
ฐานขอ้มูลมาตรฐาน
องักฤษออนไลน์ 
(BSOL) 
ระบบจัดการมาตรฐานได้ถูกพัฒนาจาก 
องค์ความรูช้ัน้นำา และยงัได้รบั
ความไวว้างใจและเลือกใช้ จากธุรกิจทัว่โลก

bsigroup.com/bsol

เชื่อมัน่ในแรงบันดาลใจเพื่อโลกท่ีไม่หยุดน่ิง

https://bsigroup.com/bsol


ขอดูการสาธติ

ชมวดิิโอเรือ่งราวของเรา

BSOL คือเครือ่งมือออนไลน์ท่ีใชง้าน
งา่ย ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นระบบบรหิารจัดการ
มาตรฐานของคุณ ด้วยการเข้าถึง สืบค้น
และดาวน์โหลดมาตรฐานกับผู้ใชง้าน
จำานวนมากชว่ยอำานวยความสะดวกใน
การส่งต่อองค์ความรูไ้ปยงัส่วนต่างๆของ
ธุรกิจ 

BSOL รวบรวมมาตรฐานองักฤษ มาตรฐานยุโรป และมาตรฐานสากล
ท่ีนำามาปรบัใชใ้นฐานะมาตรฐานองักฤษ และยงัรวมถึงมาตรฐานอื่นๆ 
ท่ีไม่ได้ถูกปรบัใชใ้นฐานะมาตรฐานองักฤษ อยา่ง PAS (ข้อกำาหนดท่ี
เผยแพรต่่อสาธารณชน), ASTM (สมาคมวชิาชพีการทดสอบและวสัดุ
มาตรฐานอเมรกัิน) และ ASME (สมาคมการกำาหนดมาตรฐานสำาหรบั
วสัดุทางวศิวกรรมท่ีจะใชใ้นการก่อสรา้งและโครงสรา้ง
พื้นฐานอเมรกัิน)

คุณสามารถสมัครเป็นสมาชกิโมดูลท่ีสรา้งไวล่้วงหน้าหรอืสรา้ง
คอลเลกชนัมาตรฐานของคุณเอง เพื่อชว่ยประหยดัค่าใชจ่้ายของ
องค์กร ลดความเส่ียงด้วยการเปิดใชง้านเพื่อเข้าถึงมาตรฐานเวอรช์นั
ล่าสุด พรอ้มกับข้อมูลบรรณานกุรมท่ีใชอ้า้งองิ และยงัชว่ยสรา้ง
ความน่าเชื่อถือใหกั้บลูกค้าท่ีเป็นพันธมิตรกับ BSI

เพิม่การเขา้ถึงมาตรฐาน ลดความเส่ียง และเพิม่ประสิทธผิล
มาตรฐานของพวกเราถูกรา่งขึ้นโดยผู้เชีย่วชาญชัน้นำาในด้านต่าง ๆ ท่ีได้รบัความเชื่อถือและเลือกใชจ้ากธุรกิจทัว่โลก การเป็นสมาชกิ BSOL 
เป็นทางเลือกท่ีชาญฉลาดในการจัดการมาตรฐานสำาหรบัธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะเม่ือ:

• คุณต้องการเข้าถึงมาตรฐานจำานวนมาก จากหลากหลายแผนก
และหน่วยงานต่าง ๆ

• เม่ือการซื้อมาตรฐานทีละชิน้ ทำาให้คุณบรหิารงบประมาณและ
ตรวจสอบคุณค่าของมาตรฐานท่ีมีต่อธุรกิจได้ลำาบาก

• อปัเดตมาตรฐานด้วยตัวเองเพื่อให้ทันสมัยอยูเ่สมอ

• พนักงานทำางานทางไกลและต้องการเข้าถึงมาตรฐานโดยไม่ก่อ
ให้เกิดความล่าชา้ต่อโครงการ

• เข้าถึงมาตรฐานท่ีหลากหลาย รวมถึง BS (มาตรฐานของประเทศ
องักฤษ), PAS (ข้อกำาหนดท่ีเผยแพรต่่อสาธารณชน), ASTM 

(สมาคมวชิาชพีการทดสอบและวสัดุมาตรฐานอเมรกัิน) และ 
ASME (สมาคมการกำาหนดมาตรฐานสำาหรบัวสัดุทางวศิวกรรมท่ี
จะใชใ้นการก่อสรา้งและโครงสรา้งพื้นฐานอเมรกัิน)

Tailor your subscription
Subscribe only to the standards you need, 
use pre-built modules or build personal 
collections. You can also customize your 
service to however many users you have.

