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ISO 45001:2018 Migration 
 
At BSI, we’re here to help make your migration from OHSAS 18001 to ISO 45001 as smooth as possible. This migration self-assessment guide is a tool to help you review 

and track your progress against the new standard. It doesn’t form part of the official certification process, though you may find it to be a beneficial reference during 

certification assessment. 

ที ่BSI เราพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืคณุในการปรับเปลีย่นมาตรฐาน OHSAS 18001 สู ่ISO 45001 ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ทีส่ดุ คูม่อืการประเมนิตนเองในการปรับเปลีย่นนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยทบทวนและตดิตาม

ความพรอ้มของคณุตอ่มาตรฐานใหมไ่ด ้โดยขัน้ตอนนีไ้มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการขอการรับรอง แตอ่ยา่งไรก็ตามคณุจะสามารถอา้งองิขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนน์ีไ้ดข้ณะขอการรับรอง 

 

If you’d like more detailed guidance, we offer  migration and implementation training and the  ISO 45001 Essentials toolkit, which includes a copy of the standard, a 

comparison guide and interactive terms and definitions. 

หากคณุตอ้งการค าแนะน าโดยละเอยีด เราขอเสนอการฝึกอบรมหลกัสตูร Migration and implementation training และ ISO 45001 Essentials toolkit ซึง่จะรวมถงึเอกสารขอ้ก าหนด 

(ส าเนา) ขอ้ก าหนดทีม่กีารปรับเปลีย่นและการตคีวามเงือ่นไขและค าจ ากดัความ 

 

ISO 45001 Migration Self-Assessment Guide 
 

Instructions: 

1. Please complete the document as part of your preparation before your on-site assessment of your ISO 45001 based OH&S Management System (OH&SMS). 
กรณุาใสข่อ้มลูซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการเตรยีมการของคณุกอ่นทีจ่ะรับการประเมนิระบบการจัดการ ISO 45001  

2. Use the columns for “Planned completion date” and “Responsibility” to develop your plan for upgrading your OH&SMS to the requirements of ISO 45001. 
ใชค้อลมัน ์“วันทีก่ าหนดแลว้เสร็จ” และ “ผูรั้บผดิชอบ” เพือ่พัฒนาแผนของคณุในการยกระดับระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตามขอ้ก าหนดของ ISO 45001 

 
 
Organization name: 

 

Organization address: 
 
 
 
 
 
Number of personnel จ านวนพนักงาน: 

 
 
1st shift: Temp: 
 

2nd shift: Part-time: 
 

3rd shift: Total Average Daily workers:

 

Other sites if a corporate audit approach: 
 

Remote support functions and activities: 
 

Management contact: 
 

Planned migration dates (on-site): 
 
Scope of certification: 

https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/iso-45001-training-courses/
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030367852
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030367852


Page  3 of 24 
 

 

 

 
Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 
and/or Records 

 

 
Review comments 

Verifiable information indicating understanding of 

the organization and its context (4.1) 
 
This is a new clause that underpins the management system and 
the intent is to provide a high-level conceptual understanding of 
the important issues that can affect, either positively or negatively 
the way the organization manages its occupational health and 
safety responsibilities.  
 
There is a requirement to identify all internal and external issues 
that are relevant to the purpose of your organization, and that 
affect, your ability to achieve the intended outcomes of your OH&S 
management system. You will also need to identify the needs and 
expectations of workers and other interested parties that are 
relevant to your OH&S management system. 
 
The identification of these areas enable the scope of the OH&S 
management system to be appropriately determined, finally, you 
will need to establish, implement, maintain and continually improve 
the management system. 

 
ขอ้มลูทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่แสดงถงึควำมเขำ้ใจองคก์ร 
และบรบิทขององคก์ร (4.1) 
ขอ้ก าหนดนี้เป็นขอ้ใหม่ทีเ่ป็นรากฐานของระบบการจัดการและมี
เจตนาใหเ้ขา้ใจ high-level conceptual ของประเด็นส าคัญทีอ่าจ
สง่ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบตอ่วธิจัีดการความรับผดิชอบ
ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขององคก์ร  
 
มาตรฐานก าหนดใหม้กีารระบปุระเด็นปัญหาภายในและภายนอก
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับจดุประสงคข์ององคก์รของคณุ และทีส่ง่ผล
ต่อความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตัง้ใจไวข้อง
ระบบการจัดการ OH&S นอกจากนี้ตอ้งระบุความตอ้งการและ
ความคาดหวังของผูป้ฏิบัตงิานและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการจัดการ OH&S  
 
การระบุนี้ช่วยใหส้ามารถก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการ 
OH&S ไดอ้ย่างเหมาะสม และในทา้ยทีสุ่ดคุณตอ้งจัดตัง้ น าไป
ปฏบิตั ิธ ารงรักษาและปรับปรงุระบบการจัดการอยา่งตอ่เนือ่ง 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 
and/or Records 

 

 
Review comments 

 

Information indicating verification of Interested 
parties and their requirements (4.2) 
 
Consider: 
- Interested parties – including other than workers,  

giving examples of those so far determined 
- Their relevant needs and expectations 

Any determined need and expectation that is or could become 
a legal or other requirement and the methods you have used 
to identify all of the above 

There is no equivalent clause in OHSAS 18001 but guidance is 
provided within the note supporting Clause 4.2 and within Annex 
A.4.2. You will need to be able to demonstrate that you have 
identified all interested parties and their needs and expectations that are 
relevant to the OH&S management system. 

 
ข้อมูลที่ระบุถ ึงผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียและกำรเข้ำใจควำม
ตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (4.2) 
ตอ้งพจิำรณำ: 
- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ นอกเหนอืจากผูป้ฏบิตังิาน 
- ความตอ้งการและความคาดหวังทีเ่กีย่วขอ้ง  
- ความตอ้งการและความคาดหวังทีพ่จิารณา เป็นหรอือาจเป็น

ขอ้ก าหนดทางกฏหมายหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ และวธิกีารทีค่ณุ
ใชใ้นการระบทัุง้หมดขา้งตน้ 

ไมม่ขีอ้ก าหนดเทยีบเทา่ใน OHSAS 18001 แตค่ าแนะน าจะอยูใ่น
เอกสารสนับสนุนขอ้ 4.2 และในภาคผนวก A.4.2 คุณจะตอ้ง
สามารถอธิบายใหเ้ห็นการระบุผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียและความ
ตอ้งการรวมทัง้ความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัระบบการจัดการ OH&S 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 
and/or Records 

 

 
Review comments 

 

Verifiable proof of the determining the scope of the 
OH&S management system (4.3). Evidence of the 
taking into account and/or consideration of: 
- How the boundaries of the OH&S management systems scope have 

been determined - what has been considered? A.4.3. provides 
important supporting information. 

