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4.1 General 
requirements 
ขอกําหนดทั่วไป 

The organisation shall establish and maintain 
an OH&S management system, the 
requirements of which are set out in clause 4 

The organization shall establish, document, 
implement, maintain and continually improve 
an OH&S management system in 
accordance with the requirements of this 
OHSAS standard and determine how it will 
fulfil these requirements. 
 
The organization shall define and document 
the scope of its OH&S management system. 

องคกรตองจัดตั้ง ทําเปนเอกสาร นําไปปฏิบัติ คงรักษา
ไว และปรับปรุงอยางตอเนื่องซึ่งระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ในทางที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยนี ้และ หาวิธีการที่จะเติมเต็มขอกําหนด
ดังกลาว 
 
องคกรตองระบุเปนลายลักษณอักษรถึงขอบเขตของ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
ตนเอง 

4.2 OH&S Policy 
นโยบายดานอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย 

There shall be an occupational health and 
safety policy authorised by the organisations 
top management that clearly states overall 
health and safety objectives and a 
commitment to improving health and safety 
performance.  
This policy shall: 
a) be appropriate to the nature and scale 

of the organisations OH&S risks 
b) include a commitment to continual 

improvement 
c) include a commitment to at least 

comply with current applicable OH&S 
legislation and with other requirements 
to which the organisation subscribes 

d) be documented, implemented and 
maintained 

Top management shall define and authorise 
the organization's OH&S policy and ensure 
that within the defined scope of its OH&S 
management system it: 
 
 
 
a) is appropriate to the nature and scale 

of the organization’s OH&S risks; 
 
 
 
 
b) includes a commitment to prevention of 

injury and ill health and continual 
improvement in OH&S management 
and OH&S performance 

ผูบรหิารระดับสูงตองกาํหนดและเปนผูอนุมัตินโยบาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร อีกทั้งยัง
ตองทําใหม่ันใจวาภายใตขอบเขตของระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนนั้น จะตอง; 
 
ก) เหมาะสมกับธรรมชาติและขนาดความเสี่ยงดานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร 
 
ข) ระบุถึงความมุงมั่นที่จะปองกันการบาดเจบ็และโรค
จากการทํางาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนา
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e) be communicated to all employees with 

the intent that employees are made 
aware of their individual OH&S 
obligations 

f) be available to interested parties; and 
g) be reviewed periodically to ensure that 

it remains relevant and appropriate to 
the organisation 

 
 
 
 
c) includes a commitment to at least 

comply with applicable legal 
requirements and with other 
requirements to which the organization 
subscribes that relate to its OH&S 
hazards 

 
d) provides the framework for setting and 

reviewing OH&S objectives, 
 
 
e) is documented, implemented and 

maintained;  
 
f) is communicated to all persons working 

under the control of the organization  
with the intent that they are made 
aware of their individual OH&S 
obligations; 

 
 
g) is available to interested parties; and 
h) is reviewed periodically to ensure that it 

remains relevant and appropriate to the 
organization. 

 
 

มัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่องรวมถึงสมรรถนะ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดวย 
 
ค) ระบุถึงความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายที่
มีการบังคับใชและขอกําหนดขององคกรอ่ืนๆ ที่
องคกรมีพันธะผูกพันอยูเปนอยางนอย โดยที่
ขอกําหนดเหลานั้นเก่ียวของกับอันตรายดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 
ง) กําหนดกรอบในการกําหนดและทบทวน
วัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
จ) ไดรับการจัดทาํเปนเอกสาร นาํไปปฏิบัติและคง
รักษาไว 
 
ฉ) ไดรับการสื่อสารไปยงับุคลากรทีท่ํางานภายใตการ
ควบคุมขององคกร โดยมีจุดมุงหมายใหบุคลากร
เหลานัน้ตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวนบุคคลในงานของบคุลากรเหลานัน้ 
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ช) พรอมเผยแพรตอกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ และ 
 
ซ) ไดรับการทบทวนตามคาบเวลา เพื่อใหม่ันใจวา
ยังคงเก่ียวของสัมพันธ และเหมาะสมกับองคกร 

4.3.1 Planning 
for hazard 
identification, 
risk assessment 
and risk control 
 

The organisation shall establish and maintain 
procedures for the ongoing identification of 
hazards, the assessment of risks, and the 
implementation of control measures. These 
shall include: 
• Routine and non-routine activities; 
• Activities of all personnel having access to 

the workplace (including subcontractors 
and visitors); 

• Facilities at the workplace, whether 
provided by the organisation or others 

 
The organisation shall ensure that the results 
of these assessments and the effects of 
these controls are considered when setting 
its OH&S objectives. The organisation shall 
document and keep this information up to 
date. 
 
The organisation’s methodology for hazard 
identification and risk assessment shall: 

• be defined with respect to its scope, 
nature and timing to ensure it is proactive 
rather than reactive 

• provide for the classification of risks and 
identification of those that are to be 

The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) for the ongoing 
hazard identification, risk assessment, and 
determination of necessary controls.  
 
 
The procedure(s) for hazard identification 
and risk assessment shall take into account: 
 
 
a) routine and non-routine activités; 
 
 
b) activities of all persons having access 

to the workplace (including contractors 
and visitors); 

 
 
c) human behaviour, capabilities and 

other human factors; 
 
 
d) identified hazards originating outside 

the workplace capable of adversely 
affecting the health and safety of 
persons under the control of the 
organization within the workplace 

องคกรตองจัดตั้ง นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบยีบปฏิบัติสําหรับการชี้บงอนัตราย การประเมิน
ความเสี่ยง และการระบกุารควบคุมทีจ่ําเปนอยาง
ตอเนื่อง 
 
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการช้ีบงอันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง ตอง ครอบคลุมถึง; 
 

ก) กิจกรรมที่เกดิเปนประจํา และ กจิกรรมที่นานๆ ครั้ง
จะเกิดขึ้น 
 
ข) กิจกรรมของทกุบุคคลที่เขามายงัสถานประกอบการ 
(รวมถึงผูรับจางชวงและแขกผูมาเยือน) 
 
ค) พฤติกรรมและความสามารถของมนุษย รวมถึง
ปจจัยดานบุคคลอื่นๆ  
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eliminated or controlled by measures as 
defined in 4.3.3 and 4.3.4 

• be consistent with operating experience 
and the capabilities of risk control 
measures employed 

• provide input into the determination of 
facility requirements, identification of 
training needs and/or development of 
operational controls; 

• provide for the monitoring of required 
actions to ensure both the effectiveness 
and timeliness of heir implementation 

 
 
Note. For further guidance on hazard 
identification, risk assessment and risk 
control see OHSAS 18002. 

 
e) hazards created in the vicinity of the 

workplace by work-related activities 
under the control of the organization; 

 
f) Note It may be more appropriate for 

such hazards to be assessed as an 
environmental aspect. 

 
 
g) infrastructure, equipment and materials 

at the workplace, whether provided by 
the organization or others; 

 
h) changes or proposed changes in the 

organization, its activities, or materials;  
 
 
i) modifications to the OH&S 

management system, including 
temporary changes, and their impacts 
on operations, processes, and 
activities. 

 
j) any applicable legal obligations relating 

to risk assessment and implementation 
of necessary controls (see also the 
Note to 3.12) 

 
 
k) the design of work areas, processes, 

installations, machinery/equipment, 
operating procedures and work 
organization, including their adaptation 

ง) อันตรายที่ไดรับการชี้บงจากภายนอกและสามารถที่
จะสงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากรที่อยูภายใตการควบคุมขององคกรภายใน
สถานประกอบการนั้นๆ 
 
 
จ) อันตรายที่มีสาเหตุจากกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการภายใตการควบคุมขององคกร 
 
ฉ)  อาจจะเหมาะสมมากกวาหากจะประเมินอันตราย
บางชนิดเปนลักษณะปญหาทางสิ่งแวดลอม 
 
ช) โครงสรางพื้นฐาน อุปกรณและวัสดุในสถานที่
ทํางาน ไมวาจะจัดหามาโดยองคกรหรือไมก็ตาม 
 
ซ) การเปลี่ยนแปลงหรอืการมแีนวโนมวาจะ
เปลี่ยนแปลงในองคกร, กิจกรรมในองคกร หรือ
วัตถุดิบที่ใช 
 
ฌ) การปรบัปรุงระบบการจดัการอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่มีตอการดําเนินงาน 
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to human capabilities 

 
 
The organization’s methodology for hazard 
identification and risk assessment shall: 
 
a) be defined with respect to its scope, 

nature and timing to ensure it is 
proactive rather than reactive; and 

 
b) provide for the identification, 

prioritization and documentation of 
risks; the application of controls, as 
appropriate. 

