วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
แนวทางการดาเนินการในการปรั บการรั บรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018
สถาบันรั บรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1. การให้ การรั บรองหลังจากประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018
1.1 กาหนดเริ่ มประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018
มาตรฐาน ISO 45001:2018 เริ่ มประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 12 มีนาคม 2561
1.2 วันสิ ้นสุดการให้ การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
3 ปี นั บ จากวัน ที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการมาตรฐาน (ISO: International Organization for
Standardization) ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018 คือ วันที่ 11 มีนาคม 2564
1.3 การให้ การรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
สถาบันฯ ยังให้ การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 สาหรับ
ลูก ค้ าที่ จัดท าระบบมาตรฐานดังกล่าวต่อ ไปอีก 2 ปี นับ จากวัน ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018
(กล่าวคือสถาบันฯ ยังเปิ ดให้ บ ริ ก ารรั บคาขอตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ถึงวั นที่ 11 มี นาคม
2563) ทัง้ นีใ้ บรั บรองที่ออกให้ ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ระหว่างนี ท้ ุกฉบับจะมีอายุ สิน้ สุ ดใน
วั น ที่ 11 มี น าคม 2564 (ซึ่งเป็ น ไปตามที่ อ งค์ ก ารระหว่า งประเทศว่ าด้ วยการรั บ รองระบบงาน (IAF:
International Accreditation Forum Inc.) ร่ วมกับ OHSAS Project Group และ ISO กาหนด)
1.4 การให้ การรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
1.4.1 สถาบั น ฯ ให้ บริ ก ารรั บ รองระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ตามมาตรฐาน
ISO 45001:2018 แก่ลูกค้ าที่ จัดท าระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ISO 45001:2018 ตั ้ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2561 เป็ นต้ นไป ทั ง้ นี ส้ ถาบั น ฯ จะระบุ ม าตรฐาน
ISO 45001:2018 เป็ นเกณฑ์การตรวจประเมิน และการอ้ างอิงมาตรฐานการรับรองในใบรับรอง
1.4.2 ลูกค้ าที่ได้ ยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จากสถาบันฯ และได้ รับการตรวจ
ประเมิน ขัน้ ตอนที่ 1 ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 แล้ ว แต่มี ความประสงค์ จ ะขอรั บ การ
รั บรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ให้ แจ้ งความจานงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อสถาบันฯ โดย
สถาบันฯ อาจจะดาเนิ นการประเมินเอกสารตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 หรื อดาเนินการตรวจ
ประเมินขันตอนที
้
่ 1 ณ สถานประกอบการของลูกค้ าใหม่ (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป)
1.4.3 ลูกค้ าที่เคยได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 แล้ ว และใบรับรองหมดอายุไม่เกิน
6 เดือน มีความประสงค์จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ให้ แจ้ งความจานงเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ อาจจะดาเนิ นการประเมินเอกสารตามมาตรฐาน ISO
45001:2018 หรื อดาเนินการตรวจประเมินขันตอนที
้
่ 1 ณ สถานประกอบการของลูกค้ าใหม่ (สถาบันฯ
จะมีการพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป)
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2. แนวทางสาหรั บลูกค้ าที่ได้ รับการรั บรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 แล้ ว
2.1 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลังการประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018
สถาบันฯ จะดาเนิ นการตรวจติดตามผลการรั กษาระบบตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 เพิ่ มเติม ตัง้ แต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็ นต้ นไป ซึ่งหากพบข้ อบกพร่ อง (Nonconformity-NC) ในส่วนที่ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 สถาบันฯ จะพิจารณาดาเนินการดังนี ้
การตรวจติดตามผล
ระดับการตัดสิน
พร้ อมกับการตรวจประเมินส่ วนที่
ข้ อบกพร่ อง
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
(Nonconformity-NC)
ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
การตรวจติดตามผลครั ง้ ที่ 1
 ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลง
Observation
- NC อาจเป็ น ได้ ทัง้ Minor NC และ/หรื อ
เพิ่ ม เติ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO
Major NC
45001:2018
- ข้ อบกพร่ องดังกล่าว จะไม่มี ผ ลกระทบ
อย่ า งร้ ายแรงต่ อ การรั บ รอง จนกว่ า จะ
สิ น้ สุด ช่ ว งเวลาการปรั บ มาตรฐานการ
รับรอง
การตรวจติดตามผลครั ง้ ที่ 2
 ตรวจพบว่า Observation ที่พบจาก
- NC ที่พบ อาจเป็ นได้ ทงั ้ Minor NC และ/
Minor NC
การตรวจติ ด ตามผลครั ง้ ที่ 1 ตาม
หรื อ Major NC
ม า ต รฐ าน ISO 45001:2018 ยั ง
- ข้ อบกพร่ องดังกล่าว จะไม่มี ผ ลกระทบ
ไม่ได้ รับการแก้ ไข
อย่ า งร้ ายแรงต่ อ การรั บ รอง จนกว่า จะ
สิ น้ สุด ช่ ว งเวลาการปรั บ มาตรฐานการ
 ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลง
รับรอง
เพิ่ ม เติ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO
45001:2018
การตรวจติดตามผลครั ง้ ที่ 3
 ตรวจพบว่า Observation ที่พบจาก
- NC ที่พบ อาจเป็ นได้ ทงั ้ Minor NC และ/
Minor NC