- The activities, products and services included within the scope of 
your OH&S management system. 

- If the scope of your OH&S management system has changed, 
why and if so how. 

There was already a requirement in OHSAS 18001 to document the scope 
of the management system. The scope of the OH&S management system 
is needed to clarify the physical and organizational boundaries to which the 
OH&S management system applies, especially if the organization is a part 
of a larger organization. The determined scope needs to be in consideration 
of the outputs gained from clauses 4.1 & 4.2 above and taking into account 
the work related activities performed. 

 
หลกัฐำนทีพ่สิจูนไ์ดข้องกำรพจิำรณำขอบเขตของระบบกำร
จดักำร OH&S (4.3) หลกัฐำนของกำรไตร่ตรองและ/หรอื
กำรค ำนงึถงึ 
- การพจิารณาเขตแดน (boundaries) ของขอบเขตของระบบ

การจัดการ  OH&S – อะไรคือสิ่งที่ได รั้บการพิจารณา? 
ภำคผนวก ขอ้A.4.3. ใหข้อ้มลูสนบัสนุนทีส่ ำคญั 

- กจิกรรม, ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีร่วมอยูใ่นขอบเขตของระบบ
การจัดการ OH&S ของคณุ 

- ถา้ขอบเขตของระบบการจัดการ OH&S ของคุณมีการ
เปลีย่นแปลง ท าไมและถา้เป็นเชน่นัน้ตอ้งท าอยา่งไร 

ขอ้ก าหนดใน OHSAS 18001 เกี่ยวกับการจัดท าขอบเขตของ
ระบบการจัดการ OH&S ขอบเขตของระบบการจัดการ OH&S เป็น
สิง่จ าเป็นทีจ่ะท าความเขา้ใจลักษณะทางกายภาพและเขตแดน
ขององคก์รทีใ่ชใ้นระบบการจัดการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากองคก์ร
เป็นสว่นหนึง่ขององคก์รขนาดใหญ ่ 
การพจิารณาขอบเขตตอ้งค านึงถึงผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากขอ้ 4.1 และ 
4.2 ทีอ่า้งองิไวข้า้งตน้และไตรต่รองถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

 

Evidence that the documented OH&S management 
system (4.4) includes all of the requirements of this 
standard 
The final requirement in Clause 4 requires you to establish, implement, 
maintain and continually improve your OH&S management system, 
through the adoption of the necessary processes in accordance with 
the requirements of the standard. Provide information on your OH&S 
processes and how these interact 
 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ระบบกำรจดักำร OH&S (4.4) ประกอบ 
ดว้ยขอ้ก ำหนดท ัง้หมดของมำตรฐำนนี ้
ขอ้ก าหนดในขอ้นี้ก าหนดใหคุ้ณตอ้งจัดตัง้ น าไปปฏบิัต ิธ ารง
รักษาและปรับปรงุระบบการจัดการ OH&S อยา่งตอ่เนือ่ง โดยผา่น
กระบวนการทีจ่ าเป็นตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน  
ใหข้อ้มูลขัน้ตอนระบบการจัดการ OH&S และมปีฏสิัมพันธต์อ่กัน
อยา่งไร 
 

Verifiable proof of leadership and commitment (5.1) – 
evidence of how top management: 
 
- Are engaged with and demonstrate leadership and commitment 

to the OH&S management system including developing, leading 
and promoting a positive OH&S culture, the provision of a safe 
and healthy workplace, the prevention of work related injury and 
ill-health 

- Ensure that the OH&S management system processes are 
integrated into other business processes and ensure that the 
OH&S policy and related objectives align with the businesses 
strategic direction 

- Ensures active worker participation, the implementation of 
processes for consultation and participation in the OH&S 
management system (see also section 5.4 below) , and 
supporting the establishment and functioning of health and safety 
committees 

- Ensures that the resources are needed are available 
-  Communicate the importance of effective OH&S management 
- Protection of workers from reprisals when reporting incidents, 

hazards, risks and opportunities 
- Ensures the OH&S management system achieves its intended 

outcomes 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 
 
 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

หลกัฐำนทีพ่สิูจนไ์ดข้องกำรเป็นผูน้ ำและควำมมุง่ม ัน่ (5.1) 
– หลกัฐำนแสดงวธิกีำรของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
- การมสีว่นร่วมและแสดงความเป็นผูน้ าและความมุ่งมั่นตอ่ระบบ

การจัดการ OH&S รวมถงึพัฒนา ชีน้ าและสนับสนุนวัฒนธรรม 
OH&S ดา้นบวก การท าใหส้ถานทีท่ างานทีน่่าอยู่ ป้องกันการ
บาดเจ็บในงานและภาวะเจ็บป่วย 

- มั่นใจว่าขัน้ตอนระบบการจัดการ OH&S ถูกบรูณาการเขา้กับ
กระบวนการทางธุรกจิ และแน่ใจวา่นโยบายดา้น OH&S และ
วัตถุประสงคด์า้น OH&S ทีเ่กีย่วขอ้งสัมพันธก์ับกลยุทธของ
องคก์ร 

- มั่นใจในการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัต ิงาน การปฏิบัต ิตาม
กระบวนการใหค้ าปรกึษาและการมสี่วนร่วมเกีย่วกับระบบการ
จัดการ OH&S (ดไูดจ้ากขอ้ 5.4)  

- มั่นใจวา่มทีรัพยากรทีจ่ าเป็นพรอ้ม 
- สื่อสา รความส าคัญของระบบการ จั ดการ  OH&S ที่ มี

ประสทิธภิาพ 
- ปกป้องผูป้ฏบิัตงิานจากการถูกตอบโตเ้มือ่รายงานอุบัตกิารณ์ 

ความเป็นอนัตราย ความเสีย่งและโอกาส 
- มั่นใจวา่ระบบการจัดการ OH&S บรรลผุลลพัธท์ีต่ัง้ใจ 

  
OH&S policy (5.2) – verifiable proof of: 
- When your policy was created or reviewed / amended  

and details of any changes that were needed 
- How it is appropriate to the context of the 

organization (see clause 4) 
Additional commitments are required from those given in Clause 4.2 in 
OHSAS 18001. Top management need to establish, implement and 
maintain an OH&S policy and ensure it is communicated to workers 
within the organization and be available to interested parties, as 
appropriate. Additional guidance is provided in Annex A.5.2 within the 
standard. 
 

