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ISO14001:2015 
ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม  

1. ขอบเขต  
มาตรฐานสากลฉบบันีไ้ด้ระบถุงึข้อกาหนดสาหรับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมให้องค์กรใช้เพ่ือได้มาซึง่สมรรถนะ

สิ่งแวดล้อม. มาตรฐานสากลฉบบันีม้ีเจตนาเพ่ือให้ใช้สาหรับองค์กรท่ีหาวิธีการจดัการกบัความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ของตนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ท่ีสนบัสนนุเสาหลกัด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน  

มาตรฐานสากลฉบบันีช้่วยให้องค์กรบรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการจากระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม,ท่ีซึง่ให้คณุคา่ตอ่
สิ่งแวดล้อม, องค์กร และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย. การสอดคล้องตอ่นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร, ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ของ
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่าง รวมถงึ  

- เพ่ิมสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม  
- การทาให้บรรลผุลตามพนัธสญัญาท่ีต้องทาให้สอดคล้อง  
- บรรลวุตัถปุระสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐานสากลฉบบันีใ้ช้ได้กบัทกุองค์กร, ทกุขนาด, ชนิด และ ลกัษณะ, และประยกุต์ใช้กบัประเดน็ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม(environmental aspects)ของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีองค์กรพิจารณาวา่สามารถควบคมุได้หรือ
สามารถผลกัดนัได้โดยการพิจารณามมุมองของ วฎัจกัรชีวิต ( life cycle perspective). มาตรฐานสากลฉบบันีไ้มไ่ด้ระบุ
เกณฑ์สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ  

มาตรฐานนานาชาติ นีส้ามารถนาไปใช้ได้ทัง้หมดหรือบางสว่น เพ่ือปรับปรุงการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ. 
การกลา่วอ้างการสอดคล้องตามมาตรฐานสากลฉบบันี,้อย่างไรก็ตาม,ไมส่ามารถยอมรับได้เว้นแตข้่อกาหนดทัง้หมดได้
ควบรวมกบัระบบการบริหารสิง่แวดล้อมและทาให้บรรลผุล โดยไมม่ีการละเว้น.  

 
2 Normative references  
There are no normative references.  
 
3 Terms and definitions  
3.1 Terms related to organization and leadership  
3.1.1 Management system ระบบการบริหารงาน (management system) 
องค์ประกอบขององค์กร(3.1.4) ท่ีสมัพนัธ์กนัหรือมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั เพ่ือนาไปกาหนดนโยบายและวตัถปุระสงค์ (3.2.5) 
และกระบวนการ (3.3.5) เพ่ือให้บรรลตุอ่วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว  
หมายเหตุ 1 ระบบการบริหารงานสามารถเป็นระบบเดียวหรือหลายระบบ(ตย การบริหารคุณภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาขีวอนามัยและความปลอดภัย)  
หมายเหตุ 2 องค์ประกอบของระบบการบริหารงานจัดต้ังโครงสร้างขององค์กรบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบการวางแผนการดาเนินการนโยบาย การวางแผน และ กระบวนการ การประเมินสมรรถนะและการ
ปรับปรุง  
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หมายเหตุ 3 ขอบข่ายของระบบการบริหารงานสามารถครอบคลุมท้ังองค์กรระบุเจาะจงสาหรับบางหน่วยงาน
หรือแผนกโดยเฉพาะในองค์กรหรือกลุ่มของกจิกรรม  
 
3.1.2 Environmental management system ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (environmental management system)  
สว่นหนึ่งของระบบการจดัการขององค์กร (3.1.1) ท่ีใช้เพ่ือจดัการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่งๆ(3.2.2) , การสอดคล้อง
ตอ่พนัธกิจท่ีต้องปฏิบตัิตาม (3.2.9) และ ดาเนินการกบัความเสี่ยงและโอกาส (3.2.11)  
 
3.1.3 Environmental policy นโยบายสิ่งแวดล้อม (environmental policy)  
ความตัง้ใจโดยรวมและทิศทางขององค์กร (3.1.4)ท่ีเก่ียวข้องสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม (3.4.11) ท่ีซึง่ได้ถกูกาหนด 
อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสงูสดุ (3.1.5)ขององค์กร  
 
3.1.4 organization องค์กร (organization)  
บุคคลหรือกลุ่มของบุคคลซึง่มีหน้าท่ีของตนเองโดยการกาหนดความรับผิดชอบ , อานาจหน้าท่ี และความสมัพันธ์ต่อกัน
เพ่ือทาให้บรรลตุอ่วตัถปุระสงค์( 3.2.5)  
หมายเหตุ 1 โดยหลักการ องค์กรในทีน้ี่อาจรวมถงึ, แต่ไม่ได้จากัด, ผู้ค้าขาย, บริษัท , กลุ่มบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
จากัด, ผู้ประกอบการ, สมาคม, นิตบุิคคล, หน่วยงานรัฐ, สถาบัน, มูลนิธิความร่วมมือ,หรือส่วนหน่ึงหรือสิ่ง
ต่างๆเหล่าน้ีรวมกัน,โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นความร่วมมือกัน,ภาครัฐหรือภาคเอกชน ISO 14001:2015 
 
3.1.5 Top management ผู้บริหารสูงสุด (top management) 
บคุคลหรือกลุม่บคุคลซึง่สัง่การและควบคมุองค์กร(3.1.4) ในระดบัสงูสดุ  
หมายเหตุ 1 ผู้บริหารสูงสุดมีอานาจในการมอบอานาจหน้าทีแ่ละจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร  
หมายเหตุ 2 ในกรณีทีข่อบข่ายของระบบบริหารงาน (3.1.1) ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนขององค์กรดังน้ัน
ผู้บริหารสูงสุดหมายถงึบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีสัง่การและควบคมุองค์กรในสว่นนัน้  
 
