
ISO 45001

แสดงใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทีย่อดเยีย่ม

ประโยชน
การปฏิบัติตามแนวทางของ ISO 45001 เปนแบบแผนและ

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหไดรับสิทธิประโยชน

ดังนี้

ลดการบาดเจ็บ 
ปญหาดานสุขภาพ 
และการเสียชีวิต
จากการปฏิบัติงาน

เสริมแรงใหพนักงาน
กลาแสดงออกทางความคิด
และมีสวนรวมยิ่งขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ
ในการควบคุมความเสี่ยง 
รวมถึงยกระดับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น

พัฒนาและใหความรูที่ถูกตองของ
นโยบายดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอยางเหมาะสม
โดยฝายบริหาร ควบคูไปกับการมุงเนน 
ปฏิบัติตามขอกฏหมายในขณะนั้น

เนนนิยามของจุดมุงหมายดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององคกรใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝายบริหารแสดงจุดยืน
ความเปนผูนํา พรอมมุง 
เนนในดานระบบการจัด-
การและการดําเนินการ
ตามระบบนั้น ๆ

เหนือกวาการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001 

บูโร เวอริทัส มีบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการที่หลากหลาย อาทิ

• ISO 9001   ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

• SA 8000 ระบบบริหารจัดการดานแรงงาน

• IATF 16949 ระบบการจัดการดานอุตสาหกรรมยานยนต

• AS/EN 9100 ระบบบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมการบิน

• ISO 22301 ระบบการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ

• ISO 37001 ระบบการจัดการตอตานการทุจริต

• ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

• ISO 27001 ระบบการจัดการความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศ

เกินคร่ึงของมาตรฐานเหลาน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ ISO 45001
บูโร เวอริทัส มีบริการรับรองแบบบูรณาการ ซ่ึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ รักษามาตรฐาน และยกระดับคุณภาพ

บริการที่เกี่ยวของ

ความทาทายทางธุรกิจ

คําตอบจาก บูโร เวอริทัส

พนักงานคือทรัพยสินที่สําคัญที่สุดขององคกร เปนสาเหตุวา 

ทําไมสุขภาพและความเปนอยูของพวกเขาจึงเปนกุญแจสําคัญ 

สูความสําเร็จ

ISO 45001 ถูกออกแบบมาเพื่อชวยสรางระบบการจัดการ

ที่สามารถปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวยในเชิงรุก

ISO 45001 คืออะไร

ISO 45001 คือระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยสากล เปดทางใหองคกรรับทราบและควบคุม 

ทุกความเสี่ยงที่เปนผลมาจากการปฏิบัติการปกติและ 

เหตุการณผิดปกติ แลวจึงพัฒนาประสิทธิภาพตอไป

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย



ทําไมตองเปน
บริการจาก
บูโร เวอริทัส

เครือขายทั่วโลก
ปจจุบัน บูโร เวอริทัส

มีใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO

ในความดูแลกวา 150,000 ฉบับ

พรอมดวยผูตรวจประเมินกวา 8,000 คน 

ทั่วโลก บริษัทฯ พรอมใหบริการโดย

ผูเชี่ยวชาญทองถิ่นใน 80 ประเทศและ

ใหบริการครอบคลุมกวา 140 ประเทศทั่วโลก

ผูเชี่ยวชาญ
เหลาผูตรวจประเมินของ บูโร เวอริทัส
มีความรูเชิงลึกในดานอุตสาหกรรม

ขอกฎหมายทองถิ่น ตลาด และภาษา
ซึ่งชวยใหสามารถสงมอบทางออกที่ปรับให

เขากับความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

มีชื่อเสียง
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น

เปนที่รูจักในนามของผูใหบริการ

รับรองระบบมาตรฐานจาก 40

หนวยรับรองระบบ (accreditation

bodies) ทั้งระดับชาติและสากล

สัญลักษณระดับโลก
เปนที่รูกันดีวาสัญลักษณของ
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น

คือเครื่องหมายที่แสดงถึงความมุงมั่น
สูความเปนเลิศ ความยั่งยืน

และความนาเชื่อถือขององคกร

คําถามท่ีพบบอย
ทําไมองคกรจึงควรจัดทําระบบ ISO 45001

• ยกระดับภาพลักษณขององคกรในสวนของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
ดวยการดําเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 45001 การรับรองระบบมาตรฐานดังกลาวเปน
เครื่องพิสูจนวาองคกรมีความหวงใยในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

• แสดงถึงการดําเนินการตามขอกฎหมายดานความปลอดภัย
การรับรองระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันวาการดําเนินการตาม
ขอกฎหมายคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันวิธีการดังกลาวถูกบรรจุเปนขอกฎหมายในหลายประเทศ

• ลดเบี้ยประกัน
นอกจากสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายของอุปกรณหรือพื้นที่ปฏิบัติการไดแลว 
องคกรยังสามารถลดคาใชจายในสวนของเบี้ยประกัน คาปรับ และการดําเนินคดีไดเชนกัน

• เครื่องหมายที่แสดงถึงความมุงมั่นในการกาวสูความยอดเยี่ยมขององคกร
เครื่องหมายรับรองของ บูโร เวอริทัส เปนที่รูจักและยอมรับกันดีในแงของสัญลักษณแหงความนาเชื่อถือ 
ความยั่งยืน และความไววางใจ
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ระบบมาตรฐานสากลที่เขามาแทนที่ OHSAS 18001 คือ ISO 45001 มันถูกออกแบบมาใหสอดรับกับ 

มาตรฐานอื่น เชน ISO 9001 และ ISO 14001 ไดอยางหมดจด นอกจากนี้ความเสี่ยง ความเปนอยูดาน 

อาชีวอนามัย และแนวคิดสถานที่ทํางานและพนักงานยังถูกตีความใหมอีกดวย

ขั้นตอนการจัดทําระบบมีดังนี้:
• 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 ปจะถูกสงมอบตอไป

• ตรวจติดตาม (Surveillance audits) เพื่อยืนยันวาองคกรยังคงรักษามาตรฐานตามขอกําหนด

และพัฒนาอยางตอเนื่อง

• ดําเนินการ Re-certification หลังไดรับการรับรอง 3 ป
เพื่อยืนยันมาตรฐานความสอดคลองและประสิทธิภาพของระบบการจัดการโดยรวม

SURVEILLANCE
AUDITS

สงมอบ

ใบรับรอง

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1
PRE-AUDIT

(เลือกได)

กําหนดขอบเขต

(scope)

การรับรอง

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

FOR MORE INFORMATION :

 www.bureauveritas.co.th
  sale.support@bureauveritas.com
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ISO 45001 และ OHSAS 18001 ตางกันอยางไร