 
For the management of change, the 
organization shall identify the OH&S hazards 
and OH&S risks associated with changes in 
the organization, the OH&S management 
system, or its activities, prior to the 
introduction of such changes.  
 
The organization shall ensure that the results 
of these assessments are considered when 
determining controls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ และกิจกรรม 
 
ญ) กฎหมายที่เก่ียวของกับการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมที่จําเปน (ดูเพิ่มเติมที่ 3.12) 
 
ฎ) การออกแบบพื้นที่ทาํงาน กระบวนการ การตดิต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ ระเบียบปฏิบัติในการทํางาน 
และโครงสรางองคกรของงาน รวมถึงการปรับใหเขา
กับความสามารถของมนุษย 
 
วิธีการขององคกรในการที่จะชี้บง และการประเมิน
ความเสี่ยง ตอง 
ก) ไดรับการระบุภายใตขอบเขต ธรรมชาต ิและกรอบ
เวลาเพื่อใหม่ันใจวาเปนแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ และ 
 
ข) จัดทําการช้ีบงความเสี่ยง การลําดับความสําคัญของ
ความเสีย่ง และการบันทึกเปนเอกสาร เพื่อใชในการ
ควบคุมตามความเหมาะสม 
 
สําหรับการจัดการความเปลี่ยนแปลง องคกรตองช้ีบง
อันตรายและความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความ
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When determining controls, or considering 
changes to existing controls, consideration 
shall be given to reducing the risks according 
to the following hierarchy:  
 
a) elimination 
b) substitution 
c) engineering controls 
d) signage/warnings and/or administrative 

controls 
e) personal protective equipment. 
 
The organization shall document and keep 
the results of identification of hazards, risk 
assessments and determined controls up to 
date. 
 
The organization shall ensure that the OH&S 
risks and determined controls are taken into 
account when establishing, implementing 
and maintaining its OH&S management 
system. 
 
NOTE For further guidance on hazard 
identification, risk assessment and risk 
control, see OHSAS 18002. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอดภัยที่เก่ียวของสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงใน
องคกร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคกร หรือ กิจกรรมตางๆ ในระบบการ
จัดการนั้น กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

 
องคกรตองทําใหมั่นใจวาผลของการประเมินความ
เสี่ยงจะไดรับการพจิารณาเม่ือมีการกําหนดการควบคมุ 
 
 
 
เม่ือกําหนดการควบคุมหรือพิจารณาเปล่ียนแปลงการ
ควบคมุที่ดําเนนิการอยูในปจจุบนั การพิจารณานั้นตอง
เปนไปเพื่อลดระดับความเสี่ยงตามลําดับขั้นตอไปนี ้
ก) กําจัดใหหมดไป 
ข) ทดแทน 
ค) การควบคุมทางวิศวกรรม 

ง) เตือนดวยขอความหรือสัญลักษณ หรือ การควบคุม
โดยฝายบรหิาร 
จ) อปุกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
 
องคกรตองจัดทําเปนเอกสารและเกบ็รักษาผลของการ
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ชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง และตอง
กําหนดการควบคมุใหทันสมัยอยูเสมอ 
 
องคกรตองม่ันใจวาความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และการควบคุมที่กําหนดไวนั้นไดรับ
การนําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่งระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร 
 
หมายเหตุ : สําหรบัคําแนะนาํในเรื่องการช้ีบงอันตราย
และการประเมินความเสี่ยงโปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก 
OHSAS18002 

4.3.2 Legal and 
other 
requirements 
 

The organisation shall establish and maintain 
a procedure for identifying and accessing the 
legal and other OH&S requirements that are 
applicable to it. 
 
The organisation shall keep this information 
up–to-date. It shall communicate relevant 
information on legal and other requirements 
to its employees and other interested parties. 

The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) for identifying 
and accessing the legal and other OH&S 
requirements that are applicable to it. 
 
The organization shall ensure that these 
applicable legal requirements and other 
requirements to which the organization 
subscribes are taken into account in 
establishing, implementing and maintaining 
its OH&S management system. 
 
The organization shall keep this information 
up-to-date.  
It shall communicate relevant information on 
legal and other requirements to persons 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบยีบปฏิบัติสําหรับการชี้บงและเขาถึงกฎหมายและ
ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 
 
องคกรตองม่ันใจวามีการนําเอาขอกําหนดกฎหมาย
ตลอดจนขอกําหนดอื่นๆ ที่องคกรมีสวนเกี่ยวของไป
ปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่งระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขององคกร 
 



 
ขอกําหนด OHSAS18001:2007 (ภาษาไทย) 

ตีความโดย อาจารยนัทธพงศ นนัทสําเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
 

 

 8 

 OHSAS 18001 - 1999 OHSAS 18001 - 2007 OHSAS 18001 – 2007 (ไทย) 
working under the control of the organization, 
and other relevant interested parties. 

องคกรตองเก็บรักษาขอมูลดังกลาวใหทันสมัยอยูเสมอ
และตองมีการสื่อสารขอมูลที่เก่ียวของดานกฎหมาย
และขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไป
ยังผูที่ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมขององคกรและ
กลุมผูสนใจอื่นๆ 

4.3.3 Objectives 
and 
programme(s) 
 

The organisation shall establish and maintain 
documented occupational health and safety 
objectives, at each relevant function and 
level within the organisation. 
Note objectives should be quantified 
wherever practicable 
When establishing and reviewing its 
objectives, an organisation shall consider its 
legal and other requirements, its OH&S 
hazards and risks, its technological options, 
its financial, operational and business 
requirements, and the views of interested 
parties. The objectives shall be consistent 
with the OH&S policy, including the 
commitment to continual improvement. 

The organization shall establish, implement 
and maintain documented OH&S objectives, 
at relevant functions and levels within the 
organization. 
 
The objectives shall be measurable, where 
practicable, and consistent with the OH&S 
policy, including the commitments to the 
prevention of injury and ill health, to 
compliance with applicable legal 
requirements and with other requirements to 
which the organization subscribes, and to 
continual improvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When establishing and reviewing its 
objectives, an organization shall take into 
account the legal requirements and other 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
เอกสารที่เก่ียวกับวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัในทกุหนาทีท่ ี่เกี่ยวของและทุกระดับใน
องคกร 
 
วัตถุประสงคดังกลาวตองสามารถวัดได ปฏิบัติได และ
สอดคลองกับนโยบายดานอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยรวมถึงความมุงม่ันที่จะปองกันการบาดเจบ็
และโรคจากการทํางาน, ความสอดคลองกับขอกําหนด
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยซึ่งองคกรมีสวนเกี่ยวของ และการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
เม่ือมีการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงค องคกร
จะตองนําเอาขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ 
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requirements to which the organization 
subscribes, and its OH&S risks. It shall also 
consider its technological options, its 
financial, operational and business 
requirements, and the views of relevant 
interested parties. 
 
 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a programme(s) for achieving 
its objectives. Programme(s) shall include as 
a minimum 
 
 
 
 
 
a) designation of responsibility  and authority 
for achieving objectives at relevant functions 
and levels of the organization, and 
 
 
b) the means and time-frame by which the 
objectives are to be achieved. 
 