3.1.6 Interested party ผู้มีส่วนได้เสีย (interested party)  
บคุคลหรือองค์กร (3.1.4) ท่ีสามารถทาให้เกิดผลกระทบหรือได้รับผลกระทบหรือเช่ือวา่ตนเองได้รับผลกระทบจากการ
ตดัสินใจหรือกิจกรรม  
ตวัอย่าง ลกูค้า ชมุชน ซพัพลายเออร์ ภาครัฐ องค์กรท่ีไมใ่ช่ภาครัฐ นกัลงทนุ พนกังาน  
หมายเหต ุ1: "เช่ือวา่ตวัเองได้รับผลกระทบ" หมายถงึการรับรู้ท่ีทราบตอ่องค์กร 
  
3.2 Terms related to planning  
3.2.1 environment สิ่งแวดล้อม (environmental)  
สิ่งท่ีอยู่รอบๆองค์กรนัน้ๆ(3.1.4) ท่ีได้ดาเนินการอยู่รวมไปถงึอากาศ น้า พืน้ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สตัว์ มนษุย์ และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งตา่งๆท่ีกลา่วมานี ้ 
หมายเหตุ1 :สิ่งทีอ่ยู่รอบๆองค์กรอาจขยายจากภายในองค์กร สู่พ้ืนทีท้่องถิน่ ภูมิภาค และ ระบบของโลก  
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หมายเหตุ 2 : สิง่ทีอ่ยู่รอบๆน้ี อาจระบุด้วยคาว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ 
หรือ คุณลักษณะอ่ืนๆ  
 
3.2.2 Environmental aspect  
ประเดน็สิ่งแวดล้อม (environmental aspect)  
องค์ประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร(3.1.4) ท่ีสามารถมีผลตอ่สิ่งแวดล้อม(3.2.1)  
หมายเหตุ 1 : ประเดน็สิ่งแวดล้อมสามารถเป็นสาเหตุต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (3.2.4) ประเดน็ส่งแวดล้อม
ทีมี่นัยยะ เป็นหน่ึงทีมี่หรือสามารถมีผลกระทบต่อหน่ึงผลกระทบทีมี่นัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือมากกว่า  
หมายเหตุ 2 ; ประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีมี่นัยยะ องค์กรสามารถพจิารณาโดยใช้เกณฑ์โดยเกณฑ์หน่ึงหรือ
หลายเกณฑ์กไ็ด้ 
 

3.2.3 Environmental condition สภาพสิ่งแวดล้อม  
สถานะหรือคณุลกัษณะของสิ่งแวดล้อม(3.2.1) ท่ีได้รับพิจาณาท่ีจดุใดจดุหนึง่ในเวลานัน้  
 
3.2.4 Environmental impact ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental impact)  
การเปลี่ยนแปลงใดๆตอ่สิ่งแวดล้อม (3.2.1) ไมว่า่จะเป็นด้านผลเสียหรือมีประโยชน์, ทัง้หมดหรือบางสว่นซึง่เป็นผลมา
จากประเดน็สิ่งแวดล้อม(3.2.2) ขององค์กร(3.1.4)  
 
3.2.5 objective วัตถุประสงค์ (objective) ผลลพัธ์ท่ีต้องการบรรล ุ 
หมายเหตุ 1 วัตถุประสงค์อาจเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ การดาเนินการ  
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงค์สามารถเก่ียวข้องกับด้านต่างๆ (เช่น การเงนิ สุขภาพและความปลอดภัย และ
เป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม) และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับต่างๆ (เช่น กลยุทธ์ ท่ัวท้ังองค์กร โครงการ 
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ (3.3.5)  
หมายเหตุ 3 วัตถุประสงค์อาจแสดงได้ในวิธีการอ่ืนๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทีต้่องการ จุดประสงค์ เกณฑ์การดาเนิน
การ  
วตัถปุระสงค์สิ่งแวดล้อม (3.2.6) หรืออาจจะใช้คาอื่นท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั (เช่น จดุมุง่หมาย เป้าประสงค์ หรือ
เป้าหมาย)  
 
3.2.6 Environmental objective วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
วตัถปุระสงค์ (3.2.5) ท่ีตัง้โดยองค์กร (3.1.4) สอดคล้องกบันโยบายสิ่งแวดล้อม (3.1.3)  
 
3.2.7 Prevention of pollution การป้องกันมลพษิ (Prevention of pollution)  
การใช้กระบวนการ (3.3.5) ,การปฏิบตัิ,การเทคนิค,วสัดอุปุกรณ์,ผลิตภณัฑ์,บริการ หรือ พลงังานเพ่ือหลีกเลี่ยง,ลดหรือ
ควบคมุ (โดยการแยกหรือการรวม) การเกิดขึน้,การระบายหรือทิง้มลสารประเภทตา่งๆหรือของเสีย, เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมด้านลบ (3.2.4)  
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หมายเหตุ1 : การป้องกันมลพษิสามารถรวมถงึการลดและกาจัดแหล่งกาเนิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการการใช้ทรัพยากรวัตถุดบิและพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ซ้าการนา
กลับมาใช้ใหม่การปรับปรุงและการบาบัด  
 