นโยบำย OH&S (5.2) – หลกัฐำนทีพ่สิจูนไ์ด ้
- เมือ่นโยบำยของคุณถูกจดัท ำหรอืทบทวน/แกไ้ขและ

รำยละเอยีดของทกุกำรเปลีย่นแปลงทีจ่ ำเป็น 
- เหมำะกบับรบิทขององคก์รอยำ่งไร (ดทู ีข่อ้ 4) 
เพิม่เตมิจากขอ้ 4.2 ใน OHSAS 18001 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งจัดท า 
น าไปปฏบิตัแิละธ ารงรักษานโยบาย OH&S และมั่นใจวา่มกีารสือ่สาร
ไปยังผูป้ฏบิตังิานในองคก์รและมพีรอ้มใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตาม
ความเหมาะสม สามารถดเูอกสารสนับสนุนไดใ้นภาคผนวก A.5.2 
ของขอ้ก าหนด 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 
 
 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Participation and consultation (5.4) - verifiable proof 
that: 
- the processes are in place for participation and 

consultation 
- how obstacles or barriers to participation are 

identified and removed or minimized 
- how additional emphasis is placed on the needs 

of non-managerial workers 
This area has been enhanced from that required in OHSAS 
18001. Processes are now required for participation and consultation 
with workers at all applicable levels and functions. Mechanisms, time, 
training and resources are now necessary and include the provision 
of timely access to clear and understandable/relevant information. 
The organization must also identify and remove or minimize obstacles 
or barriers to participation. Additional emphasis is also placed here on 
the needs of non-managerial workers. 

 
กำรมีส่วนร่วมและกำรให้ค ำปรึกษำ (5.4) – หลกัฐำนที่
พสิจูนไ์ดว้ำ่ 
- มขี ัน้ตอนส ำหรบักำรมสีว่นรว่มและใหค้ ำปรกึษำ 
- มกีำรอุปสรรคหรอืสิง่กดีขวำงในกำรมสีว่นรว่มจะถกูระบุ

และถกูขจดัออกหรอืลดลงอยำ่งไร 
- มกีำรใหค้วำมส ำคญักบัควำมตอ้งกำรของผูป้ฏบิตังิำนที่

ไมใ่ชผู่บ้รหิำรเพิม่ข ึน้อยำ่งไร 
ขอ้นี้ไดรั้บการปรับปรุงใหด้ขี ึน้จากขอ้ก าหนดใน OHSAS 18001 
ขัน้ตอนตอ้งการการมสีว่นรว่มและการปรกึษาจากผูป้ฏบิัตงิานใน
ทกุระดบัชัน้และหนา้ที ่ 
ใหก้ลไก เวลา การอบรมและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงการ
เขา้ถึงสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งอย่างทันเวลาเพื่อความชัดเจน 
องคก์รจะตอ้งระบแุละขจัดหรอืลดอปุสรรค หรอืสิง่กดีขวางการมี
ส่วนร่วม นอกจากนี้ยังใหค้วามส าคัญกับความตอ้งการของ
ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารอกีดว้ย 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 
 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Actions to address risks and opportunities General 
(6.1.1) - evidence of: 
- the documented processes needed to meet the 

requirements of clauses 6.1.2 to 6.1.4 
- how the clause 4 (context: interested parties; 

scope) outputs have been considered 
Documented processes are needed as necessary to meet the 
requirements of clauses 6.1.1 to 6.1.4 with consideration as to the 
outputs of clauses 4.1 to 4.3 and to determine the risks and 
opportunities that need to be addressed in order to give assurance 
that the OH&S management system can achieve its intended 
outcomes, prevent or reduce undesired effects and achieve continual 
improvement 

 

กำรกระท ำเพือ่จดักำรควำมเสีย่งและโอกำส (6.1.1) – 
หลกัฐำนของ 

- เอกสำรกระบวนกำรที่จ ำ เ ป็นเพื่อให้เ ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของขอ้ 6.1.2 ถงึ 6.1.4 

- วธิกีำรในขอ้ 4 (บรบิท : ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี, ขอบเขต) 
ผลลพัธท์ ีไ่ดร้บักำรพจิำรณำ 

เอกสารกระบวนการทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของขอ้ 
6.1.2 ถงึ 6.1.4 โดยพจิารณาถงึผลลพัธข์องขอ้ 4.1 ถงึ 4.3 และ
พจิารณาความเสีย่งและโอกาสที่ตอ้งจัดการเพื่อรับประกันว่า
ระบบการจัดการ OH&S จะสามารถบรรลผุลลัพธท์ีต่ัง้ไว ้ป้องกัน
หรือลดผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์และบรรลุการปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนือ่ง 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 
 
 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Hazard identification and assessment of OH&S 
risks (6.1.2) – verifiable proof of: 

- the processes applied to meet the requirements 
of this clause 

- how the clause 4 (context) outputs have been 
considered 

- Documented methodologies and criteria 
applied for the assessment of OH&S risks 

OH&S risks and other risks to the OH&S management 
system OH&S opportunities other opportunities 
Processes are needed for hazard identification, assessment of OH&S 
risks and other risks to the OH&S management system and for the 
identification of OH&S opportunities and other opportunities. This 
clause contains an expanded list of areas that need consideration with 
regards to hazard identification. Assessment of OH&S risks must take 
into account the effectiveness of existing controls and must consider the 
issues identified in 4.1 and the needs and expectations identified in 4.2.  

