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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    ISO 14ISO 14ISO 14ISO 14000000000000    

2000200020002000        มมมมาตรฐานาตรฐานาตรฐานาตรฐาน        ISO 14000ISO 14000ISO 14000ISO 14000    

((((รรรระบบการจัดการสิ่งแวดลอมะบบการจัดการสิ่งแวดลอมะบบการจัดการสิ่งแวดลอมะบบการจัดการสิ่งแวดลอม    ISO 14ISO 14ISO 14ISO 14000000000000))))    
 

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 ISO 14000 ISO 14000 ISO 14000 คืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไร    
 

มาตรฐานการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14000 คอื อนุกรมมาตรฐานทีประกอบไปดว้ย
มาตรฐานหลายเล่ม เริมตน้ตั �งแต่หมายเลข 14001 จนถงึ 14100 (ปจัจุบนั ISO กาํหนดเลข

สาํหรบัมาตรฐานในอนุกรมนี�ไว ้100 หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรืองของมาตรฐานทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการสิงแวดลอ้ม จดัทาํขึ�นโดยองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน หรอื ISO 

(International Organization for Standardization) 
 

โครงสรโครงสรโครงสรโครงสรางของอนุกรมมาตรฐานางของอนุกรมมาตรฐานางของอนุกรมมาตรฐานางของอนุกรมมาตรฐาน    ISO 14000ISO 14000ISO 14000ISO 14000    
                                     

                                โครงสรา้งของอนุกรมมาตรฐานระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14000 แบ่งเป็น  
 

• Environmental Management Systems (EMS)  

• Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)  

• Environmental Labeling (EL)  

• Environmental Performance Evaluation (EPE)  

• Life Cycle Assessment (LCA)  

• Terms and Definitions (T&D)  

     สาํหรบัมาตรฐานทีสามารถยืนขอรบัการรบัรองได้กค็อื ISO 14001 Environmental 

Management Systems - Specification with Guidance for Use หรอืทีเรยีกและเขา้ใจกนัว่า 
เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม (EMS) นั นเอง  
 

สาระสําคัญในมาตรฐาน สาระสําคัญในมาตรฐาน สาระสําคัญในมาตรฐาน สาระสําคัญในมาตรฐาน EMS EMS EMS EMS มีดังนี้มีดังนี้มีดังนี้มีดังนี้        
 

          1.  นโยบายสิ�งแวดล้อม (environmental policy) 

  การจัดการสิงแวดล้อมเริมด้วยผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร ต้องมคีวามมุ่งมั นทีจะ
ดาํเนินการอยา่งจรงิจงั และกาํหนดนโยบายสิงแวดล้อมขององคก์รขึ�น เพือเป็นแนวทางสาํหรบั
การดาํเนินงานของพนกังานในองคก์ร  

 

        2. การวางแผน (planning) 

  เพือใหบ้รรลุนโยบายสิงแวดลอ้ม องคก์รจงึตอ้งมกีารวางแผนในการดาํเนินงาน โดย

อยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมถงึองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี�  
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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    ISO 14ISO 14ISO 14ISO 14000000000000    

2000200020002000        

 

 

• แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

รวมถงึกจิกรรมทีมผีลกระทบต่อสิงแวดลอ้มอยา่งมาก  

• แจกแจงขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และขอ้กําหนดอืน ๆ ทีองคก์รเกียวขอ้ง และตอ้ง
ปฏบิตั ิ 

• จดัทําวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการจดัการกจิกรรมต่าง ๆ ทีมผีลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้ม  

• จดัทาํโครงการการจดัการสิงแวดลอ้ม เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้  
 

         3. การดาํเนินการ (implementation) 

    เพือใหก้ารดาํเนินการดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มเป็นไปตามแผนทีวางไว ้อย่างน้อย

องคก์ร ตอ้งดาํเนินการใหค้รอบคลุมถงึองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี�  
• กาํหนดโครงสรา้ง และอาํนาจหน้าทีความรบัผดิชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม  

• เผยแพร่ให้พนักงานในองค์กร ทราบถึงความสําคัญในการจัดการสิงแวดล้อม 

รวมทั �งจดัการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพือให้พนักงานทีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการสิงแวดลอ้ม มคีวามรู ้และความชาํนาญในการดาํเนินงาน  

• จดัทาํและควบคมุเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจดัการสิงแวดลอ้ม  

• ควบคมุการดาํเนินงานต่างๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

• จดัทําแผนดําเนินการหากมอีุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ�น รวมทั �งมกีารซักซ้อมการ
ดาํเนินการอยา่งเหมาะสม  

 

         4. การตรวจสอบและการแก้ไข (checking & corrective action) 

เพือใหก้ารจดัการสิงแวดลอ้มได้รบัการตรวจสอบและแกไ้ข อย่างน้อยการดาํเนินการ

ขององคก์ร ตอ้งครอบคลุมถงึองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี�  
• ตดิตามและวดัผลการดาํเนินการโดยเปรยีบเทยีบกบัแผนทีวางไว ้ 

• แจกแจงสิงต่าง ๆ ทีไม่เป็นไปตามแผนการจดัการสิงแวดล้อม รวมทั �งดําเนินการ
แกไ้ข  

• จดัทาํบนัทกึต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการสิงแวดลอ้ม  

• ตรวจประเมนิระบบการจดัการสิงแวดลอ้มเป็นระยะ  
 

         5. การทบทวนและการพฒันา (management review) 

ผู้บรหิารองค์กรต้องทบทวนระบบการจดัการสิงแวดล้อม ในระยะเวลาทีเหมาะสม 
เพือใหก้ารจดัการสิงแวดลอ้ม มกีารพฒันาอยา่งสมําเสมอ  
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ระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพระบบคุณภาพ

และความและความและความและความ

ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั ::::    

    

    ISO 14ISO 14ISO 14ISO 14000000000000    

2000200020002000        

 

ประโยชนของประโยชนของประโยชนของประโยชนของมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    EMSEMSEMSEMS    
1. บรหิารงานดา้นสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

2. เกดิสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีด ีรวมทั �งมกีารป้องกนัในกรณีทีมอีบุตัเิหตุเกดิขึ�น  

3. เกดิภาพลกัษณ์ทีดต่ีอองคก์ร  
4. ลดภาระคา่ใชจ้่าย เนืองจากมกีารจดัการสิงแวดล้อมทีเหมาะสม เชน่ การจดัการ

ทรพัยากร การจดัการของเสยี (waste management)  

5. เพิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการตลาด  
 

การการการการขอการขอการขอการขอการรบัรองระบบการจัดการสิง่แวดลอมรบัรองระบบการจัดการสิง่แวดลอมรบัรองระบบการจัดการสิง่แวดลอมรบัรองระบบการจัดการสิง่แวดลอม        
 

 การขอการรบัรองระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงันี� คอื 

 

ขั �นตอนที� 1  ศกึษาอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000  
 

ขั �นตอนที� 2  ประชมุฝา่ยบรหิารเพือขอการสนบัสนุนในการจดัทาํระบบการจดัการ 
                สิงแวดลอ้ม  
 

ขั �นตอนที� 3  ตั �งคณะกรรมการชี�นํา เพือจดัทาํระบบและควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามที 
                ไดก้าํหนดไว ้ 
 

ขั �นตอนที� 4  กาํหนดนโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม วางแผนการจดัการระบบจดัทาํวธิกีาร 

                ปฏบิตัแิละคาํแนะนํา ทีจาํเป็น  
 

ขั �นตอนที� 5  ลงมอืปฏบิตัติามระบบการจดัการสิงแวดลอ้มทีไดก้าํหนดขึ�น  

 

ขั �นตอนที� 6  ตรวจตดิตามระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม เพือตรวจสอบว่าระบบเป็นไป 

                ตามแผน และขอ้กาํหนดของมาตรฐาน และไดม้กีารนําไปใชป้ฏบิตัแิละ 

                คงไว ้อยา่งเหมาะสม  
 

ขั �นตอนที� 7  แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพบจากการตรวจตดิตามภายใน และปรบัปรงุระบบ 

                การจดัการสิงแวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพยิงขึ�น 
 

ขั �นตอนที� 8  ตดิต่อหน่วยงานทีใหก้ารรบัรองและยืนคาํขอ 
 

ทั �งนี�ระบบการจดัการสิงแวดลอ้มจะมกีารประเมนิผลทกุ 3 ปี 

 

สบืคน้ขอ้มลูเพิมเตมิที : http://www.tisi.go.th 
 