3.2.8 requirement ข้อกาหนด (requirement)  
ความต้องการและความคาดหวงัท่ีได้ระบไุว้หรือเป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปหรือข้อปฏิบตัิตามหลกักฎหมาย  
หมายเหต ุ1 “เป็นสิ่งท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป” หมายถงึเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิหรือแนวปฏิบตัิโดยทัว่ไปสาหรับองค์กร (3.1.4) และผู้
มีสว่นได้เสีย (3.1.6) วา่ความต้องการหรือความคาดหวงัจะเป็นไปตามนัน้  
หมายเหตุ 2 ข้อกาหนดที่กาหนดไว้คือสิ่งทีไ่ด้ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นการระบุไว้ในเอกสารสารสนเทศ (3.3.2)  
หมายเหตุ 3 ข้อกาหนดที่นอกเหนือจากฎหมายจะเป็นข้อบังคับ เม่ือองค์กรตัดสินใจทีจ่ะกระทาให้สอดคล้อง  
 
3.2.9 Compliance obligations (preferred term) พันธกจิที่ต้องปฏบิัตติาม (Compliance obligations (preferred 
term) 
ข้อกาหนดกฎหมาย หรือ ข้อกาหนดอ่ืน ๆ (บงัคบัถือปฏิบตัิ)  
ข้อกาหนดกฎหมาย (3.2.8) ท่ีซึง่องค์กร (3.1.4) ต้องกระทาให้สอดคล้อง และ ข้อกาหนดอื่นๆท่ีองค์กรต้องหรือเลือกท่ีจะ
ปฏิบตัิให้สอดคล้อง  
หมายเหตุ1 พันธกจิทีต้่องปฏบัิตติามเก่ียวข้องกับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม 3.1.2  
หมายเหตุ 2 พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม สามารถมาจากข้อกาหนดภาคบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม , การ
เก่ียวพันธ์สัญญาว่าจ้าง, แนวปฏบัิต ิและ ข้อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครัฐ  
 
3.2.10 risk ความเสี่ยง (risk)  
ผลกระทบของความไมแ่น่นอน  
หมายเหตุ 1 ผลกระทบคือการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งทีค่าดหวังไว้ -ท้ังทีดี่หรือไม่ดี  
หมายเหตุ 2 ความไม่แน่นอน ทีไ่ด้ระบุ, แม้ว่าบางส่วน, ของข้อบกพร่องสารสนเทศ ทีเ่ก่ียวข้องกับ, ความเข้าใจ
หรือความรู้ , สถานการณ์ ,ผลกระทบทีต่ามมา หรือ โอกาสการเกดิ  
หมายเหตุ 3 ความเส่ียงมักจะแบ่งแยกโดยอ้างองิถงึเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (Guide 73:2009ข้อ 3.5.1.3) และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นตามมา (Guide 73 ข้อ 3.6.1.3) หรือสองอย่างน้ีรวมกัน  
หมายเหตุ 4 ความเส่ียงมักจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ (รวมถงึการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (Guide 73:2009ข้อ 3.6.1.1)  
 
3.2.11 Risks and opportunities  
ความเสี่ยงและโอกาส  
ผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้(อปุสรรค) และ ผลกระทบด้านบวกท่ีอาจเกิดขึน้ (โอกาส)  
 
3.3 Terms related to support and operation  
3.3.1 competence ความสามารถ (competence)  
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การประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะเพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์ท่ีต้องการ  
3.3.2 Documented information  
เอกสารสารสนเทศ (documented information)  
สารสนเทศท่ีได้รับการควบคมุและรักษาไว้โดยองค์กร(3.1.4)รวมทัง้สื่อท่ีใช้เก็บสารสนเทศดงักลา่ว  
หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบและส่ือใดๆกไ็ด้  
หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอ้างองิถงึ  
- ระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อม (3.1.2) รวมทัง้กระบวนการ (3.3.5) ท่ีเก่ียวข้อง  
- สารสนเทศท่ีจดัทาขึน้เพ่ือใช้สาหรับการดาเนินการขององค์กร (อาจเรียกวา่เป็นเอกสาร)  
- หลกัฐานจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ (อาจเรียกวา่เป็นบนัทกึ) ISO 14001:2015  
 
3.3.3 Life cycleวัฏจักรชีวิต(Life cycle)  
วงจรตอ่เน่ือง และ ปฎิสมัพนัธ์ของขัน้ตอนระบบผลิตภณัฑ์(หรือบริการ), จากการซือ้วตัถดุิบ หรือจากทรัพยากรธรรมชาติ 
จนถงึการสิน้สดุ  
หมายเหตุ 1 ข้ันตอนวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย การทาให้ได้มาทีซ่ึ่งวัตถุดบิ, การออกแบบ, การผลิต, การขนส่ง
การ/ส่งมอบ, การใช้, การบาบัดข้ันสุดท้าย และ การทาลายซาก  
 
3.3.4 outsource(verb) การให้หน่วยงานอ่ืนดาเนินการแทน (outsource)  
การทาข้อตกลงกบัองค์กรภายนอก (3.1.4) เพ่ือให้ดาเนินการในบางสว่นของกิจกรรมหรือกระบวนการ (3.3.5)  
หมายเหต ุ1 องค์กรภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการบริหาร (3.1.1) อย่างไรกต็ามกิจกรรมหรือกระบวนการ
ท่ีมอบให้องค์กรภายนอกดาเนินการแทนจะยงัคงอยู่ในขอบข่ายของระบบ  
 
3.3.5 process กระบวนการ (process)  
กลุม่ของกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์หรือท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัเพ่ือเปลี่ยนปัจจยันาเข้าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการ  
หมายเหต ุ1 กระบวนการสามารถเป็นเอกสารหรือไมก่็ได้  
 
