปรึกษา
7.4.1 General
7.4.2 Internal
communication

7.4.3 External
communication

7.4.3 External
communication

7.5 Documented
information

7.5 Documented
information

7.5.1 General
7.5.2 Creating and
updating

7.5.1 General
7.5.2 Creating and
updating

7.5.3 Control of
documented
Information

7.5.3 Control of
documented
Information

8 Operation

8 Operation

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร

4.4.2 ค ว า ม ส า ม า ร ถ 7.2 Competence
การฝึกอบรม และ
การมีจิตสานึก
7.3 Awareness

4.4.4 เอกสารในระบบ
การจัดการอาชีวอ
นามั ย และความ
ปลอดภัย
4.4.5 ก า ร ค ว บ คุ ม
เอกสาร
4.5.4 การจัดทาและเก็บ
บันทึก
4.4.5 ก า ร ค ว บ คุ ม
เอกสาร
4.5.4 การจัดทาและเก็บ
บันทึก

7.5 Documented
information
7.5.1 General
7.5.2 Creating and
updating

7.5.3 Control of
documented
Information

8 Operation
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ระบบการจัดการแบบ
มอก. 9001-2559
บูรณาการ (IMS R-100
(ISO 9001:2015)
Rev.4)
8.1 การวางแผนและการ 8.1 Operational
ควบคุมการดาเนินงาน
planning and
(Operational
control
planning and
control)
8.2 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
(Management of
change)

8.2.4 Changes to
requirements
for products
and services
8.5.6 Control of
changes
8.2 Requirements for
products and
services

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)
8.1 Operational
planning and
control

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

4.4.6 การควบคุ ม การ 8.1 Operational
ปฏิบัติงาน
planning and
control
8.1.1 General
8.1.4.2 Contractors
8.1.4.3 Outsourcing
8.1.3 Management
of change

8.3 ข้อกาหนดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
(Requirements for
products and
services)
8.3.1 การสื่อสารกับลูกค้า 8.2.1 Customer
(Customer
communication
communication)
8.3.2 การระบุข้อกาหนด 8.2.2 Determination
สาหรับผลิตภัณฑ์
of requirements
และบริการ
for products
(Determination
and services
of requirements
for products and
services)
8.3.3 การทบทวน
8.2.3 Review of the
ข้อกาหนดสาหรับ
requirements
ผลิตภัณฑ์และ
for products
บริการ (Review of
and services
the requirements
for products and
services)
R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
8.4 การออกแบบและ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Design
and
development of
products and
services)
8.4.1 ทั่วไป (General)
8.4.2 การวางแผน
เกี่ยวกับการ
ออกแบบและการ
พัฒนา (Design
and
development
planning)
8.4.3 ปัจจัยนาเข้าสาหรับ
การออกแบบและ
การพัฒนา (Design
and
development
inputs)
8.4.4 การควบคุมการ
ออกแบบและการ
พัฒนา (Design
and
development
controls)
8.4.5 ผลลัพท์จากการ
ออกแบบและการ
พัฒนา (Design
and
development
outputs)

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

8.3 Design and
development
of products and
services

8.3.1 General
8.3.2 Design and
development
planning

8.3.3 Design and
development
inputs

8.3.4 Design and
development
controls

8.3.5 Design and
development
outputs

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
8.4.6 การเปลี่ยนแปลง
การออกแบบและ
การพัฒนา (Design
and
development
changes)
8.5 การควบคุม
กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ที่จัดหาจาก
ภายนอก (Control of
externally
provided
processes
products and
services)
8.5.1 ทั่วไป (General)
8.5.2 ประเภทและ
ขอบเขตของการ
ควบคุม (Type and
extent of
control)
8.5.3 ข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับผู้จัดหาจาก
ภายนอก
(Information for
external
providers)
8.6 การผลิตและการ
ให้บริการ
(Production and
service provision)
8.6.1 การควบคุมการผลิต
และการให้บริการ