 
กำรชี้บ่งอนัตรำย และกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้น 
OH&S (6.1.2) - หลกัฐำนทีพ่สิจูนไ์ดข้อง 
- กระบวนกำรทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขอ้นี ้
- ผลลพัธจ์ำกขอ้ 4 (บรบิท) ไดร้บักำรพจิำรณำอยำ่งไร 
- เอกสำรวธิกีำรและเกณฑท์ีใ่ชเ้พือ่ประเมนิควำมเสีย่ง

ดำ้น OH&S 
- ควำมเสีย่งดำ้น OH&S และควำมเสีย่งอืน่ๆ ตอ่ระบบกำร

จดักำร OH&S และโอกำสดำ้น OH&S และโอกำสอืน่ๆ 
กระบวนการทีจ่ าเป็นในการชีบ้ง่อันตราย การประเมนิความเสีย่ง
ดา้น OH&S และความเสีย่งอืน่ๆ ตอ่ระบบการจัดการ OH&S และ
เพือ่การประเมนิโอกาสดา้น OH&S และโอกาสอืน่ๆ  
ในขอ้ก าหนดนี้ประกอบดว้ยการขยายขอบเขตของพืน้ทีท่ีต่อ้ง
พจิารณาเกีย่วกบัการชีบ้ง่อนัตราย  
การประเมนิความเสีย่งดา้น OH&S ตอ้งพจิารณาถงึประสทิธผิล
ของการควบคมุทีม่อียูแ่ละตอ้งพจิารณาประเด็นทีร่ะบใุนขอ้ 4.1 
และความตอ้งการและความคาดหวังทีร่ะบใุนขอ้ 4.2 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Determination of legal requirements and other 

requirements (6.1.3) – verifiable evidence of: 

- the process applied to meet the requirements of 

this clause 

- what documented information is maintained and 

retained on the legal and other requirements 

Process required to determine how the legal requirements and other 

requirements to which the organization subscribe apply to the 

organization and what needs to be communicated. Documented 

information on its  legal requirements and other requirements and their 

updates also need to be maintained and retained. 

กำรพจิำรณำขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีบ่งัคบัใช้และขอ้ 
ก ำหนดอืน่ๆ (6.1.3) – หลกัฐำนทีพ่สิจูนไ์ดข้อง 
- กระบวนกำรทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดนี ้
- เอกสำรสำรสนเทศถูกธ ำรงรกัษำและจดัเก็บขอ้ก ำหนด

ทำงกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
กระบวนการทีจ่ าเป็นในการพจิารณาขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีป่ระยุกตใ์ชก้ับองคก์รและสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีาร
สือ่สาร  
เอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอืน่ๆ รวมถงึการท าใหเ้ป็นปัจจุบันและตอ้งมีการธ ารง
รักษาและจัดเก็บ 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S 

process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
 

Responsibility 

 

Reference 
 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
 

Review comments 

Planning to take action (6.1.4) – evidence of: 

- how the actions to address risks and opportunities 

will be integrated, implemented and evaluated for 

effectiveness 

- how the hierarchy of controls will be taken into 

account 

Explicit planning requirement to plan actions to: address risks and 
opportunities, to integrate and implement the actions into the 
OH&S management system or other business processes and to 
evaluate the effectiveness of these actions. Requirement now also 
to take into account the hierarchy of controls (not just consider) 
when planning to take action. Consideration must also be given to 
best practices, technological options, financial, operational and 
business requirements and constraints. 

 

กำรวำงแผนในกำรลงมอืปฏบิตั ิ(6.1.4) – หลกัฐำนของ 

- มีกำรจดักำรควำมเสีย่งและโอกำสจะถูกบูรณำกำร 
น ำไปปฎบิตัแิละประเมนิอยำ่งมปีระสทิธผิลอยำ่งไร 

- มลี ำดบัข ัน้ในกำรควบคมุจะถกูพจิำรณำอยำ่งไร 
ตอ้งวางแผนชัดเจนในการก าหนดแผนด าเนินการ เพื่อขจัดความ
เสีย่งและโอกาส เพือ่บรูณาการและน าไปปฏบิัตใินระบบการจัดการ 
OH&S หรอืกระบวนการทางธรุกจิอืน่ๆ และประเมนิประสทิธผิลของ
การปฏบิตักิาร  
ขอ้ก าหนดนี้ยังตอ้งค านงึถงึล าดับขัน้ของการควบคมุ (ไม่เพยีงแต่
พจิารณา) เมือ่วางแผนทีจ่ะด าเนนิการ 
การพิจารณาจะตอ้งไดรั้บการปฏิบัต ิที่ดีที่สุด ทางเลือกทาง
เทคโนโลย ีทางการเงนิ การด าเนนิงานและขอ้ก าหนดทางธรุกจิและ
ขอ้จ ากดั 

 

 

 

      

 

 
 

document 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

OH&S objectives (6.2.1) – evidence of  how the OH&S 
objectives take into account OH&S opportunities and 
other risks & opportunities, the legal and other 
requirements, and how these OH&S objectives are 
measured or evaluated and communicated.  
OH&S objectives need to take into account OH&S opportunities 
and other risks and opportunities, they need to be measurable (if 
practicable) or capable of evaluation and be clearly communicated, 
further guidance is provided in the Annex to the standard A.6.2.1 
 

วตัถุประสงคด์ำ้น OH&S (6.2.1) – หลกัฐำนในกำรไดม้ำ
ซึง่วตัถปุระสงค ์OH&S ตอ้งพจิำรณำควำมเสีย่งและโอกำส
ดำ้น OH&S รวมท ัง้กฏหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ และวธิกีำร
วดัผลของวตัถุประสงคด์ำ้น OH&S หรอืกำรประเมนิ และ
กำรสือ่สำร 
วัตถปุระสงคด์า้น OH&S ตอ้งพจิารณาความเสีย่งและโอกาส ตอ้ง
วัดผลได ้(หากเหมาะสม) หรอืสามารถประเมนิผลและสือ่สารได ้
อยา่งชดัเจน ค าแนะน าเพิม่เตมิอยูใ่นภาคผนวกขอ้ A.6.2.1 
 

Planning to achieve OH&S objectives (6.2.2) - 
evidence on how the OH&S objectives will be 
measured or evaluated and how the actions to 
achieve the OH&S objectives will be integrated into 
the organizations business processes. 
These requirements are now more explicit, e.g. what, who, when and 
how. OH&S objectives need to be measured through indicators (if 
practicable) and monitored; also how the actions to achieve the OH&S 
objectives will be integrated into the organizations business processes 
shall be determined. 

