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วัตถุประสงค
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของฝายบริหารที่มีตอ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
แสดงใหเห็นถึง ขอหวงใย และคําถามตางๆ เกี่ยวกับ ปญหาดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยไดรับ
การดูแล
ทําใหเกิดความตื่นตัว และระมัดระวังใน นโยบายฯ วัตถุประสงค เปาหมาย และโครงการขององคกร
ทําใหพนักงานภายในองคกร และฝายตางๆ ที่สนใจ ซึ่งอยูภายนอกองคกร ไดทราบเกี่ยวกับระบบการจัดการ และผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณที่เปนประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจ หรือมีการรองเรียน
เปนการจัดเตรียมใหมีขาวสารที่เหมาะสมแกพนักงาน รวมถึงฝายตางๆ ที่สนใจ เพื่อใหรับทราบ และยอมรับในความเพียร
พยายามขององคกรที่มีตอการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการประกาศใช
การติดตอสื่อสารดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของ ศูนยบริการสงออก
ศูนยบริการโลจิสติกส สาขาแหลมฉบัง

และ

คํานิยาม
3.1 การสื่อสาร หมายถึง การรับเขา และสงออกซึง่ ขาวสาร และขอมูล เพื่อการติดตอประสานงาน การกระจายขาวสาร รวมทั้ง
การสรางความเขาใจ ระหวางบุคคล และหรือหนวยงาน
3.2 การสื่อสารภายใน หมายถึง การสื่อสารจากผูบริหารสูพ นักงาน และจากพนักงานสูผูบริหาร รวมทั้งการสื่อสารระหวาง
หนวยงานภายในองคกร
3.3 การสื่อสารภายนอก หมายถึง การสือ่ สารจากบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร สูบ ุคคล หรือหนวยงานภายนอก และ
จากบุคคล หรือหนวยงานภายนอก สูบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
3.4 ขอเสนอแนะ หมายถึง ขอมูลที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในเชิงบวก
3.5 ขอรองเรียน หมายถึง ขอมูลที่เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในเชิงลบ

หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูแทนฝายบริหาร และผูจัดการแผนก กํากับดูแลใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
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หลักการดําเนินการ
5.1 การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะถูกระบุอยูใน มาตรฐานการปฏิบัตานในระบบการจัดการแตละฉบับ
5.2 การสือ่ สารกับหนวยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ จะถูกระบบอยูใน มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมาย และขอกําหนด
5.3 ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตอนโยบาย ระบบการจัดการ จะมีการถายทอดจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ผานตัวแทนฝายลูกจาง
หรือตัวแทนฝายลูกจางในการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย และหรือ คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานสากล
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
5.4 การรับ และตอบสนองตอขอเสนอแนะ และขอรองเรียนภายใน และภายนอกองคกร
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5.5 เรื่องอื่นๆ
(1) ผูแทนฝายบริหาร กําหนดใหมี ผูที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอเสนอแนะ และขอรองเรียน ทางอีเมล iso@nyklt.co.th
อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
(2) ผูจัดการแผนก กําหนดใหมี ผูที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอเสนอแนะ และขอรองเรียนจากตูรับขอคิดเห็น อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
(3) ผูที่รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมายใหทําหนารับ หรือสื่อสารทางอีเมล เปนผู Back up อีเมล ที่เกี่ยวของ อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง (วิธีการ Back up ศึกษาไดจาก คูมือการ Back up อีเมลในระบบ Lotus note)

เครื่องมือที่ใช
6.1 ตูรับความคิดเห็น
6.2 เครือ่ งคอมพิวเตอร และอีเมล iso@nyklt.co.th

แบบรายงานที่เกี่ยวของ
ไมมี

การเก็บรักษาบันทึก
ลําดับ
บันทึก
1 บันทึก หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
2 ประวัติการรับ-สง อีเมล

หนวยงานที่จัดเก็บ
หนวยงานที่สื่อสาร
หนวยงานที่สื่อสาร

ระยะเวลาที่จัดเก็บ
อยางนอย 1 ป
อยางนอย 1 เดือน

เอกสารอางอิง
9.1 ขอกําหนดการจัดการสิ่งแวดลอม เรือ่ ง การสื่อสาร (4.4.3 Communication)
9.2 ขอกําหนดการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เรื่อง การสือ่ สาร (4.5.3 Consultant and Communication ; TIS 18001)
9.3 ขอกําหนดการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เรื่อง การสือ่ สาร (4.4.3 Consultant and Communication ; OHSAS
18001)
9.4 ขอกําหนดการจัดการคุณภาพ เรื่อง การสื่อสารภายในองคการ (5.5.3 Internal Communication)
9.5 คูมือ การ Back up อีเมล ในระบบ Lotus note (Archive File)
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ประวัติการเปลี่ยนแปลง
แกไข
ครั้งที่

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง

หนวยงานที่ขอ
เปลี่ยนแปลง

วันที่
ประกาศใช

1

-ระบุหัวขอที่สื่อสาร และการสื่อสารเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ

การทบทวนโดยฝายบริหาร

2

-อธิบายถึงรายละเอียดในการสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญอยางชัดเจน

การทบทวนโดยฝายบริหาร

3

-ใชสื่อสารในระบบ ISO 9001,14001 & TIS/OHSAS 18001
- ปรับปรุงระบบการกําหนดรหัสเอกสาร
-ยกเลิกแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
-เพิ่มเติมชองทางในการ เสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ตอนโยบาย และระบบการจัดการ ของ
พนักงาน

ธุรการระบบ
มาตรฐานสากล

5 สิงหาคม
2548
31 สิงหาคม
2548
16 มีนาคม
2549

ธุรการระบบ
มาตรฐานสากล

22 พฤษภาคม
2549

4
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