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

8.3.6 Design and
development
changes

8.4 Control of
externally
provided
processes
products and
services

8.4.1 General
8.4.2 Type and extent
of control

8.4.3 Information for
external
providers

8.5 Production and
service provision

8.5.1 Control of
production and

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
มอก. 9001-2559
บูรณาการ (IMS R-100
(ISO 9001:2015)
Rev.4)
(Control of
service
production and
provision
service provision)
8.6.2 การชี้บ่งและการ
8.5.2 Identification
สอบกลับได้
and traceability
(Identification
and traceability)
8.6.3 ทรัพย์สินที่เป็นของ
ลูกค้าหรือทรัพย์สิน
ของผู้จัดหาจาก
ภายนอก
(Property
belonging to
customer or
external
providers)
8.6.4 การเก็บรักษา
(Preservation)
8.6.5 กิจกรรมหลังการส่ง
มอบ (Postdelivery
activities)
8.7 การตรวจปล่อย
ผลิตภัณฑ์และบริการ
(Release of
products and
services)
8.8 การควบคุมผลลัพธ์ที่
ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนด (Control
of nonconforming
outputs)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

8.5.3 Property
belonging to
customers or
external
providers

8.5.4 Preservation
8.5.5 Post-delivery
activities

8.6 Release of
products and
services

8.7 Control of
nonconforming
outputs

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
8.9 การเตรียมความพร้อม
และการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency
preparedness and
response)
9 การประเมินสมรรถนะ
(Performance
evaluation)
9.1 การเฝ้าระวัง การวัด
การวิเคราะห์ และ
การประเมินผล
(Monitoring
measurement
analysis and
evaluation)
9.1.1 ทั่วไป (General)
9.1.2 ความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer
satisfaction)
9.1.3 การวิเคราะห์ และ
การประเมินผล
(Analysis and
evaluation)
9.1.4 การประเมินความ
สอดคล้อง
(Evaluation of
compliance)
9.2 การตรวจประเมิน
ภายใน (Internal
audit)
9.2.1 ทั่วไป (General)
9.2.2 โปรแกรมการตรวจ
ประเมินภายใน

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

8.2 Emergency
4.4.7 การเตรี ย มความ 8.2 Emergency
preparedness and
พร้อม และการตอบ
preparedness
response
โต้ภาวะฉุกเฉิน
and response

9 Performance
evaluation

9 Performance
evaluation

9.1 Monitoring
measurement
analysis and
evaluation

9.1 Monitoring
measurement
analysis and
evaluation

9.1.1 General
9.1.2 Customer
satisfaction

9.1.1 General

9 Performance
evaluation
4.5.1 การติดตาม
ตรวจสอบและ
การวัดผลการ
ดาเนินการ

9.1 Monitoring,
measurement,
analysis and
performance
evaluation

9.1.1 General

9.1.3 Analysis and
evaluation

9.2 Internal audit

R-100 Iss.1 Rev.4 23/07/63 ฝร

9.1.2 Evaluation of
compliance

4.5.2 การประเมิ น ผล 9.1.2 Evaluation of
การปฏิบัติ
compliance

9.2 Internal audit

4.5.5 การตรวจประเมิน 9.2 Internal audit
ภายใน

9.2.1 General
9.2.2 Internal audit
programme

9.2.1 General
9.2.2 Internal audit
programme
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
(Internal audit
programme)
9.3 การทบทวนการจัดการ
(Management
review)
9.3.1 ทั่วไป (General)
9.3.2 ปัจจัยนาเข้าสาหรับ
การทบทวนการ
จัดการ
(Management
review input)
9.3.3 ผลลัพท์จากการ
ทบทวนการจัดการ
(Management
review output)
10 การปรับปรุง
(Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
10.2 การสอบสวน
อุบัติการณ์ ความไม่
สอดคล้อง และ การ
ปฏิบัติการแก้ไข
(Incident
investigation
nonconformity
and corrective
action)
10.2.1 การสอบสวน
อุบัติการณ์
(Incident
investigation)
10.2.2 ความไม่สอดคล้อง
และ การ
ปฏิบัติการแก้ไข

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

9.3 Management
review

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

9.3 Management
review

4.6 ก า ร ท บ ท ว น ก า ร 9.3 Management
จัดการ
review

10 Improvement

10 Improvement

10 Improvement

10.1 General

10.1 General

9.3.1 General
9.3.2 Management
review input

9.3.3 Management
review output

10.1 General
4.5.3 ก า ร ส อ บ ส ว น 10.2 Incident,
อุบัติการณ์ ความ
nonconformity
ไม่ ส อดคล้ องตาม
and corrective
ข้ อ ก าหนด การ
action
ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข
แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการป้องกัน