 
The programme(s) shall be reviewed at 
regular and planned intervals, and adjusted 
as necessary, to ensure that the objectives 
are achieved. 

ที่องคกรมีสวนเก่ียวของรวมถึงความเสี่ยงดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยมารวมทบทวนดวย โดย
จะตองพิจารณาทางเลือกดานเทคโนโลย ีความสามารถ
ดานการเงิน ขอกําหนดดานการดําเนินงานและธุรกิจ 
ตลอดจนมุมมองของผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซึ่ง
แผนงานดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัยเพื่อทีจ่ะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได แผนงานตอง
ประกอบไปดวยอยางนอย 
 
ก) การกําหนดผูรบัผิดชอบและอาํนาจหนาที่สาํหรับ
แตละวัตถุประสงคในระดับและหนาที่งานที่เกี่ยวของ 
 
ข) กรอบเวลาในการทีท่าํใหบรรลุวัตถุประสงคที่วาง
ไว 
แผนงานตองไดรับการทบทวนเปนประจําตาม
คาบเวลาที่ไดวางแผนไว และสามารถปรบัเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาจะบรรลุ
วัตถุประสงคได 
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4.3.4  OH&S 
management 
programme(s) 
 

The organization shall establish and maintain 
(an) OH&S management programme(s) for 
achieving its objectives. This shall include 
documentation of : 
a)  The designated responsibility and 

authority for achievement of the 
objectives at relevant functions and 
levels of the organization; and 

b)  The means and time-scale by which 
objectives are to be achieved. 

 
The OH&S management programme(s) shall 
be reviewed at regular and planned intervals. 
Where necessary the OH&S management 
programme(s) shall be amended to address 
changes to the activities, products, services, 
or operating conditions of the organization. 

4.3.4 is Not in 14001:2004, as it is now 
merged into clause 4.3.3. The same 
treatment has been applied here. 

ยกเลิก เนื่องจากนําไปรวมกับขอ 4.3.3 

4.4.1  
Structure and 
responsibility 
 
(4.4.1 Resources, 
roles, 
responsibility, 
accountability 
and authority) 
 

The roles responsibilities and authorities of 
personnel, who manage, perform and verify 
activities having an effect on the OH&S risks 
of the organization’s activities, facilities and 
processes, shall be defined, documented 
and communicated in order to facilitate 
OH&S management.  
Ultimate responsibility for occupational health 
and safety rests with top management. The 
organization shall appoint a member of top 
management (e.g. in a large organization, a 
Board or executive committee member) with 
particular responsibility for ensuring that the 
OH&S management system is properly 
implemented and performing to requirements 
in all locations and spheres of operation 

Top management shall take ultimate 
responsibility for OH&S and the OH&S 
management system.  
 
Top management shall demonstrate its 
commitment by 
 
a) ensuring the availability of resources 

essential to establish, implement, 
maintain and improve the OH&S 
management system.  

 
NOTE 1 Resources include human 

resources and specialized skills, 
b) organizational infrastructure, technology 

and financial resources. 

ผูบรหิารระดับสูง ตองรับผิดชอบตองานดานอาชีวอนา 
มัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 
ผูบรหิารระดับสูงตองแสดงใหเหน็ถึงความมุงมั่นที่จะ 
ก) ทาํใหมั่นใจวามทีรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะจัดทํา นํา
ไปปฏิบัตื คงรกัษาไว และปรับปรุงระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
หมายเหตุ 1 ทรัพยากรในที่นี้รวมถึงทรัพยากรบุคคล 
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within the organization. 
Management shall provide resources 
essential to the implementation, control and 
improvement of the OH&S management 
system.  
 
NOTE   Resources include human resources 
and specialized skills, technology and 
financial resources. 
 
The organization’s management appointee 
shall have defined roles, responsibilities and 
authority for: 
a) Ensuring that OH&S management 

system requirements are established, 
implemented and maintained in 
accordance with this OHSAS 
specification; 

b) Ensuring that reports on the 
performance of the OH&S management 
system are presented to top 
management for review and as a basis 
for improvement of the OH&S 
management system. 

 
All those with management responsibility 
shall demonstrate their commitment to the 
continual improvement of OH&S 
performance. 
 

 
c) defining roles, allocating responsibilities 

and accountabilities, and delegating 
authorities, to facilitate effective OH&S 
management; roles, responsibilities, 
accountabilities, and authorities shall be 
documented and communicated 

 
 
 
 
 
 
 
 
The organization shall appoint a member(s) 
of top management  with specific 
responsibility for OH&S, irrespective of other 
responsibilities, and with defined roles and 
authority for: 
 
 
 
 
a) ensuring that the OH&S management 

system is established, implemented and 
maintained in accordance with this 
OHSAS standard; 

 
 
 
b) ensuring that reports on the performance 

of the OH&S management system are 
presented to top management for review 

และทักษะพิเศษ ระบบสาธารณปูโภคขององคกร 
เทคโนโลยี และความพรอมดานการเงินดวย 
 
ข) กําหนดบทบาท จัดสรรความรับผิดชอบ และมอบ
อํานาจในการอํานวยการระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย บทบาท ความรับผิดชอบ  อาํนาจ
หนาที่ตองไดรับการจดัทําเปนเอกสารและไดรบัการ
สื่อสาร 
 

องคกรตองแตงตั้งสมาชิกของฝายบริหารระดับสูงหนึ่ง
คน เพื่อรับผิดชอบงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยโดยตองไมมีความรับผิดชอบอื่น
นอกเหนอืจากนี้ และกําหนดบทบาทและอาํนาจหนาที่
ดังนี้ 
 
ก) ทาํใหมั่นใจวาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ไดจัดทําและนําไปปฏิบัตินั้น
สอดคลองกับมาตรฐานฉบับนี ้
 
ข) ทําใหมั่นใจวาไดมีการรายงานสมรรถนะของระบบ
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and used as a basis for improvement of 
the OH&S management system. 

NOTE 2 The top management appointee 
(e.g. in a large organization, a Board or 
executive committee member) may delegate 
some of their duties to a subordinate 
management representative(s) while still 
retaining accountability.  
 
The identity of the top management 
appointee shall be made available to all 
persons working under the control of the 
organization. 
 
 
All those with management responsibility 
shall demonstrate their commitment to the 
continual improvement of OH&S 
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The organization shall ensure that persons in 
the workplace take responsibility for aspects 
of OH&S over which they have control, 
including adherence to the organization’s 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกับ
ผูบรหิารระดับสูงเพื่อทบทวนและใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 
หมายเหตุ 2  ผูไดรับการแตงตั้งจากผูบรหิารสูงสุด 
(เชน กรรมการบรหิารในบรษิัทขนาดใหญ) อาจ
มอบหมายหนาทีบ่างอยางใหกับตัวแทนฝายบรหิารใน
ระดับรองลงไปได 
 
ตองมกีารสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกันวา
บุคคลใดไดรับการแตงตั้งจากผูบรหิารสงูสดุใหเปน
ตัวแทนฝายบรหิารดานอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 
ผูบรหิารทุกระดับตองแสดงความมุงม่ันในการ
ปรับปรุงสมรรถนะของระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
 
 
องคกรตองม่ันใจวาบุคลากรในองคกรจะมีความ
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applicable OH&S requirements. รับผิดชอบตอลกัษณะปญหาดานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัยที่ตนควบคุมอยูรวมถึงการยดึม่ันใน
ขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
องคกรบังคับใช 
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4.4.2  Training, 
awareness and 
competence 
 
(4.4.2 
Competence, 
training and 
awareness) 
 
 

Personnel shall be competent to perform 
tasks that may impact on OH&S in the 
workplace. Competence shall be defined in 
terms of appropriate education, training 
and/or experience.  
It shall establish and maintain procedures to 
ensure that its employees working at each 
relevant function and level are aware of: 
a) the importance of conformance to the 

OH&S policy and procedures, and to the 
requirements of the OH&S management 
system; 

b) the OH&S consequences, actual or 
potential, of their work activities and the 
OH&S benefits of improved personal 
performance; 

c) their roles and responsibilities in 
achieving conformance to the OH&S 
policy and procedures and to the 
requirements of the OH&S management 
system, including emergency 
preparedness and response 
requirements (see 4.4.7); 

d) The potential consequences of 
departure from specified operating 
procedures. 

e) Training procedures shall take into 
account differing levels of: 

f) Responsibility, ability and literacy; and 
g) Risk. 
 