 
กำรวำงแผนเพือ่บรรลุวตัถุประสงคด์ำ้น OH&S (6.2.2) – 
หลกัฐำนเกีย่วกบัวธิวีดัผลหรอืประเมนิผลวตัถุประสงคด์ำ้น 
OH&S และวธิจีดักำรเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ำ้น OH&S 
จะบรูณำกำรเขำ้กบักระบวนกำรทำงธุรกจิขององคก์ร 
ขอ้ก าหนดนี้มีความชัดเจนมากขึน้ เช่น อะไร ใคร เมื่อไรและ
อย่างไร วัตถุประสงค์ดา้น OH&S ตอ้งมีการวัดผลโดยดัชนีวัด 
(หากเหมาะสม) และเฝ้าตดิตามตรวจสอบ นอกจากนี้ตอ้งมกีาร
พิจารณาการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดา้น OH&S 
บรูณาการเขา้กบักระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Resources (7.1) – evidence on how you determine and 
provide the necessary resources for the OH&S MS 
Resources are needed for the effective functioning and improvement 
of the OH&S management system and to enhance OH&S 
performance, the requirements here are more explicitly stated than in 
OHSAS 18001. 
 

ทรพัยำกร (7.1) – หลกัฐำนวิธีกำรพิจำรณำและให้
ทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นส ำหรบัระบบกำรจดักำร OH&S 
ทรัพยากรมีความจ าเป็นเพื่อการท างานที่มีประสทิธภิาพและ
พัฒนาระบบการจัดการ OH&S และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ OH&S 
ขอ้ก าหนดนีส้ามารถดไูดเ้พิม่เตมิที ่OHSAS 18001 

 

Competence (7.2) – evidence on: 
- How you determine the competency for workers 

that affect, or can affect OH&S performance. – 
including the ability to identify hazards 

- How you manage actions to acquire the necessary 
competency and how the effectiveness of these 
actions are evaluated 

There are no significant changes within this clause when compared to 

4.4.2 in OHSAS 18001. You will need to determine the necessary 

competence of workers that affect, or can affect OH&S performance. 

Additionally, where necessary, you will need to ensure they receive the 

appropriate training. Within this clause you are required to retain 

documented information as evidence of competence. 
 

ควำมสำมำรถ (7.2) – หลกัฐำนของ 

- วธิ ีกำรพจิำรณำควำมสำมำรถส ำหรบัผูป้ฎบิตังิำนที่

ไดร้บัผลกระทบ หรอืสรำ้งผลกระทบตอ่สมรรถนะดำ้น 

OH&S รวมถงึควำมสำมำรถในกำรระบอุนัตรำย 

- วธิ ีท ีคุ่ณด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งควำมสำมำรถที่

จ ำเป็นและมกีำรประเมนิประสทิธผิลของกำรด ำเนนิกำร

น ัน้อยำ่งไร 
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียยะส าคญัในขอ้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้ 
4.4.2 ใน OHSAS 18001 คณุจะตอ้งก าหนดความสามารถทีจ่ าเป็น
ของผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอืมผีลกระทบตอ่สมรรถนะดา้น 
OH&S นอกจากนีค้ณุตอ้งมั่นใจวา่ผูป้ฏบิตังิานไดรั้บการอบรมที่
เหมาะสม รวมทัง้เก็บเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Awareness (7.3) – the ability to remove themselves 
from work situations that they consider present an 
imminent and serious danger to their life or health, 
and the arrangements for protecting them from 
undue consequences for doing so 
There are no other significant changes within this clause when 
compared to 4.4.2 in OHSAS 18001, now, no procedure is required, 
"contribution" has replaced "behavior / importance" and "OH&S 
hazards and risks relevant to them" is stated more explicitly. 
 

กำรตระหนกั (7.3) – ควำมสำมำรถในกำรทีผู่ป้ฏบิตังิำน
สำมำรถน ำตวัเองออกจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัทีพ่จิำรณำ
แลว้ว่ำเป็นอนัตรำยต่อชีวติและสุขภำพ และเตรียมกำร
ส ำหรบัป้องกนัตนเองหำกท ำเชน่น ัน้ 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียยะส าคัญในขอ้นี้เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
ขอ้ 4.4.2 ใน OHSAS 18001 ปัจจุบันไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ใดๆ เกีย่วกับการ “การสนับสนุน” ไดถู้กเปลีย่นเป็น “พฤตกิรรม/
ความส าคัญ” และ “ความเป็นอันตรายดา้น OH&S และความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา” จะถกูระบไุวอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ 

 

Communication (7.4) – evidence of: 

- The process(es) for communication (see 3.25 
definition) 

- What you inform about and communicate on 
including when, who and how 

- How the views of external interested parties are 
considered within the communication process(es) 

- How communications are ensured to be 
consistent with the information generated within 
the OH&S management system and is reliable 

- How you address diversity aspects and the views 
of relevant external interested parties 

- The arrangements within the OH&S management 
system for retaining appropriate documented 
evidence of its communications 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

More proactive requirements focusing on the establishing, 

implementing and maintaining of process(es) needed for internal 

and external communications. Explicit with regards to what, 

when and how to inform and communicate, also now explicit with 

regards to receiving and responding to relevant internal 

communications. 

There is now a requirement to define the objectives for informing 
and communicating and to evaluate if those objectives have been 
met. Diversity aspects and the views of relevant external interested 
parties also have to be taken in to account when appropriate. 
Additional guidance is provided in the Annex to the standard in 
A.7.4. 

 

กำรสือ่สำร (7.4) – หลกัฐำนของ 

- กระบวนกำรในกำรสือ่สำร (ค ำจ ำกดัควำมขอ้ 3.25)  
- สื่อสำรเรื่องอะไร สื่อสำรเมื่อไร สื่อสำรกบัใครและ

สือ่สำรอยำ่งไร 
- มีกำรน ำมุมมองของผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยีภำยนอกมำ

พจิำรณำในกระบวนกำรสือ่สำรอยำ่งไร 
- มคีวำมม ัน่ใจว่ำกำรสือ่สำรมคีวำมสอดคลอ้งกบัระบบ

กำรจดักำร OH&S และเชือ่ถอืไดอ้ยำ่งไร 
- มกีำรจดักำรแงมุ่มควำมหลำกหลำยและมุมมองของผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีภำยนอกทีเ่ก ีย่วขอ้งอยำ่งไร 
- กำรเตรยีมกำรส ำหรบัระบบกำรจดักำร OH&S เพือ่เก็บ