4.5.3.1 ก า ร ส อบ ส ว น
อุบัติการณ์

10.2 Nonconformity
and corrective
action
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10.2 Nonconformity
and corrective
action

4.5.3.2 ค ว า ม ไ ม่
สอดคล้ อ งตาม
ข้อกาหนด การ
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ระบบการจัดการแบบ
บูรณาการ (IMS R-100
Rev.4)
(nonconformity
and corrective
action)
10.3 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
(Continual
Improvement)

มอก. 9001-2559
(ISO 9001:2015)

มอก .14001-2559
(ISO 14001:2015)

มอก. 18001-2554

มอก. 45001-2561
(ISO 45001:2018)

ปฏิบัติการแก้ไข
แ ล ะ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกัน
10.3 Continual
Improvement
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10.3 Continual
Improvement

10.3 Continual
Improvement
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดระหว่างมาตรฐาน
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ IMS R-100 Rev.4 และ IMS R-100 Rev.3
IMS R-100 Rev.4

IMS R-100 Rev.3

บทนา (Introduction)
1
ขอบข่าย (Scope)
2
มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
3
คาศัพท์ และ นิยาม (Terms and definitions)
4
บริบทขององค์กร (Context of the organization)
4.1
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และ บริบทขององค์กร
(Understanding the organization and its context)
4.2
ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Understanding the needs and
expectations of Interested Parties)
4.3
การกาหนดขอบข่ายของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
(Determining the scope of the integrated
management system)
4.4
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated
management system)
5
ความเป็นผู้นา (Leadership)
5.1
ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น (Leadership and
commitment)
5.1.1 ทั่วไป (General)
5.1.2 การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested
Parties focus)
5.2
นโยบาย (Policy)
5.2.1 การจัดทานโยบาย (Establishing the Policy)
5.2.2 การสื่อสารนโยบาย (Communicating the Policy)
5.3
บทบาท ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่
(Organizational roles, responsibilities and
authorities)
5.4
การให้คาปรึกษาและมีส่วนร่วมของคนงาน
(Cousultation and participation of workers)
6
การวางแผน (Planning)
6.1
การดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
(Actions to address risks and opportunities)

บทนา (Introduction)
1
ขอบข่าย (Scope)
2
มาตรฐานอ้างอิง (Normative references)
3
คาศัพท์ และ นิยาม (Terms and definitions)
4
บริบทขององค์กร (Context of the organization)
4.1
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และ บริบทขององค์กร
(Understanding the organization and its context)
4.2
ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Understanding the needs and
expectations of Interested Parties)
4.3
การกาหนดขอบข่ายของระบบการจัดการแบบบูรณาการ
(Determining the scope of the integrated
management system)
4.4
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated
management system)
5
ความเป็นผู้นา (Leadership)
5.1
ความเป็นผูน้ าและความมุ่งมั่น (Leadership and
commitment)
5.1.1 ทั่วไป (General)
5.1.2 การให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Interested
Parties focus)
5.2
นโยบาย (Policy)
5.2.1 การจัดทานโยบาย (Establishing the Policy)
5.2.2 การสื่อสารนโยบาย (Communicating the Policy)
5.3
บทบาท ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่
(Organizational roles, responsibilities and
authorities)
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6
6.1

การวางแผน (Planning)
การดาเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
(Actions to address risks and opportunities)
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6.1.1 ทั่วไป (General)
6.1.2 ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม และ การประเมินความเสี่ยง
(Environmental aspects and risks asessment)
6.1.2.1 ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental aspects)
6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks asessment)
6.1.2.3 การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยและความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ
6.1.2.4 การประเมิ น โอกาสด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ

IMS R-100 Rev.3
6.1.1 ทั่วไป (General)
6.1.2 ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม และ การประเมินความเสี่ยง
(Environmental aspects and risks asessment)
6.1.2.1 ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental aspects)
6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks asessment)