Evolve at your own pace

See the bigger picture
Monitor which standards your users
are working with, and easily spot gaps
or overlaps.

Free and unlimited training
BSOL is easy to use – but our training
team are here to give you extra support

if you need it.

Save time
Manage all your standards in one place. You 
can access ISO, EN, BS, PAS, ASTM and IEC 
standards through BSOL – and it takes only 
seconds to search.

Save money
Make standards even better value for 
money. Using BSOL gives you large savings 
on your traditional standards spend.

Miss nothing
Get an alert whenever a standard changes 
– and understand the signifi cance 
immediately. Then view the differences 
to key standards, so you can track exactly 
how they’ve changed.

Reduce risk
Track past, present and future changes. 
With access to historic and emerging 
standards, you can see the guidance that 
informed previous decisions, as well as 
changes that could shape your future 
moves.
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วธิกีารปฏิบัติตามมาตรฐานสากลท่ีดีท่ีสุดและแนวทางสำาหรบัธุรกิจและหน่วยงานในทุกสาขา:

ผู้บรหิารและคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ความเส่ียง นวตักรรม 

การต่อต้านการใหสิ้นบน

ลักษณะงาน
ฝ่ายบุคคล ไอที การเงนิ กฏ

หมาย การบรหิารโซ่อุปทาน ความ
ปลอดภัย ความยัง่ยนื

หวัข้อเฉพาะ
ความปลอดภัยของข้อมูล, OHS              

(มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย), 

ความยัง่ยนื, บรรจุภัณฑ์ BCM (การ
บรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ)/

ความเส่ียง, การบรหิารโซ่อุปทาน

ภาคส่วนเฉพาะ 
อาหาร, สาธารณสุข, สิง่แวดล้อม

สรรค์สรา้ง, การขนส่ง, ดิจิทัล

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา

เม่ือได้ใชโ้ครงสรา้งแบบต่าง ๆ แล้ว การเข้าถึงมาตรฐานผ่าน BSOL ชว่ยให้เราได้ใช้
มาตรฐานท่ีถูกต้องโดยเฉพาะมาตรฐานท่ีเป็นปัจจุบันและยงัไม่ถูกเพิกถอน ส่ิงท่ีได้รบั
ความชื่นชมอยา่งมากจากลูกค้า

https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/british-standards-online-database/BSOL-demo-request-a-quote/
https://www.youtube.com/watch?v=QtZu3KPU5hA


BSOL สามารถปรบัแต่งเพือ่ความเหมาะสมกับ
มาตรฐานท่ีคุณต้องการ
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1901 BSI เป็นผู้นำาในการพัฒนามาตรฐานใหม่ ๆ เพื่อชว่ยองค์กรให้สามารถบรหิารจัดการได้ดีและเชื่อถือได้
มากขึ้น เชน่ การต่อต้านการให้สินบน ธรรมาภิบาลขององค์กร และการจัดการทรพัยสิ์น BSI ได้เพิม่ความรว่มมือกับ
ผู้เชีย่วชาญในสาขาใหม่ๆเชน่ สมารท์ซต้ีิ นาโนเทคโนโลย ีเซลล์บำาบัด และการสรา้งแบบจำาลองข้อมูลอาคาร (BIM)  

ปรบัแต่งฐานข้อมูลมาตรฐานท่ีกำาหนดเองได้จากความต้องการของคุณ หรอืเลือกใช้
งานโมดูลท่ีสรา้งไวล่้วงหน้าของเรา 

คอลเลกชนัท่ีกำาหนดเอง คืออะไร?
คอลเลกชนัท่ีกำาหนดเองให้คุณสรา้งการจัดเก็บมาตรฐานท่ี
คุณต้องการ ซึ่งคุณควบคุมจัดการมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเลือก
ได้อยา่งสมบูรณ์ เลือกมาตรฐานท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรบัคุณ
และเริม่สรา้งคอลเลกชนัของคุณเอง เริม่ต้นขัน้ต่ำาเพียง 
10 เครดิต และเพิม่มาตรฐานไปยงัคอลเลกชนัของคุณได้
อยา่งท่ีต้องการ

โมดูลมาตรฐานท่ีสรา้งไวล่้วงหน้า คืออะไร?
เราได้จัดกลุ่มมาตรฐานต่าง ๆ ในแต่ละเรือ่ง เพื่อตอบโจทย์
คุณในสาขาเฉพาะต่าง ๆ แทนท่ีจะจัดมาตรฐานเหล่าน้ัน
เป็นรายชิน้ แต่ละโมดูลมาตรฐานท่ีสรา้งไวล่้วงหน้าประกอบ
ด้วยมาตรฐานกวา่หน่ึงพันรายการ 