การตรวจติ ด ตามผลครั ง้ ที่ 2 ตาม
หรื อ Major NC
ม า ต รฐ า น ISO 45001:2018 ยั ง
- ข้ อบกพร่ องดังกล่าว จะไม่มี ผ ลกระทบ
ไม่ได้ รับการแก้ ไข
อย่ า งร้ ายแรงต่ อ การรั บ รอง จนกว่ า จะ
สิ น้ สุด ช่ ว งเวลาการปรั บ มาตรฐานการ
 ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลง
รับรอง
เพิ่ ม เติ ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO
45001:2018
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กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001 ประสงค์จะขอรับการตรวจติดตามผลพร้ อมปรับการ
รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน
ISO 45001:2018 ให้ แจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะดาเนินการตรวจ
ประเมินตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ที่แตกต่าง/เพิ่ มเติมจากข้ อกาหนดของมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007 และสุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติดตามผลของ
สถาบันฯ ซึ่งกรณี นีก้ ารออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ ได้ รับการอนุมัติ
การรั บ รองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 โดยมี อ ายุ เท่ า กับ ระยะเวลาที่ เหลื อ อยู่ ข องใบรั บ รองตาม
มาตรฐาน OHSAS 18001:2007
2.2 การตรวจประเมินเพื่อการรั บรองใหม่ (Reassessment)
สถาบันฯ จะตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ และออกใบรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ตาม
เงื่อนไขเวลาในข้ อ 1.3 สาหรับผู้ได้ การรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ที่ยงั มีความประสงค์จะ
ขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
กรณีที่ผ้ ไู ด้ การรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ประสงค์จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO
45001:2018 สามารถยื่นคาขอใหม่ตอ่ สถาบันฯ โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอใหม่ สถาบันฯ
จะดาเนินการตรวจประเมินทุกข้ อกาหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึง่ กรณีนี ้ใบรับรองตามมาตรฐาน
ISO 45001:2018 มี อ ายุ ก ารรั บ รอง 3 ปี นั บ จากวัน ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มัติ ก ารรั บ รองตามมาตรฐาน ISO
45001:2018
2.3 การตรวจประเมินเพื่อการรั บรองหรื อปรั บการรั บรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (กรณีทยี่ ังไม่
ถึงรอบการตรวจติดตามผลหรื อรอบการตรวจประเมินใหม่ )
ผู้ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ที่ ประสงค์จะขอรั บการรั บรองตามมาตรฐาน ISO
45001:2018 หรื อปรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (กรณีที่ยงั ไม่ถึงรอบการตรวจติดตามผล
หรื อรอบการตรวจประเมินใหม่) สามารถดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
1) ยื่ น ค าขอใหม่ ต่ อ สถาบั น ฯ โดยไม่ ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการยื่ น ค าขอใหม่ ซึ่ ง สถาบั น ฯ อาจ
ดาเนินการประเมินเอกสาร หรื อตรวจประเมินขัน้ ตอนที่ 1 ณ สถานประกอบการ ตามมาตรฐาน ISO
45001:2018 (สถาบันฯ จะมีการพิ จารณาเป็ นกรณี ๆ ไป) โดยการตรวจประเมินจะตรวจประเมินทุก
ข้ อก าหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่ ง กรณี นี ก้ ารออกใบรั บ รองตามมาตรฐาน ISO
45001:2018 จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับการอนุมตั ิการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และมีอายุ
การรับรอง 3 ปี
2) แจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอปรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ต่อสถาบันฯ
ซึง่ กาหนดแนวทางการตรวจประเมินดังนี ้
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กรณี
ข้ อกาหนดที่ตรวจประเมิน
1. ผู้ ได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน - ต รวจป ระเมิ น ตาม ข้ อก าห น ด ของม าต รฐาน ISO
OHSAS 18001:2007 ยังไม่ถึงรอบ 45001:2018 ที่ แ ตกต่ า ง/เพิ่ ม เติ ม จากข้ อก าหนดของ
หรื อยังไม่เคยรั บ การตรวจติดตาม มาตรฐาน OHSAS 18001:2007
ผลการรักษาระบบ
- สุ่มตรวจประเมินเพิ่ มเติมตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขใน
การตรวจติดตามผลการรักษาระบบของสถาบันฯ
2. ผู้ ได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน - ต รวจป ระเมิ น ตาม ข้ อก าหน ด ของม าต รฐาน ISO
OHSAS 18001:2007 ได้ รั บ ก า ร 45001:2018 ที่ แ ตกต่ า ง/เพิ่ ม เติ ม จากข้ อก าหนดของ
ตรวจติ ด ตามผลการรั ก ษาระบบ มาตรฐาน OHSAS 18001:2007
แล้ ว
- สุ่มตรวจประเมินเพิ่ มเติมตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขใน
การตรวจติ ดตามผลการรั ก ษาระบบของสถาบัน ฯ โดย
พิจารณารายงานการตรวจติดตามผลการรักษาระบบครัง้
ที่ผ่านมาประกอบ
ซึง่ กรณี นีก้ ารออกใบรั บรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ ได้ รับอนุมตั ิการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 45001:2018 โดยมีอายุเท่ ากับระยะเวลาที่ เหลื ออยู่ของใบรั บรองตามมาตรฐาน OHSAS
18001:2007
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ISO 45001:2018 to OHSAS 18001:2007
Correlation Matrix
ISO 45001:2018
Clause title
Context of the organization
Understanding the organization and its context
Understanding the needs and expectations of
workers and other interested parties
Determining the scope of the OH&S
management system
OH&S management system

