
ISO 14001
ระบบการจัดการสิง่แวดลอม พิสูจนใหเห็น

ความรบัผิดชอบตอสิง่แวดลอม

ความทาทายทางธุรกิจ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ทั้งโลกกําลังเผชิญหนา 

หลายธุรกิจตองปรับตัวตามแนวทางของผูบริโภคซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น ประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมสงผล

เชิงบวกตอเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

การตอบสนองตอมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระดับสูงมีความสําคัญตอ

ภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกรเปนอยางมาก การแสดงใหเห็นถึง 

แนวทางที่มีความรับผิดชอบจึงกลายมาเปนเกณฑสําคัญของการจัดซื้อ

อยางรวดเร็ว

คําตอบจาก บูโร เวอริทัส
ISO 14001 คืออะไร?

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมสากล ISO 14001 สามารถปรับเขากับ 

องคกรไดทุกประเภท ISO 14001 ยึดถือแนวทาง "Plan-Do-Check-Act" 

สรางแบบแผนเฉพาะและขอกําหนดที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อระบุ 

ควบคุม และสังเกตการณมุมมองหรือผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของแตละ 

องคกร ตลอดจนวิธีการจัดการและพัฒนาทั้งระบบ

ประโยชน

แสดงออกถึงความมุงมั่น 

เพื่อสรางความเชื่อมั่น 

จากลูกคา ผูลงทุน 

บุคคลทั่วไปและสังคม

ลดเหตุการณที่อาจทําลาย

ความเชื่อมั่น 

และลดคาใชจายเกี่ยวกับ

ประกันภัย
การรับรองแบบบูรณาการ
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น มีบริการรับรองแบบบูรณาการ เปนการรวบรวม 

หลายมาตรฐานเขาไวดวยกัน เชน ISO 9001, ISO 45001, และ/หรือ 

แผนการรับรองในมาตรฐานอื่น ๆ (AS/EN 9001...) ซึ่งบริการนี้สามารถ 

ทําใหการตรวจประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพิ่มความสอดคลอง และพัฒนาถึงขีดสุด

บริการอื่น ๆ

ไมเพียงแต ISO 14001 บูโร เวอริทัส ยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ความรับผิดชอบขององคกร และการสงเสริมความยั่งยืน อาทิ

• รายงานยืนยันความยั่งยืน (GRI, AA1000…)
• ความรับผิดชอบตอสังคม (SA8000, ISO 26000, Codes of 

Conduct) การตรวจสอบและยืนยันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• บริการตรวจสอบการปลอยกาซเรือนกระจก (EU ETS ISO 14064) 
และการตรวจสอบและยืนยันโครงการชดเชย (VCS, CDM,
ISO 50001, CORSIA)

บริการที่เกี่ยวของ

สรางองคความรูในองคกร

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

อยางมีประสิทธิภาพ

สามารถนํา High Level

Structure (HLS) ไปปรับ

ใชกับมาตรฐานอื่นได

ควบคุมคาใชจายใหดียิ่งขึ้น

ดวยการจํากัดวัตถุดิบและ

พลังงาน

ชวยเหลือในการยื่นขอความยินยอม 

และใบอนุญาตอยางเปนทางการ 

เพื่อการคาระดับทองถิ่น



คําถามท่ีพบบอย

ทําไมตองเปน 
บริการจาก
บูโร เวอริทัส

เครือขายทั่วโลก
ปจจุบัน บูโร เวอริทัส มีใบรับรองระบบ

มาตรฐาน ISO ในความดูแลกวา 150,000 ฉบับ

พรอมดวยผูตรวจประเมินกวา 8,000 คนทั่วโลก 

บริษัทฯ พรอมใหบริการโดย 

ผูเชี่ยวชาญทองถิ่นใน 80 ประเทศและ 

ใหบริการครอบคลุมกวา 140 ประเทศทั่วโลก

ผูเชี่ยวชาญ
ทีมผูตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมกวา 400 คน

ของ บูโร เวอริทัส มีความเชี่ยวชาญในหัวขอ 

สิ่งแวดลอมและมีเขาใจดานเทคนิคเปนอยางดี 

พรอมดวยความรูเชิงลึกในสวนของขอกฎหมายทองถิ่น 

ตลาด และภาษา ทีมของเราจึงตอบโจทย 

ทุกความตองการของธุรกิจไดอยางดีเยี่ยม

ความเปนผูนํา
กวา 20,000 องคกรใน 127 ประเทศ 

ทั่วโลกวางใจใชบริการรับรองระบบ

มาตรฐาน ISO 14001 กับบริษัทชั้นนํา 

ระดับโลกอยาง บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น

สัญลักษณระดับโลก
เปนที่รูกันดีวาสัญลักษณของ
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น 

คือเครื่องหมายที่แสดงถึงความมุงมั่น 
สูความเปนเลิศ ความยั่งยืน 

และความนาเชื่อถือขององคกร 

ขั้นตอนการจัดทําระบบมีดังนี้:

1     ระบบมาตรฐาน ISO 14000 ครอบคลุมหัวขอใดบาง?
ขอบเขตมาตรฐานครอบคลุมหัวขอดังนี้:

• ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Systems)

• การตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Auditing)

• การแถลงการณและฉลากสิ่งแวดลอม (Environmental Labels and Declarations)

• การประเมินประสิทธิภาพทางสิ่งแวดลอม (Environmental Performance Evaluation)

• การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment (LCA))

• การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม (Environmental Communication)

• การตรวจสอบกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases (GHG) Monitoring)

• กําหนดขอบเขต (scope) การรับรอง

• Pre-audit (เลือกได) วิเคราะหจุดบอดและ

วินิจฉัยภาวะปจจุบันขององคกรเทียบกับมาตรฐาน

• Certification audit ดําเนินการใน 2 ขั้นตอน :

- ขั้นที่ 1. ดําเนินการสํารวจความพรอม

เพื่อยืนยันวาองคกรมีความพรอมสําหรับการรับรอง

- ขั้นที่ 2.  ประเมินความสอดคลองและประสิทธิภาพ

ของระบบมาตรฐานการจัดการขององคกร

• หากผลการตรวจประเมินในขั้นที่ 2 เปนที่นาพึงพอใจ ใบรับรองซึ่งมีอายุ 3 ป จะถูกสงมอบตอไป

• ตรวจติดตาม (Surveillance audits) เพื่อยืนยันวาองคกรยังคงรักษามาตรฐานตามขอกําหนด

และพัฒนาอยางตอเนื่อง

• ดําเนินการ Re-certification หลังไดรับการรับรอง 3 ป เพื่อยืนยันมาตรฐานความสอดคลอง

และประสิทธิภาพของระบบการจัดการโดยรวม

SURVEILLANCE
AUDITS

สงมอบ

ใบรับรอง

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1
PRE-AUDIT

(เลือกได)

กําหนดของเขต

(scope) 

การรับรอง

พัฒนาอยางตอเนื่อง
• ใสใจลูกคา
• มีความเปนผูนํา
• การมีสวนรวมของผูคน
• แนวทางของกระบวนการ
• แนวทางของระบบเพื่อการจัดการ
• พัฒนาอยางตอเนื่อง
• ตัดสินใจโดยคํานึงถึงขอเท็จจริง

FOR MORE INFORMATION :

      www.bureauveritas.co.th     
00sale.support@bureauveritas.com