นอกจากน้ันคุณยงัสามารถสมัครใชง้านโมดูลท่ีสรา้งไว้
ล่วงหน้า และเพิม่คอลเลกชนัท่ีกำาหนดเอง เพื่อค้นหา
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีคุณต้องการจากฐานข้อมูลของ BSOL หรอื
ใชม้าตรฐานทัง้หมดท่ีมีอยูใ่น BSOL

คลิกท่ีน่ี เพื่อดูโมดูลท่ีสรา้งไวล่้วงหน้าของเรา

เป็นเวลากวา่หน่ึงรอ้ยปี BSI ได้ชว่ยใหผู้้เชีย่วชาญกับองค์ความรูต่้าง ๆ มาพบกันเพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่และอนาคตท่ีไม่หยุดน่ิง ติดต่อเราเพื่อปรกึษาเก่ียวกับความต้องการของคุณ

ขอดูการสาธติ

BSOL มีมากกวา่ 100,000 
มาตรฐานใน 53 โมดูล
ท่ีสรา้งไวล่้วงหน้า  

ประสบการณ์จากลูกค้าของเรา

BSOL ชว่ยให้เข้าถึงมาตรฐานต่าง ๆ
ได้งา่ยมาก ๆ จนฉันอยากจะใชเ้ป็น
ประจำา นอกจากน้ี ยงัชว่ยใชเ้ราเจอ
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจอกีมากมาย

มาตรฐานได้ถูกพัฒนาจากข้อตกลง
รว่มกันจากธุรกิจทัว่โลก มันจึงชว่ยให้
คำาแนะนำาซึ่งสามารถชว่ยแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย

เป็นฐานข้อมูลท่ีเยีย่มยอด สามารถ
ตรวจสอบและสรา้งความมัน่ใจวา่
องค์กรได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
จำาเป็นเพียงเเค่ใชง้านจุดน้ีจุดเดียว

https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/british-standards-online-database/BSOL-demo-request-a-quote/
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การใชง้านต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน BSOL

ไม่พลาดสำาหรบัการติดตามการเปล่ียนแปลง
แจ้งเตือนทุกครัง้ท่ีมาตรฐานมีการเปล่ียนแปลง และยงัคงติดตามส่ิงท่ีเก่ียวข้องและตรวจสอบ
การเปล่ียนแปลงท่ีสามารถก่อให้เกิดปัญหา และน่ีคือเหตุผลวา่ทำาไมเราถึงนำาเสนอการแจ้งเตือนผ่าน
อเีมลท่ีปรบัแต่งให้เป็นทัง้ส่วนบุคคลและรายกลุ่ม และการติดตามการเปล่ียนแปลงเอกสารใน BSOL 

การติดตามการเปล่ียนแปลงคือเวอรช์นัของมาตรฐานท่ีจะระบุเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในขัน้ตอน
การแก้ไขมาตรฐานระหวา่งมาตรฐานปัจจุบันและเวอรช์นัก่อนหน้า นอกจากน้ีการลบและการจัด
รูปแบบ และ/หรอืการปรบัเเต่งเน้ือหาจะถูกแสดงอยา่งชดัเจน เชน่การขีดเส้นใต้และขีดฆ่าข้อความ 
เพื่อให้แน่ใจวา่จะระบุจุดท่ีแตกต่างระหวา่งเอกสารทัง้สองชุดทัง้หมดได้อยา่งงา่ยดายและรวดเรว็

การรวบรวมมาตรฐานท่ีได้รบัการยอมรบัอยา่งสากล
BSOL ได้รวมเอามาตรฐานองักฤษ มาตรฐานยุโรปและมาตรฐานสากลท่ีนำามาปรบัใชใ้นฐานะมาตรฐาน
องักฤษ และยงัรวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ถูกปรบัใชใ้นฐานะมาตรฐานองักฤษ อยา่ง PAS (ข้อกำาหนด
ท่ีเผยแพรต่่อสาธารณชน), ASTM (สมาคมวชิาชพีการทดสอบและวสัดุมาตรฐานอเมรกัิน) และ ASME 

(สมาคมการกำาหนดมาตรฐานสำาหรบัวสัดุทางวศิวกรรมท่ีจะใชใ้นการก่อสรา้งและโครงสรา้งพื้นฐาน
อเมรกัิน)