3.4 Terms related to performance evaluation and improvement  
3.4.1 audit การตรวจประเมิน (audit)  
กระบวนการที่จดัทาขึน้อย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร (3.3.5) เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการตรวจ
ประเมิน (audit evidence) และการตรวจประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือตดัสินระดบัการบรรลผุลตามเป้าหมายของ
เกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)  
หมายเหตุ 1 การตรวจตดิตามภายในกระทาโดยองค์หรือ บุคคลภายนอกทีก่ระทาแทนองค์กร ISO 14001:2015  
หมายเหตุ 2 การตรวจตดิตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกว่า 2 ระบบการจัดการ)  
หมายเหตุ 3 ความเป็นอสิระสามารถแสดงออกได้โดย การปลอดความรับผิดชอบในงานทีต่รวจ หรือไม่ลาเอียง 
และ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมายเหตุ 4 “หลักฐานการตรวจ” ประกอบด้วย บันทกึ ถ้อยความ ของความเป็นจริง หรือข้อมูลอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจ และสามารถทวนสอบได้; และ “เกณฑ์การตรวจ” คือ ชุดของนโยบาย ระเบียบปฎิบัต ิ
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หรือข้อกาหนด (3.2.8) ที่ใช้เพื่ออ้างองิในการทวนสอบกับ หลักฐานการตรวจ, ซึ่ง ได้นิยามใน ISO 19011:2011, 
3.3 และ 3.2  
 
3.4.2 Conformityความสอดคล้อง (conformity)  
การบรรลผุลตามข้อกาหนด (3.2.8)  
 
3.4.3 nonconformity  
การไมบ่รรลผุลตามข้อกาหนด (3.2.8)  
หมายเหต1ุ การไมส่อดคล้องเก่ียวข้องกบัข้อกาหนดของมาตรฐานสากลฉบบันีแ้ละ ข้อกาหนดเพ่ิมเติมจากระบบการ
บริหารสิ่งแวดล้อม (3.1.2) ท่ีซึง่องค์กร(3.1.4) จดัทาขึน้  
 
3.4.4 Corrective action  
การปฏบิัตกิารแก้ไข (corrective action)  
การปฏิบตัิการเพ่ือขจดัสาเหตขุองความไมเ่ป็นไปตามข้อกาหนด(3.4.3) และป้องกนัการเกิดซ้า  
หมายเหตุ 1 อาจมีมากกว่าหน่ึงสาเหตุสาหรับสิ่งทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกาหนด  
 
3.4.5 Continual improvement  
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (continual improvement)  
กระบวนการที่เกิดขึน้ซ้าๆ ซึง่สง่ผลตอ่การเพ่ิมสมรรถนะ (3.12)  
หมายเหต1ุ การเพ่ิมสมรรถนะเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (3.1.2) เพ่ือทาให้ได้มาซึง่สมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (3.4.11) ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม (3.1.3) ขององค์กร (3.1.3).  
หมายเหต2ุ กิจกรรมไมจ่าเป็นต้องทาทกุพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง หรือ โดยไมห่ยดุพกั  
 
3.4.6 effectiveness ประสิทธิผล  
การดาเนินกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว้ ซึง่กาหนดและวางแผนผลลพัธ์ท่ีจะบรรลไุว้ก่อน ISO14001:2015  
 
3.4.7 indicator ดชันีชีว้ดั (indicator)  
ตวัแทนท่ีวดัได้ ของสภาพหรือสถานะของการดาเนินงาน , การบริหาร หรือ สภาพการณ์  
 
3.4.8  

monitoring  
Determining the status of a system, a process(3.3.5)or an activity  
Note 1 to entry: To determine the status, there might be a need to check, supervise or critically observe.  
การเฝ้าระวัง (monitoring)  
การค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ (3.26) หรือกิจกรรม  
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หมายเหต ุ1 การค้นหาสถานภาพอาจจาเป็นต้องใช้การตรวจสอบ การเฝ้าด ูหรือการสงัเกตอย่างจริงจงั  
 
3.4.9 measurement การวัด (measurement) กระบวนการ (3.3.5) เพ่ือพิจารณาคา่  
3.4.10 performance measurable result  
Note 1 to entry: Performance can relate either to quantitative or qualitative findings.  
ผลท่ีวดัได้  
หมายเหต1ุ สมรรถนะสามารถเก่ียวกบัทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  
หมายเหต2ุ สมรรถนะสามารถเก่ียวกบัการจดัการกบักิจกรรม, กระบวนการ(3.3.5) ผลิตภณัฑ์(รวมบริการ), ระบบ หรือ 
องค์กร (3.1.4)  
 
3.4.11 Environmental performance  
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance)  
สมรรถนะ(3.4.10) ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อม (3.2.2)  
หมายเหตุ1 สาหรับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (3.1.2) ผลสามารถวดัเทียบกับ นโยบายสิ่งแวดล้อม(3.1.3)ขององค์กร
(3.1.4), วตัถปุระสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม(3.2.6) หรือ เกณฑ์อื่นๆ หรือใช้ดชันีวดั (3.4.7) 
 
4. บริบทขององค์กร  
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร  
องค์กรต้องพิจารณา 

• ประเด็นภายนอกและภายในท่ีเก่ียวข้องกบัจุดประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถ
ขององค์กรในการบรรลผุลลพัธ์ตามทีค่าดหวงัไวต้่อระบบ EMS 

• ประเด็นเหล่านีต้อ้งรวมถึงสภาพแวดลอ้มทีกํ่าลงัมีผลหรือกําลงัไดร้ับผลจากองค์กร 
 
4.2 ความเข้าใจความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วน 
 องค์กรต้องพิจารณา 

• ผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ EMS และ ; 
• ความจําเป็นและความคาดหวงัท่ีเก่ียวข้อง (เช่น ข้อกําหนด) ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
• ความจําเป็นและความคาดหวงัเหลา่นี ้ถือเป็นข้อบงัคบัท่ีต้องทําให้สอดคล้อง 