OHSAS 18001:2007
Clause title

Clause Clause
number number
4
(New)
4.1
(New)
4.2
4.4.3.2 Participation and consultation (in part)
4.3

4.1

General requirements (in part)

4.4

OH&S management system requirements
General requirements
Communication, participation and consultation
Resources, roles, responsibility, accountability
and authority
OH&S Policy
Resources, roles, responsibility, accountability
and authority
Participation and consultation
Planning
General requirements
Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Operational Control
Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Hazard identification, risk assessment and
determining controls

Leadership and worker participation
Leadership and commitment

5
5.1

4
4.1
4.4.3
4.4.1

OH&S Policy
Organizational roles, responsibilities and
authorities
Consultation and participation of workers
Planning
Actions to address risks and opportunities

5.2
5.3

4.2
4.4.1

5.4
6
6.1

4.4.3.2
4.3
4.1
4.3.1

6.1.1
6.1.2

4.4.6
4.3.1

6.1.2.1

4.3.1

6.1.2.2

4.3.1

6.1.2.3

(New)

6.1.3

4.3.2

Legal and other requirements

6.1.4

4.4.6

Operational Control

General
Hazard identification and assessment of risks
and opportunities
Hazard identification
Assessment of OH&S risks and other risks to the
OH&S management system
Assessment of OH&S opportunities and other
opportunities for the OH&S management
system
Determination of Legal requirements and other
requirements
Planning action
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ISO 45001:2018
Clause title
OH&S objectives and planning to achieve them
OH&S objectives
Planning to achieve OH&S objectives
Support
Resources
Competence
Awareness
Communication
General
Internal communication
External communication
Documented information
General
Creating and updating
Control of documented information
Operation
Operational planning and control
General
Eliminating hazards and reducing OH&S risks

Management of change

Procurement
General
Contractors

OHSAS 18001:2007
Clause title

Clause Clause
number number
6.2
4.3.3 Objectives and programme(s)
6.2.1
4.3.3 Objectives and programme(s)
6.2.2
4.3.3 Objectives and programme(s)
7
4.4
Implementation and operation
7.1
4.4.1 Resources, roles, responsibility, accountability
and authority
7.2
4.4.2 Competence, training and awareness
7.3
4.4.2 Competence, training and awareness
7.4
4.4.3.1 Communication
7.4.1
4.4.3.1 Communication
7.4.2
4.4.3.1 Communication
7.4.3
4.4.3.1 Communication
7.5
4.4.4 Documentation
4.5.4 Control of records
7.5.1
4.4.4 Documentation
4.5.4 Control of records
7.5.2
4.4.5 Control of documents
4.5.4 Control of records
7.5.3
4.4.5 Control of documents
4.5.4 Control of records
8
4.4
Implementation and operation
8.1
4.4.6 Operational control
8.1.1
4.4.6 Operational control
8.1.2
4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls
4.4.6 Operational control
8.1.3
4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls
4.4.6 Operational control
8.1.4
4.4.6 Operational control
8.1.4.1
4.4.6 Operational control
8.1.4.2
4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls
4.4.3.1 Communication
4.4.3.2 Participation and consultation
4.4.6 Operational control
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ISO 45001:2018
Clause title
Outsourcing

Emergency preparedness and response
Performance evaluation
Monitoring, measurement, analysis and
performance evaluation
General
Evaluation of compliance
Internal audit
General
Internal audit programme
Management review
Improvement
General
Incident, nonconformity and corrective action

OHSAS 18001:2007
Clause title

Clause Clause
number number
8.1.4.3
4.3.2 Legal and other requirements
4.4.3.1 Communication
4.4.6 Operational control
8.2
4.4.7 Emergency preparedness and response
9
4.5
Checking
9.1
4.5.1 Performance measurement and monitoring
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
10
10.1
10.2

4.5.1
4.5.2
4.5.5
4.5.5
4.5.5
4.6
4.6
4.6
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2

Continual improvement

10.3

4.2
4.3.3
4.6

Performance measurement and monitoring
Evaluation of compliance
Internal audit
Internal audit
Internal audit
Management review
Management review
Management review
Incident investigation, nonconformity, corrective
action and preventive action
Incident investigation
Nonconformity, corrective action and preventive
action
OH&S Policy
Objective and programme(s)
Management review
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