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ค ำแถลงกำรณ ์
จำกสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

  

ด้วย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554    
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2554 และมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่              
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ก าหนดให้จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย                
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ดังกล่าว ก าหนดให้
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

จากข้อมูลส านักงานประกันสังคม ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีจ านวนสถาน
ประกอบกิจการทั้งสิ้น 411,454 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Small and Medium Enterprises (SMEs)) ที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 200 คน และจากสถิติพบว่า
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังเป็นกลุ่มที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการ
ท างานมากกว่าสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ กล่าวคือใน พ.ศ. 2555 สถิติการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน (รวมทุกกรณี) ของสถานประกอบกิจการที่มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 200 
คน มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานทั้งสิ้น 72,749 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 56.0 ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานทั้งหมด ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในการลงทุน และยังขาดรูปแบบในการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ  

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ทางสถาบันฯ จึงได้จัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น โดยพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดท า
ระบบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งหากมีการน าระบบมาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ภายในสถานประกอบกิจการก็จะสามารถลดอุบัติการณ์และการเจ็บป่วยจากการท างาน และ
เป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการต่อไป   
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ขอบข่ำย 
 

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์กรที่มีกิจการขนาด
กลาง ซึ่งมีจ านวนพนักงานระหว่าง 50-199 คน และองค์กรที่มีกิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีพนักงานระหว่าง 1-49 
คน ซึ่งจะช่วยในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และช่วยปรับปรุงสมรรถนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรด้วย  
 

กรอบแนวคิด 
 

ภาพกรอบแนวคิด ของระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ดังนี้ 
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บทนิยำม 
 

ความหมายของค าที่ใช้ในระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก มีดังต่อไปนี้ 
1. ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับสถำน

ประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก หมายถึง ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขององค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดและน าไปปฏิบัติ ให้เกิด
กระบวนการควบคุมอันตรายและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

2. สถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก หมายถึง องค์กรใดๆ ที่มีจ านวนการจ้างงานต้ังแต่ 
1-199 คน  

3. องค์กร หมำยถึง หน่วยงานซึ่งมีกิจการและการบริหารเป็นของตนเอง เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม เป็นต้น ส าหรับองค์กรที่มีหน่วยปฏิบัติงานอยู่มากกว่า
หนึ่งแห่ง อาจก าหนดให้หน่วยปฏิบัติงานย่อยแห่งนั้นเป็นหนึ่งองค์กรได้ 

4. ผู้ปฏิบัติงำน หมำยถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้กับองค์กรโดยรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร และให้
หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรก็ตาม 

5. ผู้รับเหมำ หมำยถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการแก่องค์กร ณ สถานที่ท างานขององค์กรตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับองค์กร 

6. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมายถึง การกระท าหรือสภาพ
การท างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ
อนามัย อันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน 

7. ควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจที่มีสาเหตุจากกิจกรรมการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างาน 

8. อันตรำย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานหรือต่อสาธารณชนหรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกัน 

9. กำรชี้บ่งอันตรำย หมายถึง กระบวนการในการค้นหาอันตรายท่ีมีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย 
10. กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการประมาณระดับความเสี่ยง และสามารถตัดสิน

ได้ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด 
11. อุบัติกำรณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ซึ่งท าให้เกิดหรืออาจเกิด การบาดเจ็บ 

หรือความเจ็บป่วยจากการท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 



ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ส าหรับสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (องค์การมหาชน) 

-5- 

หมำยเหตุ 1 อุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติการณ์ ที่มีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการ
ท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

หมำยเหตุ 2 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ

12. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมายถึง กระบวนการท างานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันกับหน่วยงานอื่นๆ 

13. วิธีกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ขั้นตอน วิธีการท างานที่แสดงรายละเอียดในการท างานของขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งด าเนินการจนแล้วเสร็จโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ท างานเช่นเดียวกัน 

14. วัตถุประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  หมายถึง 
จุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ต้องการบรรลุ ซึ่ง
ก าหนดขึ้นโดยองค์กรในเชิงของผลการด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

15. กำรตรวจประเมินภำยใน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และก าหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อด าเนินการให้ได้มาตรฐานการประเมิน และประเมินผลจากหลักฐานการตรวจ
ประเมิน เพื่อพิจารณาว่าตรงตามเกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit Criteria) หรือไม่ 

16. เอกสำร หมายถึง ข้อมูล และสื่อสนับสนุน 
หมำยเหตุ สื่อสนับสนุนดังกล่าวนั้น อาจเป็นกระดาษ ภาพถ่าย ตัวอย่างต้นแบบ แผ่นเก็บข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งต่างๆ ที่สามารถน ามาแสดงเป็นหลักฐานให้เห็นได้เด่นชัด 

17. บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือเป็นหลักฐานการด าเนินการของกิจกรรม 
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ข้อก ำหนด (Requirement) 
ของระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
 

 

1. นโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(Occupational Safety , Health and Environmental Policy) 

 

1.1 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ต้องก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้อง 
1) เหมาะสมกับขนาด ลักษณะกิจกรรม และระดับความเสี่ยงขององค์กร 
2) เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3) แสดงความมุ่งมั่นในการป้องกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

จากการท างาน 
4) แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5) สื่อสารให้ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง 

1.2 มีการทบทวนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน      
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายท่ีก าหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับองค์กร 
 

2. บทบำทผู้น ำองค์กร  
       (Management Leadership) 

 

2.1 ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงความมุ่งมั่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดท าระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้งในด้านบุคลากร 
เทคโนโลยี รวมถึงด้านการเงินด้วย 

2.2 ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนดโครงสร้างการบริหาร บทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใน
องค์กร เป็นเอกสารและสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.3 ผู้บริหารสูงสุดต้องแต่งต้ังบุคคลระดับผู้บริหารขององค์กร เพื่อเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้  
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1) ดูแลให้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ได้จัดท าขึ้น มีการน าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานของระบบมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานต่อผู้บริหารระดับสูง 

3) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร 

 
3. กำรวำงแผนและกำรน ำระบบไปปฏิบัต ิ(Planning and Implementation) 

 

3.1 กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง  
       (Hazard Identification and Risk Assessment) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
2) องค์กรต้องชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและไม่
เป็นประจ า 

3) องค์กรมีการชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน                 
ขีดความสามารถของร่างกาย 

4) องค์กรมีการชี้บ่งอันตรายท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่ สถานีงาน เครื่องจักรอุปกรณ์
ในการท างาน และท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

5) องค์กรมีการจัดท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับเหมา บุคคลภายนอก และผู้เยี่ยมชม  

6) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะท า
การเปลี่ยนแปลง 

7) องค์กรต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
8) องค์กรต้องสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
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3.2 กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(Occupational Safety , Health and Environment Legal) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ในการชี้บ่งและติดตามกฎหมายความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2) องค์กรต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการน ากฎหมายไปปฏิบัติและรักษาไว้ในองค์กร 
3) องค์กรมีการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3 วัตถุประสงค์และแผนงำน  
       (Objectives and Programme(s)) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน โดยจัดท าเป็นเอกสาร วัตถุประสงค์นี้จะต้อง 
1.1) วัดผลได้ 
1.2) สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
1.3) สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
1.4) มุ่งมั่นในการป้องกันอันตราย และความเจ็บป่วยจากการท างานโดยมีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2) องค์กรต้องจัดท าแผนงานเป็นเอกสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยแผนงาน

อย่างน้อยต้องรวมถึง 
2.1) การก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กร 
2.2) วิธีการในการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ควรจะก าหนดล าดับ

ความส าคัญ ดังนี้ 
ก. การก าจัด  
ข. การเปลี่ยนหรือทดแทน 
ค. การควบคุมทางด้านวิศวกรรม 
ง. การควบคุมด้านการบริหารจัดการ  
จ. การเตือนอันตราย 
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ฉ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
2.3) กรอบเวลาด าเนินการ 

3) ด าเนินการตรวจติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และแผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

4) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 ควำมสำมำรถและกำรฝึกอบรม  
       (Competence and Training) 

 

1) องค์กรต้องก าหนดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ์ที่
เหมาะสม  

2) องค์กรต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ ประเมิน
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม และทบทวนเป็นระยะ 

3) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
 

3.5 กำรสื่อสำร  
       (Communication) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอันตราย และระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ และผู้เยี่ยม
ชมในสถานที่ท างาน 

2) มีการน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาพิจารณาและด าเนินการ 

3) มีการด า เนินการกับข้อร้อง เรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จากภายนอกองค์กร 

4) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
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3.6 กำรจัดท ำเอกสำร  
       (Documentation) 

 

1) องค์กรจะต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ในการควบคุมเอกสาร ในระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เอกสารมีความ
ทันสมัย และสามารถใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยต้องควบคุมดังนี้ 
1.1) มีการอนุมัติเอกสารก่อนน าไปใช้งาน 
1.2) มีการปรับปรุงเอกสารตามความจ าเป็น 
1.3) กรณีมีการแก้ไขเอกสารจะต้องมีการระบุสถานะของการแก้ไข 
1.4) เอกสารจะต้องเขียนไว้อย่างชัดเจนและผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าใจได้ 
1.5) มีการป้องกันการน าเอกสารที่ล้าสมัยแล้วไปใช้งาน 
1.6) มกีารชี้บ่งการควบคุมเอกสารที่มาจากภายนอกองค์กร 
1.7) มีการจัดเก็บบันทึกทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