 
4.3 การก าหนดขอบข่ายระบบ EMS 
องค์กรต้องพิจารณา 
- ประเดน็ภายนอกและภายใน ตามข้อ 4.1 
- ข้อบงัคบัท่ีต้องทําให้สอดคล้อง ตามข้อ 4.2 
- หน่วยงานขององค์กร ฟังก์ชนั ขอบเขตพืน้ท่ี กิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการ 
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- อํานาจหน้าท่ี และความสามารถในการควบคมุและการมีสว่นเก่ียวข้อง 
ขอบเขตต้องอยู่ในรูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นเอกสาร 
4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
องค์กรต้อง 

• จดัทํา ปฏิบตัิ  รักษา และปรับปรุงระบบ EMS อย่างตอ่เน่ือง 
• รวมถงึกระบวนการจําเป็นและปฏิสมัพนัธ์ของกระบวนการ เพ่ือให้ได้ซึง่สมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
• พิจารณาความรู้ในบริบท เมื่อทําการจดัทําและธํารงรักษาระบบ EMS 

 
5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งม่ัน (Leadership and commitment) 
Top Mgr. ต้องแสดงให้เห็น โดย 

• เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ประสิทธิผลของระบบ EMS 
• นโยบายและวตัถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้กําหนดขึน้ และสอดรับ (compatible) กันกับทิศทางกลยุทธ์ และ

บริบทขององค์กร 
• บรูณาการข้อกําหนดกบักระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
• จดัสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นท่ีเพียงพอ 
• สื่อสารให้เข้าใจถงึความสําคญัของระบบท่ีมีประสิทธิผลและสอดคล้องตามข้อกําหนด 
• มัน่ใจวา่ระบบบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัไว้ 
• ชกันําอํานวยการและสนบัสนนุบคุลากรเข้ามามีสว่นช่วยให้ระบบเกิดประสิทธิผล 
• สง่เสริมให้มีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
• สนับสนุนให้ผู้ บริหารท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้แสดงความเป็นผู้ นําและความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้

มาตรฐานดงักลา่วในงานท่ีรับผิดชอบ 
 
5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
Top Mgr. ต้องจดัทํา ปฏิบตัิ และรักษานโยบายสิ่งแวดล้อม (ขอบข่าย) 

a) เหมาะสมกบั 
1) จดุประสงค์ขององค์กร 
2) บริบทขององค์กร รวมถงึลกัษณะ ขนาดและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการ  

b)  ให้กรอบสําหรับการกําหนดและทบทวนวตัถปุระสงค์สิ่งแวดล้อม 
c) มุง่มัน่ปกป้องสิ่งแวดล้อม, การป้องกนัมลพิษ และข้อกําหนดอ่ืนๆในบริบทองค์กร 
d) สอดคล้องกบัข้อบงัคบั 
e) ปรับปรุงระบบอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ได้มาซึง่สมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

นโยบายสิ่งแวดล้อมต้อง 
• ได้รับการรักษาเป็นเอกสารสารสนเทศ 
• ได้รับการสื่อสารภายในองค์กรรวมถงึผู้ ท่ีทํางานภายใต้การควบคมุองค์กร 
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• พร้อมเปิดเผยตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 
 
5.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร 
ผู้บริหารสงูสดุต้องมอบหมายความรับผิดชอบอํานาจหน้าท่ี และสื่อสารเป็นท่ีเข้าใจในองค์กร เพ่ือ: 

a) มัน่ใจวา่ระบบ EMS เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากลนี ้
b) รายงานสมรรถนะของระบบ EMS ,รวมถงึสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ผู้บริหารสงูสดุ 

 
6.1 ด าเนินการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคและโอกาส 
6.1.1 บททั่วไป  

• ต้องวางแผนสําหรับระบบ EMS ( ie 6.1.2 – 6.1.4) 
• โดยพิจารณาประเดน็ท่ีระบใุน 4.1 และข้อกําหนดในข้อ 4.2 
• ต้องรักษาเอกสารสารสนเทศในเนือ้หาท่ีจําเป็น เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการได้ดําเนินการตามแผน 

 
6.1.2 ประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ (ขอบข่าย) 
องค์กรต้อง 

a) ระบุประเด็นปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีสามารถควบคุม 
และผลกัดนัได้ โดยพิจารณามมุมองวฎัจกัรชีวิต; 

b) พิจารณาถงึ: 
• การเปลี่ยนแปลง,รวมถงึแผน หรือการพฒันาใหม ่หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการ (ทบทวน) 
• ระบสุิ่งผิดปกติ และสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีนยัยะ 

ชีบ้่งประเดน็ปัญหาท่ีมีนยัสําคญั สื่อสารให้ทราบตามสายงานและระดบัองค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศของ 
• เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาประเดน็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นนยัสําคญั 
• ประเดน็ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

• ประเดน็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนยัสําคญั 
 

6.1.3 การปฏบิัตติามข้อบังคับผูกมัด  
องค์กรต้อง 

a) ระบแุละเข้าถงึข้อบงัคบัผกูมดัท่ีซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
b) พิจารณา วิธีการในการใช้ข้อบงัคบัผกูมดักบัองค์กร 
องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศของข้อบงัคบัผกูมดั 
c) นําไปปฏิบตัิ ดํารงรักษา ปรับปรุงระบบ 

 
6.1.4 การวางแผนเพื่อด าเนินการ  
องค์กรต้องวางแผน: 
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a) ดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับอุปสรรคและโอกาส(6.1.1), ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นยัสําคญั (6.1.2) และข้อบงัคบัผกูมดั (6.1.3) 

b) วิธีการ 
• บรูณาการและนําการปฏิบตัิเข้าไปในกระบวนการระบบ EMS 
• ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตัิเหลา่นี ้
 