The organization shall ensure that any 
person(s) under its control performing tasks 
that may impact on OH&S is (are) competent 
on the basis of appropriate education, 
training or experience, and shall retain 
associated records.  
 
 
 
 
The organization shall identify training needs 
associated with its OH&S risks and its OH&S 
management system. It shall provide training 
or take other action to meet these needs, 
evaluate the effectiveness of the training or 
action taken, and retain associated records. 
 
 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) to make 
persons working under its control aware of 
 
a) the OH&S consequences, actual or 

potential, of their work activities, their 
behaviour, and the OH&S benefits of 
improved personal performance; 

 
 
 
 
 
 
 

องคกรตองม่ันใจวาบุคลากรทีท่ํางานในนามองคกรทุก
คนที่อาจมีผลตอระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยนั้นมีความสามารถบนพื้นฐานของ
การศึกษา, การฝกอบรมหรอืประสบการณทีเ่พียงพอ 
และตองเก็บบันทึกที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวไวดวย 
 
องคกรตองทําการช้ีบงความจําเปนในการฝกอบรมที่
เก่ียวของกับความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคกร โดยจะตองจัดใหมีการฝกอบรม
หรือดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหบรรลุความจาํเปนดังกลาว 
รวมทั้งมีการประเมินประสทิธิผลของการอบรมหรอื
กิจกรรมอื่นใด และเก็บรักษาไวซึ่งเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบยีบปฏิบัติ เพื่อทําใหบุคลากรในองคกรมีความ
ตระหนักตอ 
ก) ผลทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งที่
เกิดข้ึนจริงและที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในกิจกรรมและ
พฤติกรรมในการทาํงาน และประโยชนทางดานอาชี
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b) their roles and responsibilities and 

importance in achieving conformity to 
the OH&S policy and procedures and to 
the requirements of the OH&S 
management system, including 
emergency preparedness and response 
requirements (see 4.4.7); 

c) the potential consequences of departure 
from specified procedures. 

d) Training procedures shall take into 
account differing levels of: 

e) responsibility, ability, language skills and 
literacy; and 

f) risk. 

วอนามัยและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคลากร 
ข) บทบาท ความรับผิดชอบและความสําคัญของการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัต ิและขอกําหนดของ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รวมถึงขอกําหนดในการเตรียมพรอมรบัมือตอ
สถานการณฉุกเฉนิ (ดูขอ 4.4.7) 
ค) แนวโนมของผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติ
ตามสิ่งที่กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ 
ง) ระเบียบปฏิบัติดานการฝกอบรมตองระบุถึงระดับ
ของ; 
จ) ความรับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะดานภาษา
และการอานออกเขียนได และ 
ฉ) ความเสี่ยง 
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4.4.3  
Consultation and 
communication 
 
(4.4.3 
Communication, 
participation and 
consultation) 
 

The organization shall have procedures for 
ensuring that pertinent OH&S information is 
communicated to and from employees and 
other interested parties. 
Employee involvement and consultation 
arrangements shall be documented and 
interested parties informed. 
Employees shall be: 
a) Involved in the development and review 

of policies and procedures to manage 
risks; 

b) Consulted where there are any changes 
that affect workplace health and safety; 

c) Represented on health and safety 
matters; and 

d) Informed as to who is their employee 
OH&S representative(s) and specified 
management appointee (see 4.4.1). 

 

4.4.3.1 Communication 
 
With regard to its OH&S hazards and OH&S 
management system, the organization shall 
establish, implement and maintain a 
procedure(s) for 
 
a) internal communication among the 

various levels and functions of the 
organization,   

b) communication with contractors and 
other visitors to the workplace 

c) receiving, documenting and responding 
to relevant communications from 
external interested parties. 

 
 

4.4.3.1 การส่ือสาร 
เม่ือพิจารณาถึงอันตรายดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษา
ไวซึ่ง 
ก) การสื่อสารภายในระหวางแตละระดับและหนาที่ใน
องคกร 
ข) การสื่อสารไปยังผูรับเหมา ผูรับจางชวง แขกและผู
เขามาเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
ค) การรับ การจัดทําเปนเอกสาร และการตอบสนอง
ตอการสื่อสารที่เกี่ยวของจากกลุมผูที่เก่ียวของจาก
ภายนอก 
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4.4.3.2 Participation and consultation 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) for: 
a) the participation of workers by their : 

• appropriate involvement in hazard 
identification, risk assessments and 
determination of controls,  

• appropriate involvement in incident 
investigation; 

• involvement in the development and 
review of OH&S policies and objectives; 

• consultation where there are any changes 
that affect their OH&S; 

• representation on OH&S matters. 
 
 
 
Workers shall be informed about their 
participation arrangements, including who is 
their representative(s) on OH&S matters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3.2 การมีสวนรวมและการใหคําปรึกษา 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัต ิเพื่อ 
ก) การมีสวนรวมของพนักงานใน:  

• ความเก่ียวของที่เหมาะสมในการชี้บง
อันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
ระบุการควบคุม 

• ความเก่ียวของที่เหมาะสมในการสํารวจ
อุบัติการณ 

• ความเก่ียวของในการพัฒนาและทบทวน
นโยบายและวัตถุประสงคดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

• การใหคําปรึกษาเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่มีผลตออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคกร 

• การเปนตัวแทนในประเด็นทางอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

 

พนักงานตองรายงานการมีสวนรวมรวมถึงบุคคลที่
เปนตัวแทนของพนักงานดานอาชีวอนามัยและความ
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b) consultation with contractors where there 
are changes that affect their OH&S 
 
The organization shall ensure that, when 
appropriate, relevant external interested 
parties are consulted about pertinent OH&S 
issues. 

ปลอดภัย 
 
ข) การใหคําปรึกษากบัผูรับจางเม่ือมคีวาม
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 
องคกรตองม่ันใจวาผูที่เก่ียวของจะไดรับการให
คําปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสม 
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4.4.4  
Documentation 
 

The organization shall establish and maintain 
information, in a suitable medium such as 
paper or electronic form, that: 
a) Describes the core elements of the 

management system and their 
interaction; and 

b) Provides direction to related 
documentation. 

 
NOTE It is important that documentation is 
kept to the minimum required for 
effectiveness and efficiency. 
 

The OH&S management system 
documentation shall include 
a) the OH&S policy and objectives, 
b) description of the scope of the OH&S 

management system, 
c) description of the main elements of the 

OH&S management system and their 
interaction, and reference to related 
documents, 

d) documents, including records, required 
by this OHSAS standard, and 

e) documents, including records, 
determined by the organization to be 
necessary to ensure the effective 
planning, operation and control of 
processes that relate to the 
management of its OH&S risks. 

 
NOTE It is important that documentation is 
proportional to the level of complexity, 
hazards and risks concerned and is kept to 
the minimum required for effectiveness and 
efficiency. 

การจัดทําเอกสารสาํหรบัระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตองประกอบไปดวย 
ก) นโยบายและวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
ข) คําอธิบายขอบเขตของระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
ค) คําอธิบายถึงองคประกอบหลักๆ ของระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและปฏิสัมพันธ
ระหวางองคประกอบนั้นๆ รวมถึงการอางอิงไปยัง
เอกสารที่เก่ียวของดวย 
ง) เอกสาร รวมทั้งบันทึกที่ตองจัดทําภายใตขอกําหนด
ฉบบันี้ และ 
จ) เอกสาร รวมทั้งบันทึกที่จัดทําโดยองคกรเพื่อให
มั่นใจวาไดวามีการวางแผน ดําเนินการและควบคุม
กระบวนการทีเ่กี่ยวกบัระบบการจัดการและความเสี่ยง
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางมี
ประสทิธิผล 
หมายเหตุ เปนเรื่องสาํคญัมากที่การจดัทาํเอกสารตอง
เปนสัดสวนตามระดับของความซับซอน อันตราย และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และเอกสารเหลานั้นตองถูกเก็บ
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อยางเพียงพอเพื่อความมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
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4.4.5  
Document and 
data control 
 
(4.4.5 Control of 
documents) 
 

The organization shall establish and maintain 
procedures for controlling all documents and 
data required by this OHSAS specification to 
ensure that : 
a) they can be located; 
b) they are periodically reviewed, revised 

as necessary and approved for 
adequacy by authorized personnel; 

c) current versions of relevant documents 
and data are available at all locations 
where operations essential to the 
effective functioning of the OH&S 
system are performed; 

d) obsolete documents and data are 
promptly removed from all points of 
issue and points of use or otherwise 
assured against unintended use; and 

e) Archival documents and data retained 
for legal or knowledge preservation 
purposes or both, are suitably identified. 

 
 

Documents required by the OH&S 
management system and by this OHSAS 
standard shall be controlled. Records are a 
special type of document and shall be 
controlled in accordance with the 
requirements given in 4.5.4. 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) to 
 
a) approve documents for adequacy prior 

to issue, 
 
b) review and update as necessary and re-

approve documents, 
 
 
c) ensure that changes and the current 

revision status of documents are 
identified, 

 
d) ensure that relevant versions of 

applicable documents are available at 
points of use, 

 
 
e) ensure that documents remain legible 

and readily identifiable, 
 
f) ensure that documents of external origin 

determined by the organization to be 
necessary for the planning and operation 
of the OH&S management system are 
identified and their distribution 

เอกสารที่ตองจัดทําภายใตระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยและขอกําหนดนี้ตองไดรับการ
ควบคมุ บันทึกถือเปนเอกสารชนดิพเิศษและตอง
ไดรับการควบคุมเชนกัน โดยรายละเอียดจะกลาวไว
ในขอกําหนดที ่4.5.4 
 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัต ิที่จะ 
ก) มีการอนุมัติเอกสารอยางเพียงพอกอนนําไป
ประกาศใช 
ข) มีการทบทวนและปรบัปรุงหากจําเปน และอนมุัติ
ซ้ํา 
ค) ทําใหมั่นใจวาการเปล่ียนแปลงและสถานะลาสุด
ของเอกสารไดรับการชี้บง 
ง) ทําใหมั่นใจวาเอกสารฉบบัที่ถกูตองมีอยู ณ จุด
ปฏิบัติงาน 
จ) ทําใหมั่นใจวาเอกสารยังคงอานออกไดและบงชี้ได
อยางทันท ี
ฉ) ทาํใหมั่นใจวาเอกสารจากภายนอกซึ่งจาํเปนตอการ
วางแผนและดําเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัย
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controlled, and 

 
g) prevent the unintended use of obsolete 

documents and apply suitable 
identification to them if they are retained 
for any purpose. 

และความปลอดภัยไดรับการช้ีบงและมีควบคุมการ
แจกจาย และ 
ช) มีการปองกันการนําเอกสารลาสมัยไปใช และมีการ
ชี้บงเอกสารที่ลาสมัยอยางเหมาะสมหากยังคงเก็บ
เอกสารนั้นไวดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
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4.4.6  
Operational 
control 
 

The organization shall identify those 
operations and activities that are associated 
with identified risks where control measures 
need to be applied. The organization shall 
plan these activities, including maintenance, 
in order to ensure that they are carried out 
under specified conditions by: 
a)  establishing and maintaining 

documented procedures to cover 
situations where their absence could 
lead to deviations from the OH&S policy 
and the objectives; 

b)  stipulating operating criteria in the 
procedures; 

c)  establishing and maintaining 
procedures related to the identified 
OH&S risks of goods, equipment and 
services purchased and/or used by the 
organization and communicating 
relevant procedures and requirements 
to suppliers and contractors; 

d)  Establishing and maintaining 
procedures for the design of workplace, 
process, installations, machinery, 
operating procedures and work 
organization, including their adaptation 
to human capabilities, in order to 
eliminate or reduce OH&S risks at their 
source. 

 

The organization shall determine those 
operations and activities that are associated 
with the identified hazard(s) where the 
implementation of controls is necessary to 
manage the OH&S risk(s). This shall include 
the management of change (see 4.3.1) 
 
For those operations and activities, the 
organization shall implement and maintain: 
a) operational controls, as applicable to the 

organization and its activities; the 
organization shall integrate those 
operational controls into its overall 
OH&S management system. 

 
 
b) controls related to purchased goods, 

equipment and services  
 
 
c) controls related to contractors and other 

visitors to the workplace 
 
 
d) documented procedures, to cover 

situations where their absence could 
lead to deviations from the OH&S policy 
and the objectives.  

 
 
e) stipulated operating criteria where their 

absence could lead to deviations from 
the OH&S policy and objectives 

องคกรตองกําหนดกระบวนการและกิจกรรมที่มีสวน
เก่ียวของกับอันตรายที่ไดบงชี้ไว โดยจําเปนตองมกีาร
ดําเนินการควบคุมกระบวนการ ตามหลักการจัดการ
ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งตอง
รวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงดวย (ดู 4.3.1) 
 
สําหรับกระบวนการและกิจกรรมดังกลาว องคกรตอง
นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง 
ก) การควบคุมการดาํเนนิการเทาทีจํ่าเปนตอองคกร
และกิจกรรมขององคกร ซึ่งตองมีการบูรณาการ
ควบคุมกระบวนการนี้เขากับระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยโดยรวม 
ข) ควบคมุการสั่งซื้อสินคา อปุกรณและบริการที่
เก่ียวของ 
ค) ควบคมุผูรับเหมา ผูรบัจางชวงและแขกผูมาเยี่ยม
สถานประกอบการ 
ง) จัดทําเอกสารระเบียบปฏิบัติเพื่อใหครอบคลุมถึง
สถานการณที่ความบกพรองของบคุคลที่ไดกลาวมา
ขางตนนีจ้ะนําไปสูการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายและ
วัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
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องคกร 
จ) กําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่จะ
นําไปสูการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายและวัตถุประสงค
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร 
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4.4.7  
Emergency 
preparedness 
and response 
 

The organization shall establish and maintain 
plans and procedures to identify the potential 
for, and responses to, incidents and 
emergency situations, and for preventing and 
mitigating the likely illness and injury that 
may be associated with them. 
 
The organization shall review its emergency 
preparedness and response plans and 
procedures, in particular, after the 
occurrence of incidents or emergency 
situations. 
The organization shall also periodically test 
such procedures where practicable. 
 
 

The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s): 
a) to identify the potential for emergency 

situations,  
b) to respond to such emergency 

situations. 
 
The organization shall respond to actual 
emergency situations and prevent or mitigate 
associated adverse OH&S consequences. 
 
 
 
 
 
In planning its emergency response the 
organization shall take account of the needs 
of relevant interested parties, e.g. emergency 
services and neighbours. 
 
 
 
The organization shall also periodically test 
its procedure(s) to respond to emergency 
situations, where practicable, involving 
relevant interested parties as appropriate. 
 