การท างาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
  

3.7 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน  
       (Operational Control) 

 

1) องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการด าเนินการ โดยขั้นตอนเพื่อจัดการความเสี่ยง ต้อง
ประกอบด้วย 
1.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
1.2) การปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 
1.3) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4) การควบคุมเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมในสถานที่ท างาน 
1.5) การเตือนอันตราย 
1.6) การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
1.7) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
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3.8 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉกุเฉิน  
       (Emergency Preparedness and Response) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ส าหรับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหม้ 

2) องค์กรมกีารชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ของสถานการณ์ดังกล่าว 

3) ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน องค์กรต้องพิจารณาถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการขอความช่วยเหลือและการแจ้งเหต ุ

4) ท าการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร รวมทั้งท าการฝึกซ้อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

5) องค์กรต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นระยะ 
6) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 
 

4. กำรประเมินผล (Evaluation) 
 

4.1 กำรเฝ้ำระวังและกำรวดัผลกำรปฏิบัติงำน  
       (Monitoring and Measurement) 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและวัดผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ โดยขั้นตอนการด าเนินงานจะต้องครอบคลุมถึง 
1.1) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.2) การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานตามปัจจัยเสี่ยง 
1.3) การตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป 
1.4) การสังเกตการท างาน 
1.5) การตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ 
1.6) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน 
1.7) การตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
1.8) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
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4.2 กำรสอบสวนอุบัติกำรณ์   
       (Incident Investigation) 

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติการณ์ โดย  

1.1) การสอบสวนดังกล่าวจะต้องด าเนินการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และ
ต้องท าในเวลาที่เหมาะสม 

1.2) มีการน ามาตรการปฏิบัติการแก้ไข ที่ได้จากการสอบสวนไปด าเนินการ เพื่อก าจัด
สาเหตุไม่ให้เกิดซ้ า 

1.3) ผลของการสอบสวนจะต้องมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทราบ 
1.4) องค์กรต้องมีการจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 

4.3 กำรแก้ไข กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและกำรปฏิบัติกำรป้องกัน   
       (Correction , Corrective Action and Preventive Action)  

 

1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการแก้ไข ปฏิบัติการแก้ไขความไม่
สอดคล้องที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติการป้องกันแนวโน้มความไม่สอดคล้องที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยครอบคลุมถึง 
1.1) การแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบ 
1.2) การชี้บ่งและวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด และด าเนินการ

ปฏิบัติการแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ า  
1.3) การชี้บ่งและวิเคราะห์สาเหตุของแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดและด าเนินการปฏิบัติการป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
สอดคล้องขึ้น 

1.4) ทบทวนประสิทธิผลในการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 
1.5) สื่อสารผลการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 
1.6) องค์กรต้องมีการจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวขอ้ง 

 

4.4 กำรตรวจประเมินภำยใน  
       (Internal Audit) 

 

1) องค์กรต้องมีการตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อ 
1.1) ตรวจสอบว่ามีระบบและองค์ประกอบของระบบฯ มีความเพียงพอ  มีการน าไป

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไว้ได้ 
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1.2) พิจารณาว่าระบบมาตรฐานฯ มีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

2) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการตรวจประเมินภายใน  เพื่อก าหนด
ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ วิธีการ และการรายงานผลการตรวจ
ประเมินภายใน 

3) ผู้ตรวจประเมินภายในจะต้องมีความเป็นกลาง โดยเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจ
ประเมิน 

4) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 
 

5. กำรทบทวนกำรจัดกำร  
       (Management Review) 

 

1) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทบทวนระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  ข้อมูลส าหรับการทบทวน
การจัดการต้องรวมถึง 
1.1) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.2) การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
1.3) ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
1.4) สถานะการสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้อง การปฏิบัติการแก้ไขและการ

ปฏิบัติการป้องกัน 
1.5) ผลการตรวจประเมิน 
1.6) ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
1.7) การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
1.8) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการจัดท าระบบ 
1.9) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

2) ผลที่ได้จากการทบทวนการจัดการ ต้องมีการตัดสินใจเพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3) มีการน าผลการทบทวนการจัดการไปสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
4) องค์กรต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

 