6.2 วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมและแผนงานเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์   
6.2.1 วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม  
องค์กรต้องจดัทําวตัถปุระสงค์สิ่งแวดล้อมตามสายงาน และระดบั: 

• พิจารณาถงึประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรและข้อบงัคบัผกูมดั  
• พิจารณาถงึความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอปุสรรคและโอกาส  

ต้องสอดคล้องกบันโยบายสิ่งแวดล้อม 
a) สามารถวดัได้ (หากเป็นไปได้) 
b) ได้รับการติดตามเฝ้าระวงั 
c) ได้รับการสื่อสาร 
d) ได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์สิ่งแวดล้อม 
 
6.2.2 การวางแผนกจิกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม   
องค์กรต้องพิจารณาถงึ 
• อะไรที่จะทํา 
• ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ 
• ใครเป็นคนรับผิดชอบ 
• กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
• วิธีการประเมินผล, รวมถงึดชันีชีว้ดัสําหรับติดตามความคืบหน้า 
 
7.1 ทรัพยากร  
องค์กรต้องพิจารณาและให้ทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการจัดทํา, การนําไปปฏิบัติ, รักษา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ต่อ
ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม 
 
7.2 ความสามารถ  
องค์กรต้อง: 

• กําหนดความสามารถท่ีจําเป็นของคนที่ทํางานภายใต้การควบคมุท่ีมีผลตอ่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
• คนเหลา่นีม้ีคณุวฒิุ ตามพืน้ฐานการศกึษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
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• กําหนดการฝึกอบรมท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ EMS 
• การประยุกต์ใช้ได้ ทําให้ได้มาซึ่งความสามารถท่ีจําเป็นและประเมินประสิทธิผลการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องอาจ

รวมถงึ  
• การฝึกอบรม  
• การเป็นพ่ีเลีย้ง 
• การมอบหมายงานซํา้กบัพนกังานปัจจบุนั  
• การจ้าง หรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีมีความสามารถ 

• องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศท่ีเหมาะสมเป็นหลกัฐานของความสามารถ 
 
7.3 ความตระหนัก  
ต้องมีความตระหนกัถงึ 

• นโยบายสิ่งแวดล้อม 
• ประเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัยะ และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือมีนยัยะท่ี เก่ียวข้องกบังานของเขา 
• การสนบัสนนุตอ่ประสิทธิผลของระบบ EMS รวมถงึประโยชน์ของการได้มาซึง่สมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
• ผลกระทบของการไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนดของระบบ EMS รวมถงึข้อบงัคบัผกูมดั 

 
7.4 การส่ือสาร  
7.4.1 ทั่วไป  
องค์กรต้องวางแผนและนําไปปฏิบตัิสําหรับการสื่อภายในและภายนอก 
สารท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ EMS รวมถงึ 
• อะไรที่จะสื่อสาร 
• สื่อสารเมื่อไหร่  
• สื่อสารกบัใคร 
• สื่อสารอย่างไร 
องค์กรต้อง: 
• พิจารณาปฏิบตัิตามข้อบงัคบัผกูมดั 
• สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการสื่อสารสอดคล้องกบัข้อมลูภายในระบบ EMS และเช่ือถือได้ 
องค์กรต้องตอบการสื่อสารท่ีเก่ียวข้องในระบบ EMS 
องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของการสื่อสารตามความ 
เหมาะสม 
 
7.4.2 การส่ือสารภายใน  
องค์กรต้อง: 

a) สื่อสารระดบัและหน้าท่ีตา่งๆขององค์กร รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงระบบ EMS ตามความเหมาะสม 
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b) มัน่ใจวา่กระบวนการสื่อสาร ทําให้ผู้ ทํางานภายใต้องค์กรมีสว่นสนบัสนนุการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
 
7.4.3 การส่ือสารภายนอก  
องค์กรต้องสื่อสารสารสนเทศภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ EMS ตามกระบวนการสื่อสารท่ีได้พิจารณา และต้องการโดย
ข้อบงัคบัผกูมดั 
 
7.5 เอกสารสารสนเทศ  
7.5.1 ทั่วไป  
ระบบ EMS ขององค์กรต้องรวมถงึ 

a) เอกสารสารสนเทศท่ีเป็นข้อกําหนดโดยมาตรฐานสากลนี ้
b) เอกสารสารสนเทศ ท่ีองค์กรพิจารณาวา่จําเป็นสําหรับระบบ EMS ท่ีมีประสิทธิผล 

ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบ EMS อาจแตกตา่งระหวา่งองค์กร เน่ืองจาก 
• ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินค้า ผลิตภณัฑ์ และบริการ  
• ความซบัซ้อนของกระบวนการ และปฏิสมัพนัธ์ 
• ความสามารถของบคุลากร 

 
7.5.2 การจัดท าและท าให้ทนัสมัย  
องค์กรต้องมัน่ใจวา่ 

• ชีบ้่งและคําอธิบาย (เช่นช่ือเอกสาร วนัท่ี ผู้จดัทํา หรือหมายเลขอ้างอิง) 
• รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ กราฟิก) และสื่อ(เช่น กระดาษอิเลก็ทรอนิกส์) 
• ทบทวนและอนมุตัิสําหรับความเหมาะสมและเพียงพอ 

 
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูลข่าวสาร  
เอกสารข้อมลูข่าวสารต้องได้รับการควบคมุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

a) มีเพียงพอ และเหมาะสําหรับการใช้งาน ท่ีไหนและเม่ือไหร่ท่ีจําเป็น 
b) ได้รับการป้องกนัอย่างพอเพียง(เช่น การสญูเสียความลบันําไปใช้อย่างไมเ่หมาะสม หรือทําให้ไมส่มบรูณ์) 