 
 
 
 
The organization shall periodically review 
and, where necessary, revise its emergency 
preparedness and response procedure(s), in 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัต ิเพื่อ 
ก) ชี้บงแนวโนมที่จะเกดิสถานการณฉุกเฉิน 
ข) ตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินนั้น 
 
องคกรตองตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉนิที่เกดิขึ้น
จริงและปองกันหรือบรรเทาผลทีเ่กดิจากอันตรายดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น 
 
ในการวางแผนการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉนิ องคกร
ตองพิจารณาถึงความตองการของผูที่เก่ียวของไมวาจะ
เปนหนวยบรรเทาสาธารณภัยและชุมชนที่อยูโดยรอบ 
 
องคกรตองมีการทดสอบระเบียบปฏิบัติในการ
ตอบสนองตอเหตฉุุกเฉินตามชวงเวลาที่เหมาะสม และ
หากเปนไปไดตองใหผูมสีวนเก่ียวของเขารวมดวยตาม
ความเหมาะสม 
 
องคกรตองทบทวนและปรับปรุงระเบยีบปฏิบัติวาดวย
การเตรียมพรอมและตอบสนองตอเหตฉุุกเฉินเปน
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particular, after periodical testing and after 
the occurrence of emergency situations (see 
4.5.3). 

ระยะๆ ทั้งภายหลังจากที่มีการทดสอบและหลังจากที่มี
การเกดิเหตฉุุกเฉินขึ้นจริงๆ (ดูขอ 4.5.3) 
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4.5.1  
Performance 
measurement 
and monitoring 
 

The organization shall establish and maintain 
procedures to monitor and measure OH&S 
performance on a regular basis. These 
procedures shall provide for:  
a) both qualitative and quantitative 

measures, appropriate to the needs of 
the organization; 

b) monitoring of the extent to which the 
organization’s OH&S objectives are 
met;  

c) proactive measures of performance that 
monitor compliance with the OH&S 
management programme, operational 
criteria and applicable legislation and 
regulatory requirements; 

d) reactive measures of performance to 
monitor accidents, ill health, incidents 
(including near-misses) and other 
historical evidence of deficient OH&S 
performance; 

e) Recording of data and results of 
monitoring and measurement sufficient 
to facilitate subsequent corrective and 
preventative action analysis. 

 
If monitoring equipment is required for 
performance measurement and monitoring, 
the organization shall establish and maintain 
procedures for the calibration and 
maintenance of such equipment. Records of 
calibration and maintenance activities and 
results shall be retained. 

The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) to monitor and 
measure OH&S performance on a regular 
basis. This procedure(s) shall provide for:  
a) both qualitative and quantitative 

measures, appropriate to the needs of 
the organization; 

 
b) monitoring of the extent to which the 

organization’s OH&S objectives are met; 
 
 
c) monitoring the effectiveness of controls 

(for health as well as for safety) 
 
d) proactive measures of performance that 

monitor conformance with the OH&S 
programme(s), controls and operational 
criteria; 

 
 
e) reactive measures of performance that 

monitor ill health, incidents (including 
accidents, near-misses, etc.), and other 
historical evidence of deficient OH&S 
performance; 
 

 
 
 
 
 
 
 

องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัติเพื่อตรวจติดตามและตรวจวัดสมรรถนะ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามชวงเวลาที่
กําหนด ระเบียบปฏิบัติดังกลาวตองประกอบดวย 
ก) การวัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ความจําเปนขององคกร 
ข) การตรวจติดตามวาองคกรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม? 
ค) การตรวจติดตามประสิทธิผลของการควบคุมดาน
สุขอนามัยและความปลอดภัย 
ง) การวัดสมรรถนะในเชิงรุก เพื่อเปนการตรวจติดตาม
ความสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน การควบคุม
และเกณฑในการทํางานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
จ) การวัดสมรรถนะในเชิงรับ เพื่อตรวจติดตามโรค
จากการทาํงาน อุบตัิการณ (รวมทั้งอุบัติเหตุ  เหตุการณ
เกือบเกิดอุบัติเหต ุฯลฯ) และหลักฐานในอดีตตางๆ ที่
แสดงถึงสมรรถนะทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทีบ่กพรอง 
 



 
ขอกําหนด OHSAS18001:2007 (ภาษาไทย) 

ตีความโดย อาจารยนัทธพงศ นนัทสําเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
 

 

 28 

 OHSAS 18001 - 1999 OHSAS 18001 - 2007 OHSAS 18001 – 2007 (ไทย) 
f) recording of data and results of 

monitoring and measurement sufficient 
to facilitate subsequent corrective action 
and preventive action analysis. 

If equipment is required to monitor or 
measure performance, the organization shall 
establish and maintain procedures for the 
calibration and maintenance of such 
equipment, as appropriate. Records of 
calibration and maintenance activities and 
results shall be retained. 

ฉ) การบันทึกขอมูลและผลจากการตรวจติดตามและ
ตรวจวัดที่เพยีงพอที่จะนาํผลที่ไดไปดาํเนนิการ
วิเคราะหแกไขและปองกัน 
 
ถามีอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการวัด องคกรตองจัดทํา
และรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัตเิกี่ยวกับการสอบเทียบ
และการบาํรงุรกัษาเคร่ืองมือวัดนั้นตามความจาํเปน  
 
บันทึกของการสอบเทียบและกิจกรรมการบํารุงรักษา
รวมถึงผลจากกิจกรรมดังกลาวตองไดรับการเก็บรักษา
ไว 

4.5.2  
Accidents, 
incidents, non-
conformances 
and corrective 
and preventive 
action 
 

Moved to 4.5.3   

 
(4.5.2 Evaluation 
of compliance) 
 

New clause  4.5.2.1 Consistent with its commitment to 
compliance (see 4.2c)), the organization 
shall establish, implement and maintain a 
procedure(s) for periodically evaluating 
compliance with applicable legal 
requirements (see 4.3.2). 
 

ความมุงม่ันที่จะปฏิบัติใหสอดคลอง (ดู 4.2 c) องคกร
ตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่งระเบียบ
ปฏิบัติสําหรบัการประเมินความสอดคลองกบัขอ
กฎหมายตามชวงเวลา (ดู 4.3.2) 
 



 
ขอกําหนด OHSAS18001:2007 (ภาษาไทย) 

ตีความโดย อาจารยนัทธพงศ นนัทสําเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
 

 

 29 

 OHSAS 18001 - 1999 OHSAS 18001 - 2007 OHSAS 18001 – 2007 (ไทย) 
 
The organization shall keep records of the 
results of the periodic evaluations. 
 
Note The frequency of periodic evaluation 
may vary for differing legal requirements 
 
 

องคกรตองเก็บบันทึกของผลการประเมินตามชวงเวลา
นั้นไว 
 

หมายเหตุ ความถ่ีในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได
ตามความแตกตางของขอกฎหมาย 

New clause 4.5.2.2 The organization shall evaluate 
compliance with other requirements to which 
it subscribes (see 4.3.2). The organization 
may wish to combine this evaluation with the 
evaluation of legal compliance referred to in 
4.5.2.1 or to establish a separate 
procedure(s). 
 
The organization shall keep records of the 
results of the periodic evaluations. 
 
Note The frequency of periodic evaluation 
may vary for differing other requirements to 
which the organization subscribes 

องคกรตองประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดดน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ที่องคกรตอง
ปฏิบัติตาม (ดู 4.3.2) องคกรอาจจะรวมการประเมินนี้
เขากับการประเมินความสอดคลองกับขอกฎหมายตาม
ขอกําหนด 4.5.2.1 หรือจะทําการประเมินแยกก็ได 
 
องคกรตองเก็บบันทึกของผลการประเมินตามชวงเวลา
นั้นไว 
 
หมายเหตุ ความถ่ีในการประเมินอาจปรับเปลี่ยนได
ตามความแตกตางของขอกฎหมาย 
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4.5.3  Records 
and records 
management 
 
(4.5.3 Incident 
investigation, 
nonconformity, 
corrective action 
and preventive 
action) 
 

4.5.2 The organization shall establish and 
maintain procedures for defining 
responsibility and authority for: 
a)  the handling and investigation of:  

• accidents;  

• incidents;  

• non-conformances;  
b)  taking action to mitigate any 

consequences arising from accidents, 
incidents or non-conformances; 

c)  the initiation and completion of corrective 
and preventive actions; 

d)  Confirmation of the effectiveness of 
corrective and preventive actions taken. 