ตัวเลือกการค้นหาหลายรายการ
เข้าถึงมาตรฐานท่ีคุณต้องการอยา่งรวดเรว็ด้วยฟังก์ชนัการค้นหาของเรา ค้นหาด้วยหมายเลข
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ววิฒันาการไปในแบบของคุณ
ไม่วา่จะมาตรฐานชิน้ไหนท่ีคุณเลือก คุณสามารถตัง้ค่าการแจ้งเตือนและการเข้าถึงบรรณานกุรม
ทัง้หมดจากทุก ๆ มาตรฐานในระบบ ดังน้ันคุณสามารถอปัเดตตัวเลือกได้ตลอดเวลา

ฟร ีฝึกอบรมไม่จำากัด
แม้วา่ BSOL จะใชง้านงา่ยแต่เรายงัมีทีมคอยชว่ยเหลืออยูเ่สมอ หากคุณต้องการ

เครือ่งมือจัดการรหสัผ่าน
เครือ่งมือจัดการรหัสผ่านชว่ยให้ผู้ใชข้อง BSOL สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้งา่ย ด้วยการ
บันทึกความปลอดภัย จดจำา และเติมรหัสผ่านของคุณโดยอตัโนมัติ 

การรอ้งขอเอกสารสำาหรบัผู้สมัครคอลเลกชนัท่ีปรบัแต่งเอง
การสมัครคอลเลกชนัท่ีปรบัแต่งเอง ทำาให้ผู้ดูแลระบบเพิม่มาตรฐานในระบบได้ (ตลอดระยะ
เวลาท่ีเป็นสมาชกิ) เพื่อเพิม่ขนาดของคอลเลกชนัอยา่งรวดเรว็และมีประสิทธภิาพ

BSOL มีคุณสมบัติเฉพาะบางอยา่งท่ีชว่ยปรบัปรุงประสิทธภิาพของคุณเม่ือทำางาน
กับมาตรฐานน่ันก็คือ ลดความเส่ียง ในองค์กรของคุณและเสรมิสรา้ง
ความเชื่อม่ัน ใหลู้กค้าของคุณกับ BSOL

ขอดูการสาธติฟร ีวนัน้ี
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โมดูล
จำานวนรวม 

เอกสารท่ีมีให้
บรกิาร  

ในแต่ละ
โมดูล*

GMB01 หนังสืออา้งองิ 1,192 

GMB02 ข้อมูลและการเงนิ 2,233

GMB03 ประมวลคำาศัพท์ 1,994 

GBM04 การจัดการ กฎหมาย คุณภาพ 2,598 

GMB05 วทิยาศาสตร ์และการดูแลสุขภาพ 4,554 

GMB06 สิง่แวดล้อม และขยะ 2,776 

GMB07 ความปลอดภัยในการทำางาน และความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล

2,750 

GMB08 การป้องกันอคัคีภัย อุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม

2,387 

GMB09 มาตรวทิยา  2,811 

GMB10 การทดสอบ  842 

GMB11 สลักเกลียว และตัวยดึ 694 

GMB12 ระบบเครือ่งกล และองค์ประกอบ 717 

GMB13 ระบบของเหลว และองค์ประกอบ 3,442 

GMB14 วศิวกรรมการผลิต 2,588 

GMB15 การรกัษาสภาพและเชื่อมโลหะ 2,808 

GMB16 วศิวกรรมพลังงาน และการถ่ายเทความ
รอ้น

1,617 

GMB17 วศิวกรรมไฟฟ้าโดยทัว่ไป 675 

GMB18 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,983 

GMB19  อุปกรณ์ไฟฟ้า สวติชเ์กียร ์และชุด
ควบคุม

1,659 

โมดูล
จำานวนรวม 

เอกสารท่ีมีให้
บรกิาร  

ในแต่ละ
โมดูล*

GMB20  หลอดไฟ การผลิตไฟฟ้า การจำาหน่ายและ
การจัดเก็บ

1,846 

GMB21 องค์ประกอบอเิล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 2,032 

GMB22 องค์ประกอบเครือ่งกลไฟฟ้า 1,018 

GMB23 โทรคมนาคม 4,274 

GMB24  เทคโนโลยสีารสนเทศ - ซอฟต์แวรแ์ละ
ระบบเครอืข่าย

3,923 

GMB25  เทคโนโลยสีารสนเทศ - ฮารด์แวรแ์ละ
อุปกรณ์สำานักงาน

3,463 

GMB26 เทคโนโลยเีก่ียวกับภาพ 1,456 

GMB27 วศิวกรรมยานยนต์ถนน 2,044 

GMB28 วศิวกรรมระบบราง 1,072 

GMB29 การต่อเรอืและโครงสรา้งทางทะเล 1,127 

GMB30 วศิวกรรมอากาศยานและการบินและ
อวกาศ

3,267 

GMB31 วสัดุสำาหรบัการก่อสรา้งทางการบินและ
อวกาศ

1,376 

GMB32  ส่วนประกอบทางการบินและอวกาศ 
และตัวยดึ

1,134 

GMB33 อุปกรณ์สำาหรบัขนยา้ยวสัดุ 1,096 

GMB34 บรรจุภัณฑ์และการกระจายสินค้า 909 

GMB35 สิง่ทอ เครือ่งหนัง และเส้ือผ้า 2,175 

GMB36  เกษตรกรรมและวศิวกรรมการเกษตร 1,536 

GMB37 เทคโนโลยเีก่ียวกับอาหาร 1,891 

GMB38 เทคโนโลยเีคมี 2,544 

โมดูลท่ีสรา้งไวล่้วงหน้าของ BSOL คือ:

ขอข้อมูลเพิม่เติม หรอืทดลองใช ้BSOL ฟรี:

เวบ็ไซต์: bsigroup.com/bsol   
โทร: +44 (0)208 996 7029 

โมดูล
จำานวนรวม 

เอกสารท่ีมีให้
บรกิาร  

ในแต่ละ
โมดูล*

GMB39 เทคโนโลยกีารขุดเจาะและปิโตรเลียม 2,688 

GMB40 โลหะวทิยา 1,371 

GMB41 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1,963 

GMB42 เทคโนโลยทีางไม้ 730 

GMB42 อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก 835 

GMB44 อุตสาหกรรมยาง 2,635 

GMB45 อุตสาหกรรมพลาสติก 3,231 

GMB46 เทคโนโลยแีละผลิตภัณฑ์กระดาษ 622 

GMB47 อุตสาหกรรมการทาสีและสี 1,024 

GMB48 การก่อสรา้งโดยทัว่ไป 2,643 

GMB49 วสัดุก่อสรา้งและส่วนประกอบ 3,088 

GMB50 การประกอบและตกแต่งอาคาร 2,254 

GMB51 วศิวกรรมโยธา 1,983 

GMB52 อุปกรณ์และเครือ่งใชใ้นบ้าน 2,349 

GMB53 อุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 1,442 

*ณ เดือนกรกฎาคม 2020

http://bsigroup.com/bsol
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ติดตามพวกเราได้ท่ี

bsigroup.com
หมายเหตสำาคัญ
แผน่พับน้ี ได้จัดทำาขนเพอวตัถประสงค์ในการให้ข้อมลโดยทั่วไปทเกยวเนองกับหัวข้อเท่านน ไม่ได้มความมงหมายจะแนะนำาการกระทำาใด ๆ เป็นการ
เฉพาะ ข้อมลเพมเตมเกยวกับหัวข้อนโดยเฉพาะ หรอทเก่ี ยวกับมาตรฐานหรอบรการของสถาบันมาตรฐานองักฤษในเรองทั่วไป โปรดติดต่อ 
BSOLSales@bsigroup.com หรอโทร+44 (0)208 996 7029.

ทำาไมต้อง BSI?
มาตรฐานใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับวธิกีารท่ีตกลงกันเพื่อทำาบางอยา่งและการสรา้งองค์ความรูข้อง
อุตสาหกรรมมาตรฐานชว่ยแนะนำาภาคธุรกิจและบุคคลในการเรง่พัฒนานวตักรรมและกำาหนดความ
สำาเรจ็ มาตรฐานองักฤษถูกสรา้งขึ้นโดยผู้เชีย่วชาญระดับโลกกับองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีมีใน
สาขาต่าง ๆบทบาทของ BSI คือการอำานวยความสะดวกในการนำาผู้คนเหล่าน้ีมารวมกันเพื่อตกลงกัน
บนวธิปีฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและสรา้งมาตรฐานขึ้นมา BSI ได้นำาหลากหลายแงมุ่มของสังคมมารวมกัน เพื่อ
ส่งต่อผ่านข้อตกลงรว่มกัน ความเป็นอสิระ ความแข็งแกรง่และสุดยอดข้อปฎิบัติของผู้เชีย่วชาญ
ท่ีเป็นคอลเลกชนัจำานวนมากของเอกสารซ่ึงชว่ยสนับสนนุนวตักรรม ประสิทธผิล ความยัง่ยนื และ
ความปลอดภัย
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