
 
หลักเกณฑ์การเขา้ร่วมโครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (63-01305) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน่วยงานภายใต้  
การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ 
สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน  
 โดยในปี พ.ศ. 2560 – 2562 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ส่งเสริมการจัดทำระบบ    
การจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ให้แก่ สถานประกอบกิจการ จำนวน 139 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริม      
สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายประเภทกิจการ อาทิเช่น ก่อสร้าง 
พลาสติก การผลิตสารเคมี ขนส่ง เป็นต้น โดยมีการแบ่งเกณฑ์การประเมินสถานประกอบกิจการ ออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ Start-up Basic Silver Gold Platinum มีสถานประกอบกิจการได้รับการประเมินในระดับ Start-up 
จำนวน 21 แห่ง ระดับ Basic 42 แห่ง ระดับ Silver 13 แห่ง ระดับ Gold 12 แห่ง ระดับ Platinum 7 แห่ง      
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 11 แห่ง และถอนตัวจากโครงการ 7 แห่ง 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย ฯ จึงได้เสนอให้มี “โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อชี้แจงข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 

2.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ของการนำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปใช้ในสถานประกอบกิจการและการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อธำรงและยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้กับสถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ ให้สามารถพัฒนาการจัดการภายในองค์กรอย่างย่ังยืน 



3. กลุ่มเปา้หมาย 
    สถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 จำนวนทั้งหมด 139 แห่ง  
     - ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 53 แห่ง 
     - ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 32 แห่ง 
     - ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 54 แห่ง 
 
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 

4.1 เป็นสถานประกอบกิจการที ่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ         
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2562 

4.2 เป็นสถานประกอบกิจการทุกขนาดและทุกประเภทกิจการที่มุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย ฯ อย่างต่อเน่ือง 

4.3 มีการมอบหมายบุคลากรที่จะดำเนินการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ อย่างต่อเนื่อง และ
ต้องส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำระบบเข้ารับการอบรมข้อกำหนดของมาตรฐานจาก สสปท.  
ซึ่งควรเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องอีก 1 ท่าน 

4.4 สถานประกอบกิจการต้องมีความมุ ่งมั ่น พร้อมที ่จะจัดทำระบบ และพัฒนาระบบการจัดการ      
ความปลอดภัย ฯ อย่างต่อเน่ือง 

4.5 สถานประกอบกิจการ สามารถเลือกขอรับบริการจากที่ปรึกษาระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ 
ตามทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบัน ฯ โดยค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้เป็นไปตามการตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานประกอบกิจการกับที่ปรึกษา ภายใต้แผนปฏิบัติงานที่เห็นชอบร่วมกัน และต้องแจ้งให้   
สถาบัน ฯ ทราบ เพ่ือเตรียมการในส่วนการทวนสอบและพิจารณาประเมินระดับต่อไป 

4.6 สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากมีส่วนใด 
ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ สถานประกอบกิจการต้องนำข้อมูล เอกสาร และรูปภาพในเรื่องดังกล่าวมานำเสนอ
ต่อคณะกรรมการ Verify ด้วยตนเอง 

หมายเหตุ: สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการนี้ สถาบัน ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการจัดอบรมตามข้อ 4.3 และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ Verify ในการทวนสอบและประเมินระดับ 
รวมทั้งการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินระดับ 
 

5. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ 

 เริ่มต้น เมษายน 2563 – สิ้นสุด กันยายน 2563   
 
 



6. แผนการดำเนินโครงการ 
 

 
 
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

    กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การธำรงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับปรบัปรุง ปี พ.ศ. 2562 แก่นายจ้างหรือผู้บริหารสถานประกอบกิจการ 

1. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของท่ีปรึกษา 

2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร สถานประกอบกิจการ (เดิม) เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การธำรงหรือยกระดับ
ตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 

3. ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การธำรงหรือยกระดับตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 แก่นายจ้างหรือผู้บริหารสถานประกอบกิจการด้วย
ระบบ Online 

4. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

 กิจกรรมท่ี 2 อบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 พร้อมให้คำปรึกษาการธำรงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ  

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้ออบรม และคัดเลือกวิทยากร 

 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

 3. ดำเนินการฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Online 

 4. ให้คำปรึกษา ประสานงาน และติดตามแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย ฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของที่ปรึกษาและสถานประกอบกิจการตกลงร่วมกัน 



5. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและทวนสอบ 
ผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ 

6. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ 

 
8. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1. สถานประกอบกิจการจะสามารถทวนสอบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานได้ด้วยตนเอง 
 2. เป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเช่ือมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานประกอบกิจการโดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประเมินใน
ระดับ Start - up Basic Silver Gold จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สสปท. และสถานประกอบกิจการที่
ได้รับการประเมินในระดับ Platinum จะได้รับโล่รางวัล ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 