These procedures shall require that all 
proposed corrective and preventive actions 
shall be reviewed through the risk 
assessment process prior to implementation. 
Any corrective or preventive action taken to 
eliminate the causes of actual and potential 
non-conformances shall be appropriate to 
the magnitude of problems and 
commensurate with the OH&S risk 
encountered. 
The organization shall implement and record 
any changes in the documented procedures 
resulting from corrective and preventive 
action. 

4.5.3.1 Incident investigation 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) to record, 
investigate and analyze incidents in order to  
 
a) determine underlying OH&S deficiencies 

and other factors that may be causing or 
contributing to the occurrence of 
incidents.   

b) identify the need for corrective action 
c) identify opportunities for preventive 

action 
d) identify opportunities for continual 

improvement  
e) communicate the results of such 

investigations 
 
The investigations shall be performed in a 
timely manner. 
 
Any identified need for corrective action or 
opportunities for preventive action shall be 
dealt with in accordance with the relevant 
parts of 4.5.3.2. 
 
The results of incident investigations shall be 
documented and maintained. 
 
 

4.5.3.1 การสอบสวนอุบัติการณ 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัติในการบันทึก สอบสวน และ วิเคราะห
อบุตัิการณทีเ่กดิขึ้น เพื่อทีจ่ะ 
ก) คนหาสิ่งที่เบี่ยงเบนจากขอกําหนดดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและปจจัยอื่นๆ ที่อาจจะนําไปสูการ
เกิดอุบัติการณได 
ข) ชี้บงการแกไขเชิงปองกันที่จําเปน 

ค) ชี้บงโอกาสในการจดัทาํการปองกันกอนที่เหตุจะ
เกิดข้ึน 
ง) ช้ีบงโอกาสในการปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 
จ) สื่อสารผลของการสอบสวนดังกลาว 
 
การสอบสวนตองกระทําในเวลาที่เหมาะสม 
 
การช้ีบงการแกไขเชิงปองกันหรือโอกาสในการ
ปองกนัจะตองถูกกระทําใหสอดคลองกบัขอกําหนดที่ 
4.5.3.2 
 
ผลจากการสอบสวนอุบัติการณตองเปนเอกสารและ
ตองคงรักษาไว 
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  4.5.3.2 Nonconformity, corrective action and 

preventive action 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) for dealing with 
actual and potential nonconformity(ies) and 
for taking corrective action and preventive 
action. The procedure(s) shall define 
requirements for 
  
a) identifying and correcting 

nonconformity(ies) and taking action(s) 
to mitigate their OH&S consequences, 

 
b) investigating nonconformity(ies), 

determining their cause(s) and taking 
actions in order to avoid their 
recurrence, 

 
 
c) evaluating the need for action(s) to 

prevent nonconformity(ies) and 
implementing appropriate actions 
designed to avoid their occurrence, 

 
d) recording and communicating the results 

of corrective action(s) and preventive 
action(s) taken, and 

 
 
 
 
 
 

4.5.3.2 ความไมสอดคลองกับขอกําหนด การแกไขเชิง
ปองกัน และการปองกันไมใหเกิดขึ้น 
 
องคการตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบยีบปฏิบัติเพื่อที่จะจัดการกับความไมสอดคลอง
กับขอกําหนดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ระเบียบปฏิบัติ
ดังกลาวตองประกอบดวย 
 
ก) การช้ีบงและแกไขความไมสอดคลองนั้นและ
ดําเนินการเพื่อที่จะทําใหระบบการจัดการดานอาชีวอ
นามัยดําเนินไปได 
ข) การสอบสวนความไมสอดคลองนั้น เพื่อหาสาเหตุ
และดําเนินการใดๆ เพื่อมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น
ซ้ําอีก 
ค) การประเมินถึงความจําเปนในการปองกันความไม
สอดคลองที่อาจเกิดขึ้นและนําเอาปองกันที่ได
ออกแบบมาแลวอยางเหมาะสมไปใชงานเพื่อปองกัน
การเกิดขึ้นของเหตุการณดังกลาว 
ง) การบันทึกและการสื่อสารผลของการดําเนินการ
แกไขและปองกัน และ 
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e) reviewing the effectiveness of corrective 

action(s) and preventive action(s) taken. 
 
 
 
Where the corrective action and preventive 
action identifies new or changed hazards or 
the need for new or changed controls, the 
procedure shall require that the proposed 
actions shall be taken through a risk 
assessment prior to implementation.  
 
 
 
Any corrective action or preventive action 
taken to eliminate the causes of actual and 
potential nonconformity(ies) shall be 
appropriate to the magnitude of problems 
and commensurate with the OH&S risk(s) 
encountered. 
 
 
 
The organization shall ensure that any 
necessary changes arising from corrective 
action and preventive action are made to the 
OH&S management system documentation. 

จ) การทบทวนประสทิธิผลของการดําเนนิการแกไข
และปองกัน 
 
หากการแกไขและปองกันดังกลาวมีผลกระทบตอ
อันตราย หรือการควบคุมที่มีอยูเดิม ระเบียบปฏิบัติ
ตองระบุใหตองจัดทําการประเมินความเสี่ยงกอนที่จะ
ดําเนนิการแกไขและปองกันนัน้ๆ 
 
การแกไขและปองกันใดๆ ที่จัดทาํข้ึนเพื่อกําจัดสาเหตุ
ของความไมสอดคลองหรือแนวโนมของความไม
สอดคลองกับขอกําหนด ตองเปนไปอยางเหมาะสมกับ
ความสําคัญและขนาดของความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
 
องคกรตองม่ันใจวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การแกไขและปองกนัตองไดรับการจดัทาํเปนเอกสาร
ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 



 
ขอกําหนด OHSAS18001:2007 (ภาษาไทย) 

ตีความโดย อาจารยนัทธพงศ นนัทสําเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
 

 

 34 

 OHSAS 18001 - 1999 OHSAS 18001 - 2007 OHSAS 18001 – 2007 (ไทย) 
4.5.4  Audit 
 
(4.5.4 Control of 
records) 
 

4.5.3 The organization shall establish and 
maintain procedures for the identification, 
maintenance and disposition of OH&S 
records, as well as the results of audits and 
reviews. 
OH&S records shall be legible, identifiable 
and traceable to the activities involved. 
OH&S records shall be stored and 
maintained in such a way that they are 
readily retrievable and protected against 
damage, deterioration or loss. Their retention 
times shall be established and recorded. 
Records shall be maintained, as appropriate 
to the system and to the organization, to 
demonstrate conformance to this OHSAS 
specification. 
 

 
The organization shall establish and maintain 
records as necessary to demonstrate 
conformity to the requirements of its OH&S 
management system and of this OHSAS 
standard, and the results achieved. 
 
The organization shall establish, implement 
and maintain a procedure(s) for the 
identification, storage, protection, retrieval, 
retention and disposal of records. 
 
Records shall be and remain legible, 
identifiable and traceable. 
 