รกัษำหลกัฐำนของกำรสือ่สำร 

ขอ้ก าหนดตอ้งการเนน้เป็นเชงิรกุมากขึน้เกีย่วกับการจัดท า น าไป
ปฎบิัตแิละธ ารงรักษา กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสาร
ภายในและภายนอก มคีวามชัดเจนวา่จะสือ่สารเรือ่งอะไร เมือ่ไร
และวธิกีารในการสือ่สารอยา่งไร นอกจากนี้มคีวามชดัเจนเกีย่วกบั
การรับสารและการตอบสนองตอ่การสือ่สารภายในทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ก าหนดนี้คอืการก าหนดวัตถุประสงคส์ าหรับแจง้และสือ่สาร
และเพือ่ประเมนิผลหากบรรลวุัตถปุระสงค ์แงม่มุความหลากหลาย
และมุมมองของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอกที่เกีย่วขอ้งตอ้งถูก
น ามาพจิารณาเมื่อเหมาะสม ค าแนะน าเพิม่เตมิสามารถดูไดท้ี่
ภาคผนวกขอ้ A.7.4 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

OH&S process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Documented information, General (7.5.1) – evidence 
on your approach to towards documented 
information – including how you have determined 
what documentation is necessary for the 
effectiveness of you OH&S management system, 
considering complexity, type of activities, products 
and services, legal and other requirements, 
competencies of workers. 
There is now no separate clause for the control of records 
now all “Documented information”. 
 

เอกสำรสำรสนเทศ , ท ัว่ไป (7.5.1) – หลกัฐำนเกีย่วกบั
วธิกีำรของคุณไปสูข่อ้มูลทีม่กีำรจดัท ำเป็นเอกสำร รวมถงึ
วธิที ีก่ ำหนดวำ่เอกสำรใดเป็นสิง่จ ำเป็นส ำหรบัประสทิธภิำพ
ของระบบกำรจดักำร OH&S ของคุณ, พิจำรณำควำม
ซบัซอ้นของกจิกรรม, ประเภทของกจิกรรม, ผลติภณัฑแ์ละ
บ ริก ำ ร , กฏหมำยแล ะข้อก ำ หนดที่ เ ก ี่ย วข้อ งแล ะ
ควำมสำมำรถของผูป้ฏบิตังิำน 
ไมม่ขีอ้ก าหนดแยกส าหรับการควบคมุเอกสารทัง้หมด 

  
Operational planning and control, General (8.1.1) – 
evidence of the establishing of criteria for processes 
and the control of processes in line with the 
determined criteria. 
Requirements within this clause are more specific than those in OHSAS 
18001, the focus is now on processes including establishing criteria for 
the processes, implementing control of the processes and on having 
documented information that demonstrates such control, a 
requirement with regards to multi-employer workplaces has also been 
added. 

 

กำรวำงแผนและกำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน (8.1.1) – 
หลกัฐำนของกำรจดัท ำเกณฑส์ ำหรบักระบวนกำรและ
ควบคมุกระบวนกำรใหส้อดคลอ้งตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 
ขอ้ก าหนดนี้มีความจ าเพาะเจาะจงมากกว่า OHSAS 18001, 
มุ่งเนน้ที่กระบวนการรวมถึงจัดท าเกณฑ์ส าหรับกระบวนการ 
ปฏบิัตกิารควบคมุกระบวนการและมเีอกสารสนเทศทีแ่สดงถงึการ
ควบคมุดังกลา่ว และมกีารเพิม่ขอ้ก าหนดเกีย่วกับสถานทีท่ างาน
หลายแหง่ 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

 

QMS process 
related to 

requirement 
(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 
and/or Records 

 

 
Review comments 

 

Eliminating hazards and reducing OH&S risks (8.1.2) 
– evidence of how the hierarchy of controls are 
provided and applied to the associated hazards, 
including adequate use of PPE being the lowest level 
of control. 
Use of the hierarchy of controls is now a requirement, not just a 
"consideration" and there is now an explicit requirement to provide 
and ensure use of adequate PPE as the lowest level of control 
acceptable. 

 
กำรก ำจดัอนัตรำยและกำรลดควำมเสีย่งดำ้น OH&S (8.1.2) 
– หลกัฐำนของกำรมวีธิกีำรใชล้ ำดบัข ัน้ในกำรควบคุมและ
น ำไปใช้กบัอนัตรำยทีเ่ก ีย่วขอ้ง รวมถงึกำรใช ้PPE เป็น
ล ำดบัต ำ่สดุในกำรควบคมุ 
การใชล้ าดับขัน้ของการควบคุมถูกระบุในขอ้ก าหนด ไม่ใช่แค่
เพยีง”พจิารณา”เท่านัน้ ขณะนี้มขีอ้ก าหนดก าหนดชัดเจนในการ
จัดเตรียมและมั่นใจไดว้่าจะใช ้PPE อย่างเพียงพอไวใ้นระดับ
ควบคมุขัน้ต า่สดุ 
 

Management of change (8.1.3) – evidence of a process 
for controlling changes 
A process is needed for controlling planned changes, examples of 
planned changes are now more explicit, change management should 
promote OH&S opportunities and consequences of unintended 
changes must be reviewed with actions taken as necessary to 
mitigate any adverse effects including addressing potential 
opportunities. 

 
กำรบริหำรกำร เปลี่ยนแปลง  (8.1.3) หล ักฐำนของ
กระบวนกำรเพือ่ควบคมุกำรเปลีย่นแปลง 
กระบวนการทีจ่ าเป็นส าหรับการควบคมุการเปลีย่นแปลงตามแผน
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ชัดเจนขึ้น, การจัดการ
เปลี่ยนแปลงควรส่งเสริมโอกาสดา้น OH&S และผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ไดต้ั ้งใจจะตอ้งไดรั้บการทบทวนดว้ยการ
ด าเนนิการตามความจ าเป็นเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้รวมถงึ
ระบโุอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Procurement - General (8.1.4.1) – evidence of a process 
for the control of the procurement of products and 
services in order to ensure their conformity with the 
OH&S management system. 
 