ปลอดภัยและโอกาสอื่นๆ สาหรับระบบการจัดการ
6.1.3

การกาหนดข้อกาหนดกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ
(Determination of legal requirements and other
requirements)
6.1.4 การวางแผนการดาเนินงาน (Planning action)
6.2
วัตถุประสงค์ และ การวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
(Objectives and planning to achieve them)
6.2.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
6.2.2 การวางแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
(Planning actions to achieve objectives)
6.3
การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลง (Planning of
changes)
7
งานสนับสนุน (Support)
7.1
ทรัพยากร (Resources)
7.1.1 ทั่วไป (General)
7.1.2 บุคลากร (People)
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
7.1.4 สภาพแวดล้อมสาหรับการดาเนินงานของกระบวนการ
(Environment for the operation of processes)
7.1.5 ทรัพยากรสาหรับการเฝ้าระวัง และ การวัด (Monitoring
and measuring resources)
7.1.5.1 ทั่วไป (General)
7.1.5.2 การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement
traceability)
7.1.6 ความรู้ขององค์กร (Organizational knowledge)
7.2
ความสามารถ (Competence)
7.3
ความตระหนัก (Awareness)
7.4
การสื่อสาร (Communication)
7.4.1 ทั่วไป (General)
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6.1.3

พันธสัญญา (Compliance obligations)

6.1.4
6.2

การวางแผนการดาเนินงาน (Planning action)
วัตถุประสงค์ และ การวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
(Objectives and planning to achieve them)
6.2.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
6.2.2 การวางแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
(Planning actions to achieve objectives)
6.3
การวางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลง (Planning of
changes)
7
งานสนับสนุน (Support)
7.1
ทรัพยากร (Resources)
7.1.1 ทั่วไป (General)
7.1.2 บุคลากร (People)
7.1.3 โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
7.1.4 สภาพแวดล้อมสาหรับการดาเนินงานของกระบวนการ
(Environment for the operation of processes)
7.1.5 ทรัพยากรสาหรับการเฝ้าระวัง และ การวัด (Monitoring
and measuring resources)
7.1.5.1 ทั่วไป (General)
7.1.5.2 การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement traceability)
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.4.1

ความรู้ขององค์กร (Organizational knowledge)
ความสามารถ (Competence)
ความตระหนัก (Awareness)
การสื่อสาร (Communication)
ทั่วไป (General)
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7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8
8.1
8.2

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3

8.4

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5

IMS R-100 Rev.4
การสื่อสารภายใน (Internal communication)
การสื่อสารภายนอก (External communication)
เอกสารสารสนเทศ (Documented information)
ทั่วไป (General)
การสร้าง และ การทาให้ทันสมัย (Creating and
updating)
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Control of
documented Information)
การดาเนินงาน (Operation)
การวางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน
(Operational planning and control)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of change)

7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8
8.1
8.2.4

8.5.6
ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements 8.2
for products and services)
การสื่อสารกับลูกค้า (Customer communication)
8.2.1
การระบุข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.2
(Determination of requirements for products
and services)
การทบทวนข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.3
(Review of the requirements for products and
services)
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
8.3
(Design and development of products and
services)
ทั่วไป (General)
8.3.1
การวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนา
8.3.2
(Design and development planning)
ปัจจัยนาเข้าสาหรับการออกแบบและการพัฒนา (Design 8.3.3
and development inputs)
การควบคุมการออกแบบและการพัฒนา (Design and
8.3.4
development controls)
ผลลัพท์จากการออกแบบและการพัฒนา (Design and 8.3.5
development outputs)
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การสื่อสารภายใน (Internal communication)
การสื่อสารภายนอก (External communication)
เอกสารสารสนเทศ (Documented information)
ทั่วไป (General)
การสร้าง และ การทาให้ทันสมัย (Creating and
updating)
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Control of documented
Information)
การดาเนินงาน (Operation)
การวางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน (Operational
planning and control)
การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
(Changes to requirements for products and
services)
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Control of changes)
ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements
for products and services)
การสื่อสารกับลูกค้า (Customer communication)
การระบุข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
(Determination of requirements for products and
services)
การทบทวนข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
(Review of the requirements for products and
services)
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design
and development of products and services)
ทั่วไป (General)
การวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนา (Design
and development planning)
ปัจจัยนาเข้าสาหรับการออกแบบและการพัฒนา (Design
and development inputs)
การควบคุมการออกแบบและการพัฒนา (Design and
development controls)
ผลลัพท์จากการออกแบบและการพัฒนา (Design and
development outputs)
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8.4.6
8.5