 
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูลข่าวสาร  
องค์กรต้องดําเนินการกบักิจกรรมตอ่ไปนี ้

• การแจกจ่าย การเข้าถงึ การเรียกหา และการใช้ 
• การจดัเก็บและการเก็บรักษา รวมถงึการเก็บรักษาให้อา่นออกได้ชดัเจน  
• ควบคมุการเปลี่ยนแปลง (เช่น ควบคมุเวอร์ชัน่)  
• ระยะเวลาจดัเก็บ และการกําจดั 
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7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารข้อมูลข่าวสารภายนอกท่ีกําหนดโดยองค์กรว่าจําเป็นสําหรับการวางแผนและการดําเนินงานต้องได้รับการชีบ้่ง
ตามความเหมาะสม และควบคมุ 
หมายเหตุ  การเข้าถึง หมายถึงโดยนัยถึง การตัดสนใจเก่ียวกับสิทธ์ิในการทบทวนเท่าน้ัน หรืออนุญาตและให้
อ านาจในการอ่าน ปรับเปล่ียนเอกสารข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น. 
 
8. การด าเนินการ  
8.1 การวางแผนด าเนินการและควบคุม  
องค์กรต้องวางแผน นําไปปฏิบตัิ และควบคมุกระบวนการ เพ่ือให้บรรลขุ้อกําหนดตามกิจกรรมท่ีได้รับการพิจารณาใน 6.1
และ 6.2 โดย 
• จดัทําเกณฑ์สําหรับกระบวนการ 
• ปฏิบตัิการควบคมุกระบวนการตามเกณฑ์และป้องกนัการเบ่ียงเบนไป จากนโยบายสิ่งแวดล้อมวตัถปุระสงค์สิ่งแวดล้อม
และข้อบงัคบัผกูมดั 
หมายเหตุ การควบคุมสามารถรวมถงึ การควบคุมวิศวกรรม ขัน้ตอน เอกสารขัน้ตอน ฯลฯ 
สามารถน ามาใช้ตามล าดับชัน้ (เช่น ก าจัด การทดแทน การดูแล) และสามารถใช้เด่ียวหรือ 
ใช้ร่วม 
 
8.1 การวางแผนด าเนินการและควบคุม  

• องค์กรต้องมีแผนควบคมุการเปลี่ยนแปลง และการทบทวนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ได้ตัง้ใจ กระทํา
เพ่ือลดผลข้างเคียงด้านลบใดๆตามความจําเป็น 

• องค์กรต้องมัน่ใจว่า กระบวนการที่ได้จ้างช่วง (Outsource)ได้รับการควบคมุ โดยชนิดและระดบัของการควบคมุ
ท่ีจะใช้กบักระบวนการเหลา่นี ้ต้องได้รับการกําหนดไว้ 

สอดคล้องกบัมมุมองวงจรวฏัจกัรชีวิต องค์กรต้อง 
a) สร้างตัวควบคุมเพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อกําหนดสิ่งแวดล้อมจะได้รับพิจารณาในการออกแบบ กระบวนการพัฒนา 

จดัสง่ ใช้ และบําบดัสดุท้ายของชีวิตผลิตภณัฑ์และบริการ ตามความเหมาะสม 
b) พิจารณาข้อกําหนดสิ่งแวดล้อมสําหรับการจดัซือ้จดัจ้างผลิตภณัฑ์และบริการ ตามความเหมาะสม 
c) สื่อสารข้อกําหนดสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ให้บริการภายนอก รวมทัง้ผู้ รับเหมา 
d) พิจารณาความจําเป็นต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัสําคญัท่ีเป็นไปได้ระหวา่งการสง่มอบ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ระหวา่งใช้และสิน้สดุของชีวิตผลิตภณัฑ์ 
องค์กรต้องเก็บเอกสารสารสนเทศท่ีจําเป็นในการสร้างความเช่ือมัน่วา่กระบวนได้ดําเนินตามแผน 
 

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
องค์กรต้องจดัทําและปฏิบตัิตามขัน้ตอนเฉพาะท่ีกําหนดวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและอบุตัิเหตท่ีุมีนยัยะท่ี
อาจเกิดขึน้ 
องค์กรต้อง: 
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 ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกบัขนาดของเหตฉุุกเฉินหรืออบุตัิเหต ุ
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัยะ 

 ตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉกุเฉินและอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จริง; 
 ดําเนินการเพ่ือป้องกนัการเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินและอบุตัิเหตดุ้านสิ่งแวดล้อม 
 ทดสอบขัน้ตอนเป็นระยะ (หากทําได้) 
  ทบทวนเป็นระยะตามความจําเป็น ทบทวนขัน้ตอนโดยเฉพาะหลงัการเกิดอบุตัิเหต ุสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 
9. การประเมินสมรรถนะ  
9.1 การเฝ้าระวังตดิตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน 
(Monitoring, measurement, analysis and evaluation) 
9.1.1 ทั่วไป  
องค์กรต้องกําหนด 

• สิ่งท่ีจําเป็นต้องวดัและเฝ้าระวงั  
• วิธีการสําหรับการเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมิน เพ่ือให้มัน่ใจถึงความถูกต้องของผลลพัธ์ตาม

ความเหมาะสม 
• เกณฑ์ท่ีใช้ขององค์กรในการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ตวับ่งชีท่ี้เหมาะสม 
• เม่ือใดท่ีต้องดําเนินการวดัและเฝ้าระวงั 
• เม่ือใดท่ีต้องดําเนินการวิเคราะห์และการประเมินผลลพัธ์ท่ีได้จากการวดัและเฝ้าระวงั 
• เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการติดตามและตรวจวดั ได้รับการสอบเทียบหรือพิสูจน์ได้ มีการนําไปใช้และได้รับการ