กำรจ ัดซื้อจ ัดจ้ำ ง  – ท ั่ว ไป  (8.1.4.1) – หล ักฐำนของ
กระบวนกำรในกำรควบคุมกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำร
เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำสอดคล้องกบัข้อก ำหนดระบบกำรจดักำร 
OH&S 
 
Contractors (8.1.4.2) – evidence of: 
- The criteria for the selection of contractors 
- Identifying the risks as defined in this clause 
The procurement process(es) is required to be coordinated , with its 
contractor(s), for hazard identification and to assess and control the 
OH&S risks. 
 

ผูร้บัเหมำ (8.1.4.2) – มหีลกัฐำนของ 
- เกณฑส์ ำหรบักำรคดัเลอืกผูร้บัเหมำ 
- ระบคุวำมเสีย่งตำมทีก่ ำหนดในขอ้นี ้
กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งตอ้งประสานงานกับผูรั้บเหมาเพือ่ระบคุวาม
เป็นอนัตรายและประเมนิและควบคมุความเสีย่งดา้น OH&S 
 
Outsourcing (8.1.4.3) – New term and requirements relating 

to "an arrangement where an external organization performs part of 
the organization's function or process". Outsourced processes 
affecting the OH&S MS must be controlled, with the type and degree 
of control defined within the OH&S management system.   
Provide verifiable evidence of how this is provided for 
and achieved within the organization. 
 
เอำตซ์อรส์ (8.1.4.3) ขอ้ก าหนดใหม่ ใหค้ าจ ากัดความว่า “เป็น
องค์กรภายนอกที่ท าหนา้ที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นหรือ
กระบวนการขององคก์ร” การด าเนินการของเอาตซ์อร์สทีม่ผีลต่อ
ระบบการจัดการ OH&S จะตอ้งถูกควบคุม ประเภทและระดับการ
ควบคมุตอ้งมกีารก าหนดในระบบการจัดการ OH&S 
มหีลกัฐำนทีส่ำมำรถพสิจูนไ์ดว้ำ่มกีำรจดัเตรยีมสิง่เหลำ่นี ้
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รอยำ่งไร 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Monitoring, measurement, analysis and performance 
evaluation – General (9.1.1) – evidence that all of the 
following are planned and provided for: 
- What is to be monitored and measured 
- The methods to be used for monitoring, 

measurement, analysis and evaluation  
- When the monitoring and measuring is to be 

performed 
- When the results shall be analyzed, evaluated and 

communicated 
- The criteria against which the organization will 

evaluate its OH&S performance 
- How the appropriate documented information has 

been determined 
Process is needed (was procedure).  
Requirement to determine: monitoring and measuring needs related to 
applicable legal requirements and other requirements, activities related to 
hazards, OH&S risks, risks, OH&S opportunities and the criteria for 
evaluating OH&S performance. Explicit requirements to determine: 
methods to ensure valid results and when the monitoring and measuring 
shall be performed (including analysis, evaluation and communication), 
appropriate evidence in documented information is now explicit. 

 

กำรเฝ้ำระวงัตดิตำม กำรวดัผล กำรวเิครำะห ์และกำรประเมนิ
สมรรถนะ – ท ัว่ไป (9.1.1) – หลกัฐำนวำ่มกีำรวำงแผนและ
จดัเตรยีมดงัตอ่ไปนี ้
- สิง่ทีต่อ้งเฝ้ำระวงัตดิตำมและประเมนิผล 
- วธิกีำรทีใ่ชใ้นกำรเฝ้ำระวงัตดิตำม วดัผล วเิครำะหแ์ละ

ประเมนิสมรรถนะ 
- เมือ่ใดทีต่อ้งมกีำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมและวดัผล 
- เมือ่ใดทีผ่ลตอ้งไดร้บักำรวเิครำะห ์ประเมนิผลและสือ่สำร 
- เกณฑท์ีอ่งคก์รใชป้ระเมนิสมรรถนะดำ้น OH&S 
- พจิำรณำเอกสำรสำรสนเทศทีเ่หมำะสมอยำ่งไร 
ตอ้งมกีระบวนการ (เป็นขัน้ตอน)  
ขอ้ก าหนดก าหนดใหพ้จิารณา การเฝ้าระวังและตดิตามกฏหมายที่
ใชแ้ละขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อันตราย, ความเสีย่งดา้น OH&S, ความเสีย่ง, โอกาสดา้น OH&S 
และเกณฑเ์พื่อประเมนิสมรรถนะดา้น OH&S ขอ้ก าหนดก าหนด
ชดัเจน มวีธิกีารเพือ่ใหม้ั่นใจในผลลัพธว์า่ถกูตอ้งและเมือ่ตอ้งมกีาร
ตรวจตดิตามและวัดผล (รวมถงึการวเิคราะหป์ระเมนิผลและการ
สือ่สาร) หลกัฐานจะตอ้งชดัเจน 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Evaluation of compliance with legal and other 

requirements (9.1.2) – evidence that all of the 
following are planned and provided for: 

- The frequency and methods used for evaluating 

compliance 

- How actions will be taken, if needed 
 

- How knowledge and understanding of the compliance 

status will be maintained 

- What documented information will be retained 

regarding compliance evaluation results 

Now a process, explicit requirements detailed with regards to: 

planning, frequency, methods, taking action and maintaining 

knowledge & understanding of compliance status. 

กำรประเมนิกำรสอดคลอ้งกบักฏหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

(9.1.2) – หลกัฐำนว่ำมกีำรวำงแผนและจดัเตรยีมสิง่ตอ่ไปนี้

ส ำหรบั: 

- ควำมถีแ่ละวธิกีำรทีใ่ชส้ ำหรบัประเมนิควำมสอดคลอ้ง 

- กำรด ำเนนิกำร หำกจ ำเป็น 

- ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในสถำนะควำมสอดคลอ้งจะตอ้ง

ถกูเก็บรกัษำ 

- เอกสำรสำรสนเทศของผลประเมนิควำมสอดคลอ้งจะตอ้ง

ถกูเก็บรกัษำ 

ปัจจุบันขอ้ก าหนดก าหนดชัดเจนเกีย่วกับ แผน ความถี ่วธิกีาร การ

ด าเนนิการและการเก็บรักษาองคค์วามรู ้รวมทัง้ความเขา้ใจสถานะ

ความสอดคลอ้ง 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 
Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Internal audit process (9.2.2) - Programme now includes 

additional consideration of the importance of the processes 

concerned as well as: consultation, significant changes impacting the 

organization, significant OH&S risks, risks, OH&S opportunities and 

performance evaluation and improvement results. There are explicit 

requirements to ensure relevant audit findings are reported to 

relevant workers and relevant interested parties, to take appropriate 

action to address nonconformities and continually improve its OH&S 

performance. Documented audit process is required (see audit 

definition 3.32). 