8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3

8.6.4
8.6.5
8.7
8.8
8.9

9
9.1

9.1.1
9.1.2
9.1.3

IMS R-100 Rev.4
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา (Design
and development changes)
การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่จัดหา
จากภายนอก (Control of externally provided
processes products and services)
ทั่วไป (General)
ประเภทและขอบเขตของการควบคุม (Type and
extent of control)
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้จัดหาจากภายนอก
(Information for external providers)
การผลิตและการให้บริการ (Production and service
provision)
การควบคุมการผลิตและการให้บริการ (Control of
production and service provision)
การชี้บ่งและการสอบกลับได้ (Identification and
traceability)
ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือทรัพย์สินของผู้จัดหาจาก
ภายนอก (Property belonging to customer or
external providers)
การเก็บรักษา (Preservation)
กิจกรรมหลังการส่งมอบ (Post-delivery activities)
การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of
products and services)
การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Control
of nonconforming outputs)
การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
(Emergency preparedness and response)
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมินผล
(Monitoring measurement analysis and
evaluation)
ทั่วไป (General)
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
การวิเคราะห์ และ การประเมินผล (Analysis and
evaluation)
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8.3.6
8.4

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

8.5.4
8.5.5
8.6
8.7
8.8

9
9.1

9.1.1
9.1.2
9.1.3

IMS R-100 Rev.3
การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา (Design and
development changes)
การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่จัดหา
จากภายนอก (Control of externally provided
processes products and services)
ทั่วไป (General)
ประเภทและขอบเขตของการควบคุม (Type and extent
of control)
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้จัดหาจากภายนอก
(Information for external providers)
การผลิตและการให้บริการ (Production and service
provision)
การควบคุมการผลิตและการให้บริการ (Control of
production and service provision)
การชี้บ่งและการสอบกลับได้ (Identification and
traceability)
ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือทรัพย์สินของผู้จัดหาจาก
ภายนอก (Property belonging to customer or
external providers)
การเก็บรักษา (Preservation)
กิจกรรมหลังการส่งมอบ (Post-delivery activities)
การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of
products and services)
การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Control of
nonconforming outputs)
การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
(Emergency preparedness and response)
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมินผล
(Monitoring measurement analysis and
evaluation)
ทั่วไป (General)
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
การวิเคราะห์ และ การประเมินผล (Analysis and
evaluation)
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9.1.4 การประเมินความสอดคล้อง (Evaluation of
compliance)
9.2
การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
9.2.1 ทั่วไป (General)
9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน (Internal audit
programme)
9.3
การทบทวนการจัดการ (Management review)
9.3.1 ทั่วไป (General)
9.3.2 ปัจจัยนาเข้าสาหรับการทบทวนการจัดการ
(Management review input)
9.3.3 ผลลัพท์จากการทบทวนการจัดการ (Management
review output)
10
การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
10.2 การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้อง และ การ
ปฏิบัติการแก้ไข (Incident investigation
nonconformity and corrective action)
10.2.1 การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident investigation)
10.2.2 ความไม่สอดคล้อง และ การปฏิบัติการแก้ไข
(Nonconformity and corrective action)
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
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IMS R-100 Rev.3
9.1.4 การประเมินความสอดคล้อง (Evaluation of
compliance)
9.2
การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
9.2.1 ทั่วไป (General)
9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมินภายใน (Internal audit
programme)
9.3
การทบทวนการจัดการ (Management review)
9.3.1 ทั่วไป (General)
9.3.2 ปัจจัยนาเข้าสาหรับการทบทวนการจัดการ (Management
review input)
9.3.3 ผลลัพท์จากการทบทวนการจัดการ (Management
review output)
10
การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
10.2 การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้อง และ การ
ปฏิบัติการแก้ไข (Incident investigation
nonconformity and corrective action)
10.2.1 การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident investigation)
10.2.2 ความไม่สอดคล้อง และ การปฏิบัติการแก้ไข
(Nonconformity and corrective action)
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
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