รักษาอย่างเหมาะสม 
• องค์กรจะเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมเป็นหลักฐานการติดตาม การวัดการวิเคราะห์ และการ

ประเมินผล 
• องค์กรต้องสื่อสารสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

และตามข้อบงัคบัผกูมดั 
 
9.1.2 การประเมินการสอดคล้อง  
องค์กรต้องวางแผนและดําเนินการเพ่ือประเมินการสอดคล้องกบัข้อบงัคบัผกูมดั 
องค์กรต้อง: 

• พิจารณาความถ่ีในการประเมินการสอดคล้อง 
• ประเมินการสอดคล้องและดําเนินการถ้าจําเป็น 
• รักษาความรู้และความเข้าใจสถานะสอดคล้องกบัข้อบงัคบัผกูมดั 

องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัผกูมดั 
 
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 
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9.2.1 องค์กรต้องด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้สารสนเทศว่าระบบ EMS; 
a) สอดคล้องตอ่ 

• ข้อกําหนดขององค์กร 
• ข้อกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบบันี ้

b) มีประสิทธิผล และรักษาไว้ 
 

9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมิน 
องค์กรต้อง: 

•  วางแผน จดัทํา นําไปปฏิบัติและรักษา โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึงความถ่ี วิธีการ ความรับผิดชอบ ข้อ
กําหนดการวางแผน และการรายงาน ท่ีต้องคํานึงถึง ความสําคัญของกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องกบัอปุสรรคและโอกาสและผลของการตรวจประเมินก่อนหน้านี ้

• กําหนดหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบเขตการตรวจประเมิน 
• การเลือกผู้ตรวจประเมิน และทําการตรวจประเมินเพ่ือให้แน่ใจวตัถปุระสงค์และเป็นกลางของกระบวนการตรวจ

ประเมิน 
• ทําให้แน่ใจวา่ผลการตรวจประเมินได้รายงานสูก่ารจดัการที่เก่ียวข้อง 
• องค์กรต้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏิบตัิตามโปรแกรมการตรวจประเมินและผลการ

ตรวจประเมิน 
 

9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) 
ผู้บริหารระดบัสงูต้องทําการทบทวนระบบตามแผนท่ีได้วางไว้และดําเนินการโดยคํานงึถงึ 

a) สถานะของการดําเนินการจากการทบทวนครัง้ลา่สดุ 
b) การเปลี่ยนแปลง 

• ประเดน็ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ ความคาดหวงัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
• การสอดคล้องกบัข้อบงัคบัผกูมดั 
• ประเดน็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัยะ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอปุสรรคและโอกาส 

c) วตัถปุระสงค์ 
d)  ข้อมลูสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้แนวโน้ม 

• สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดและดําเนินการแก้ไข 
• ผลการเฝ้าระวงัและตรวจวดั 
• การสอดคล้องกบัข้อบงัคบัผกูมดั 
• ผลการตรวจประเมิน 

e) ความเพียงพอสําหรับทรัพยากรท่ีต้องการสําหรับการรักษาประสิทธิผลของระบบ 
f) การสื่อสารกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 
g) โอกาสในการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 
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ผลของการทบทวนฝ่ายบริหารรวมถงึ: 
• ผลสรุปท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ 
• การตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัโอกาสในการปรับปรุง  
• ความจําเป็นใดๆท่ีต้องเปลี่ยนแปลงระบบ EMS รวมทัง้ทรัพยากรท่ีจําเป็น 
• กิจกรรมหากจําเป็น เมื่อวตัถปุระสงค์ไมบ่รรลุ 
• สิ่งท่ีเก่ียวของใดๆ กบัทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร 

องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศไว้ เป็นหลกัฐานของผลลพัธ์จากการทบทวนฝ่ายบริหาร 
 
10.1 ทั่วไป (General) 
องค์กรต้องพิจารณากําหนดโอกาสสําหรับการปรับปรุง (ด ู9.1-9.3) และดําเนินกิจกรรมท่ีจําเป็น เพ่ือให้บรรลผุลท่ีต้องการ
ของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม 
 
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกจิกรรมการแก้ไข 
องค์กรต้อง: 

a) ตอบสนองตอ่สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด และท่ีสามารถใช้ได้ 
• ทํากิจกรรมการควบคมุทนัทีเพ่ือควบคมุและแก้ไข 
• เยียวยาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบ 
• ดําเนินการกบัผลกระทบท่ีตามมา 
b) ประเมินความจําเป็นสําหรับกิจกรรม เพ่ือกําจดัสาเหตขุองสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด เพ่ือไมใ่ห้เกิดขึน้ซํา้ หรือ

เกิดขึน้ท่ีอื่นๆ โดย 
• ทบทวนสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 
• พิจารณาสาเหตขุองสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด  
• พิจารณาวา่มีสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดท่ีคล้ายคลงึกนัอยู่ หรืออาจมีโอกาสเกิด 

c)  พิจารณาและดําเนินกิจกรรมการแก้ไขท่ีจําเป็น 
d)  ทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการแก้ไขท่ีได้กระทํา 
e)  ทําการเปลี่ยนแปลงระบบ EMS ถ้าจําเป็น 

• การดําเนินการแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัของสิ่งท่ีไม่เป็นไป ตามข้อกําหนดท่ีเกิด รวมถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์กรต้องรักษาเอกสารสารสนเทศไว้เป็นหลกัฐานของ 
• ลกัษณะของสิ่งทีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดและการดําเนินการใด ๆตอ่มา 
• ผลของการดําเนินการแก้ไข 
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10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual improvement) 
องค์กรต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองกับความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้ าน
สิ่งแวดล้อม 
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