 

Verifiable evidence that all of the above is planned and 
provided for. 

โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน (9.2.2) – โปรแกรมพิจารณาถึง
ความส าคัญของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ การใหค้ าปรกึษา, การ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทีส่ง่ผลกระทบตอ่องคก์ร, ความเสีย่งดา้น OH&S 
ทีม่นัียยะส าคัญ, ความเสีย่ง, โอกาสดา้น OH&S, การประเมนิสมรรถนะ
และผลการปรับปรงุ 

ขอ้ก าหนดก าหนดชัดเจนเพือ่ท าใหม่ั้นใจว่ามกีารรายงานผลการตรวจ
ตดิตามทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูป้ฎบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อด าเนินการอย่างเหมาะสมในการจัดการความไม่
สอดคลอ้งและปรับปรงุสมรรถนะ OH&S อยา่งตอ่เนือ่ง 

ตอ้งเก็บเอกสารสนเทศการด าเนินโปรแกรมการตรวจติดตามเป็น
หลักฐาน 

 

Management Review (9.3) -  Additional inputs to include: a) 

changes to external/internal issues including OH&S risks, risks & 

OH&S opportunities and relevant communications with all interested 

parties, b) trends in incidents, nonconformities, corrective actions & 

continual improvement, monitoring & measurement results, OH&S risks, 

risks & OH&S opportunities, c) adequacy of resources for effective 

system maintenance. Additional outputs to include: Conclusions on 

the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the OH&S MS 

and actions needed when objectives have not been met 

Verifiable evidence on how the requirements of this 
clause will be covered and details of any changes that you 
have had to make to the existing provision. 
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Question / Requirement 
ค ำถำม / ขอ้ก ำหนด 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

กำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร (9.3)  ตอ้งพจิารณาถงึ 

1) การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายนอกและภายในรวมถงึความเสีย่ง
ดา้น OH&S, ความเสีย่งและโอกาสดา้น OH&S และการสือ่สารที่
เกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด 

2) แนวโนม้ของอบุัตกิารณ์, ความไมส่อดคลอ้ง, การปฏบิตักิารแกไ้ข
และการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง, ผลการเฝ้าระวงัตดิตามและวดัผล, 
ความเสีย่งดา้น OH&S, ความเสีย่งและโอกาสดา้น OH&S 

3) ความเพยีงพอของทรัพยากรเพือ่การธ ารงรักษาประสทิธผิลของ
ระบบ   

ผลลัพธต์อ้งรวมถงึ 

ขอ้สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสม ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบ 
OH&S และกจิกรรมทีจ่ าเป็นเมือ่ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์

หลักฐานทีส่ามารถยนืยันไดว้่าขอ้ก าหนดในขอ้นี้จะครอบคลุมอยา่งไร
และรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีค่ณุท า 
 

Incident, nonconformity and corrective action (10.2) 
- verifiable evidence of a process that includes 
participation, determining if similar incidents have 
occurred or could potentially occur, reviewing existing 
assessments of OH&S risks and other risks as 
appropriate, reviewing the effectiveness if action taken. 

Includes specific requirement for a process to report, investigate 

and take action, and to determine and manage incidents and 

nonconformities. This process is to provide for reacting in a timely 

manner, taking action to control and correct and to deal with the 

consequences, to evaluate with the participation of workers and 

other relevant interested parties. 

อุบตักิำรณ์ ควำมไมส่อดคลอ้งและกำรปฏบิตักิำรแกไ้ข (10.2) 

– หลกัฐำนของกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม กำรพิจำรณำ

อุบตักิำรณ์ทีค่ลำ้ยกนัหรอืทีอ่ำจเกดิขึน้, กำรทบทวนกำรประเมนิ

ควำมเสีย่งดำ้น OH&S และควำมเสีย่งอืน่ๆ ตำมควำมเหมำะสม, 

ทบทวนประสทิธผิลหำกมกีำรด ำเนนิกำร 

รวมถึงขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับกระบวนการในการรายงาน, การ

ตรวจสอบและด าเนินการ, และเพื่อพิจารณาจัดการอุบัตกิารณ์และ

ความไม่สอดคลอ้ง กระบวนการนี้คอืเพือ่ใหม้กีารตอบสนองในเวลาที่

เหมาะสม, ด าเนนิการเพือ่ควบคมุและแกไ้ขและจัดการกับผลกระทบที่

เกดิขึน้, โดยทีจ่ะประเมนิดว้ยการมสีว่นร่วมของปฎบิัตงิานและผูม้สีว่น

ไดเ้สยีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

      



Page  24 of 24 
 

 
 
Question / Requirement 

Level of 
progress 

0=Not Started 

5=Completed & 

Implemented 

QMS process 
related to 

requirement 

(Process Name) 

 
Planned 

completion 
date 

 

 
Responsibility 

Reference 
document 

(Name /Rev. Level) 

and/or Records 

 

 
Review comments 

Continual improvement process (10.3) – evidence on 

your process for continual improvement together with 

details regarding how you communicate the results to 

relevant workers and what documented information is 

retained of continual improvement 

Takes into account the outputs of the activities in the standard and 

states requirements including communication and documented 

information 

กำรปร ับปรุ งอย่ำงต่อ เนื่อง  (10.3) หล ักฐำนเกี่ย วก ับ

กระบวนกำรของคุณส ำหรบักำรปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง พรอ้ม

กบัรำยละเอียดเกี่ยวกบัว ิธีท ี่ส ื่อสำรไปยงัผู ้ปฏิบตั ิงำนที่

เก ีย่วขอ้ง และเอกสำรสำรสนเทศเกีย่วกบักำรปรบัปรุงอยำ่ง

ตอ่นเนือ่งตอ้งถกูเก็บรกัษำ 

ตอ้งพจิารณาผลลัพธ์ของกจิกรรมในมาตรฐาน รวมถงึการสือ่สาร
เอกสารสารสนเทศ 

      

 
 

Approval Name/title Signature Date 

 
Client organization top management 
attests readiness for migration to 
ISO 45001 

   

Additional Notes: 
 