 

องคกรตองจัดทําและคงรักษาไวซึ่งบันทึกที่จําเปนตอ
การแสดงถึงผลสัมฤทธิ์และความสอดคลองกับ
ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององคกรและมาตรฐานดานการจัดการ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามัยฉบับนี ้ 
 
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวซึ่ง
ระเบียบปฏบิัติสําหรับการชี้บง การจดัเก็บ การปองกัน 
การกูคืน การรักษา และการทําลายบันทึก 
 
บันทึกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตองคง
สภาพทีส่ามารถอานออกได บงชี้ได และสอบกลบัได 

4.5.5 Internal 
audit 
 

4.5.4  Audit The organization shall establish 
and maintain an audit programme and 
procedures for periodic OH&S management 
system audits to be carried out, in order to: 
a)  determine whether or not the OH&S 

management system: 
1)  conforms to planned arrangements 

for OH&S management including 
the requirements of this OHSAS 
specification; 

2)  has been properly implemented and 
maintained; and 

3)  is effective in meeting the 

The organization shall ensure that internal 
audits of the OH&S management system are 
conducted at planned intervals to 
 
 
 
a) determine whether the OH&S 

management system 
 
 
1) conforms to planned arrangements for 
OH&S management including the 
requirements of this OHSAS standard, and 

องคกรตองม่ันใจวาการตรวจติดตามภายในตามระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดรับการ
จัดทําตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อ 
 
ก) คนหาวาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยนั้น 
     1) สอดคลองกับแผนที่วางไวสําหรับระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึง
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organization’s policy and objectives; 

b)  review the results of previous audits; 
c)  Provide information on the results of 

audits to management. 
The audit programme, including any 
schedule, shall be based on the results of 
risk assessments of the organization’s 
activities, and the results of previous audits. 
The audit procedures shall cover the scope, 
frequency, methodologies and 
competencies, as well as the responsibilities 
and requirements for conducting audits and 
reporting results. 
Wherever possible, audits shall be 
conducted by personnel independent of 
those having direct responsibility for the 
activity being examined. 
NOTE The word “independent” here does not 
necessarily mean external to the 
organization. 
 
 

 
2) has been properly implemented and is 
maintained, and 
 
 
3) is effective in meeting the organization’s 
policy and objectives; 
 
 
 
b) provide information on the results of 

audits to management. 
 
 
 
Audit programme(s) shall be planned, 
established, implemented and maintained by 
the organization, based on the results of risk 
assessments of the organization’s activities, 
and the results of previous audits. 
 
 
 
 
 
Audit procedure(s) shall be established, 
implemented and maintained that address 
a) the responsibilities, competencies, and 

requirements for planning and 
conducting audits, reporting results and 
retaining associated records, 

 
 

ขอกําหนดของมาตรฐานฉบบันี้ และ 
     2) ไดรับการนําไปปฏิบัติและคงรักษาไวอยาง
เหมาะสม 
     3) มีประสทิธิผลเพียงพอที่จะบรรลซุึ่งนโยบายและ
วัตถุประสงคขององคกร 
 
ข) รายงานผลของการตรวจตดิตามใหกับผูบริหารให
ทราบ 
 
โปรแกรมการตรวจติดตามตองไดรับการวางแผน 
จัดทํา นําไปปฏิบัติและคงรักษาไวโดยองคกรเอง โดย
อางอิงจากผลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรมภายในองคกรและผลจากการตรวจติดตามครั้ง
กอน 
 
ระเบียบปฏิบัติในการตรวจติดตามตองไดรับการจัดทํา 
นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
ก) ความรบัผิ ดชอบ ความสามารถ และ ขอกําหนด
เพื่อที่จะวางแผนและอํานวยการตรวจติดตาม รายงาน
ผลและเก็บรักษาบนัทึกที่เกี่ยวของ 



 
ขอกําหนด OHSAS18001:2007 (ภาษาไทย) 

ตีความโดย อาจารยนัทธพงศ นนัทสําเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี
 

 

 36 

 OHSAS 18001 - 1999 OHSAS 18001 - 2007 OHSAS 18001 – 2007 (ไทย) 
 
b) the determination of audit criteria, scope, 

frequency and methods. 
 
 
 
Selection of auditors and conduct of audits 
shall ensure objectivity and the impartiality of 
the audit process. 
 

ข) การระบุเกณฑในการตรวจติดตาม ขอบเขต ความถี ่
และวิธีการ 
 
การคัดสรรผูตรวจติดตามและการตรวจติดตามตอง
มั่นใจวาเปนไปอยางยุติธรรมและไมมีการนําเอาเร่ือง
สวนตัวมาเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจติดตาม 
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4.6  Management 
review 
 

The organization’s top management shall, at 
intervals that it determines, review the OH&S 
management system, to ensure its 
continuing suitability, adequacy and 
effectiveness. The management review 
process shall ensure that the necessary 
information is collected to allow management 
to carry out this evaluation. This review shall 
be documented. 
 
The management review shall address the 
possible need for changes to policy, 
objectives and other elements of the OH&S 
management system, in the light of OH&S 
management system audit results, changing 
circumstances and the commitment to 
continual improvement. 

Top management shall review the 
organization's OH&S management system, 
at  
planned intervals, to ensure its continuing 
suitability, adequacy and effectiveness.  
 
 
 
 
 
Reviews shall include assessing 
opportunities for improvement and the need 
for changes to the OH&S management 
system, including the OH&S policy and 
OH&S objectives.  Records of the 
management reviews shall be retained. 
 
 
 
 
 
 
Input to management reviews shall include 
a) results of internal audits and evaluations 

of compliance with applicable legal 
requirements and with other 
requirements to which the organization 
subscribes, 

 
 
 
 
 
 

ผูบรหิารสูงสุดตองทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยขององคกรตามชวงเวลาที่
วางแผนไวเพื่อใหม่ันใจวาความตอเนื่อง ความ
เหมาะสม ความพอเพยีง และความมีประสทิธิผลของ
ระบบการจัดการดังกลาว 
 
การทบทวนตองรวมถึงการประเมินโอกาสในการ
ปรับปรุงหรือความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
นโยบายและวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย บนัทึกของการทบทวนดงักลาวตองไดรับ
การเก็บรักษา 
 
ขอมูลที่ตองนาํเขาไปในการทบทวนโดยฝายบรหิาร
ตองประกอบดวย 
ก) ผลของการตรวจติดตามภายในและประเมินความ
สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ที่องคกร
เก่ียวของ 
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b) the results of participation and 

consultation (see 4.4.3) 
 
 
c) relevant communication(s) from external 

interested parties, including complaints, 
 
d) the OH&S performance of the 

organization, 
e) the extent to which objectives have been 

met, 
f) status of incident investigations, 

corrective actions and preventive 
actions, 

g) follow-up actions from previous 
management reviews, 

h) changing circumstances, including 
developments in legal and other 
requirements related to OH&S, and 

i) recommendations for improvement. 
 
 
 
 
 
 
The outputs from management reviews shall 
be consistent with the organization's 
commitment to continual improvement and 
shall include any decisions and actions 
related to possible changes 
 
 
 

ข) ผลของการมีสวนรวมและการใหคําปรึกษา (ดูขอ 
4.4.3) 
ค) การสื่อสารที่เกี่ยวของจากผูที่เกี่ยวของภายนอก 
รวมถึงขอรองเรียนดวย 
ง) สมรรถนะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องคกร 
จ) ขอบเขตของกิจกรรมที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ฉ) สถานะของการสอบสวนอุบัติการณ การแกไข และ
การปองกัน 
ช) การติดตามผลการดําเนินงานจากการทบทวนของ
ฝายบรหิารคร้ังกอน 
ซ) การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม รวมถึงการพัฒนา
กฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ และ 
ฌ) ขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง 
 
ผลลัพธจากการทบทวนโดยฝายบริหารตองสอดคลอง
กับความมุงม่ันขององคกรที่จะปรบัปรุงอยางตอเนื่อง
และตองรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ ที่
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดของ 
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a) to OH&S performance 
b) to OH&S policy and objectives  
c) to resources, and  
d) to other elements of the OH&S 

management system.  
 
 
 
 
 
 
Relevant outputs from management review 
shall be made available for communication 
and consultation (see 4.4.3) 

ก) สมรรถนะดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
ข) นโยบายและวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
ค) ทรพัยากร และ 
ง) องคประกอบอื่นๆ ของระบบการจัดการดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
 
ผลลัพธที่เก่ียวของจากการทบทวนฝายบริหารตอง
พรอมที่จะไดรับการสื่อสารและใหคําปรึกษา (ดู 4.4.3) 

 


