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การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในการท างาน ตามบทบาทหน้าที่
ของกระทรวงแรงงาน จ าเป็นต้องด าเนินการทางด้านการควบคุมก ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และยกระดับคุณภาพชีวติของ
ผู้ใช้แรงงาน ให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม ปลอดจาก อุบัติเหตุและ 
โรคจากการท างาน 

สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) เปน็หนว่ยงานภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ คือ 
การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ไดจ้ดัท ามาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มปอ. 401 : 2561) ขึน้ 
โดยมีองค์ประกอบของมาตรฐาน ประกอบด้วย 

 

1. ข้อก าหนดทั่วไป    
2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน      
3. โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน           
4. แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการน าไปปฏิบัติ 
5. การประเมนิผลและการทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน        
6. การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานส าหรับส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ และเป็นแนวทาง
ให้ลูกจ้างเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างาน 

ประกาศ ณ วันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

             พลเอก 
(อภิชาติ   แสงรุ่งเรือง) 
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 ค ำน ำ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  ภายใต้ 
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) คือ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริม  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

กระทรวงแรงงานไดอ้อกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มี
ลกูจา้งตัง้แต ่50 คนขึน้ไป นายจา้งตอ้งจดัใหม้รีะบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1)  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2)  โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3)  แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการน าไปปฏิบัติ 
4)  การประเมนิผลและทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5)  การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ดังนั้น  เ พ่ือให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางในการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 
สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยัฯ จงึไดจ้ดัท ามาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (มปอ. 401: 2561) ขึ้น อีกทั้งสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการใช้
บงัคบักส็ามารถน ามาตรฐานฉบับนี้ไปด าเนนิการในการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานขององค์กรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของคนท างานทุกคน และสามารถพัฒนาศักยภาพ
องคก์รสูม่าตรฐานสากลไดต้อ่ไป   

 มาตรฐานฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดท ามาตรฐานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  ด าเนินการร่างและกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ ผ่านการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการท างาน  
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 1. บทน ำ 

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เปน็แนวทางใหส้ถานประกอบกจิการน าไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 
ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการในเรือ่งมาตรฐานระบบ
การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่มีประสทิธภิาพและสามารถน าไปต่อยอด 
สู่ระบบมาตรฐานสากลได้ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ ความรับผิดชอบที่มีต่อสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
มั่นใจในการประกอบกิจการ  

โดยแนวคดิของมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จะครอบคลมุ
ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่สถานประกอบกิจการต้องน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ดังภาพ  
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                             มาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มปอ. 401 : 2561)   



 2. ขอบข่ำย 

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้จัดท าขึ้น  
โดยมีขอบข่ายประกอบด้วย 

1)  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2)  โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3)  แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการน าไปปฏิบัติ 
4)   การประเมนิผลและทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5)  การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 3. ค ำนิยำม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน มีดังต่อไปนี้ 

3.1  กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  หมายถึง พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎกระทรวงแรงงาน ประกาศกระทรวง
แรงงาน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ที่เก่ียวข้อง  

3.2  กำรชี้บ่งอันตรำย หมายถึง กระบวนในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย 

3.3  กำรตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ด าเนินการให้ได้มาตรฐานการประเมิน และประเมินผลจากหลักฐานการตรวจประเมิน เพ่ือพิจารณาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 

3.4  กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการประมาณระดับความเสี่ยงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ใน
ระดับใด 

 3.5  กำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน หมายถึง  การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายทางกายหรือผลกระทบทางจิตใจ 
          หรือเสียชีวิตเนื่องจากการท างาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หรือตามค าสั่งของนายจ้าง  
               โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และ/หรือการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการ  
              ท างาน 

3.6  กำรยศำสตร์ หมายถึง สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลของมนุษย์ (เช่น เพศ สัดส่วนร่างกาย
ความสามารถ ขีดจ ากัดเชิงกายภาพและจิตภาพ ความคาดหวัง เป็นต้น) และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบงานที่มนุษย์มีส่วนร่วมด้วยในขณะนั้น โดยจะน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
และสร้างระบบงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของมนุษย์ให้มากที่สุด เพ่ือช่วยเพ่ิมความปลอดภัย  
ลดปัญหาสุขภาพ ลดการบาดเจ็บ เพิ่มความพึงพอใจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมนุษย์ 
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3.7  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมายถึง กระบวนการท างานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และ
สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ 

3.8 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน  
ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจาก  
การท างานหรือเก่ียวกับการท างาน 

3.9  ควำมเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น  

3.10  บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือเป็นหลักฐานการด าเนินการของกิจกรรม  

3.11  นำยจ้ำง หมายถึง นายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 พ.ศ. 2554 

3.12  ลูกจ้ำง หมายถึง ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 พ.ศ. 2554 

3.13  วัตถุประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมายถึง จุดมุ่งหมาย 
 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ต้องการบรรลุผล ซึ่งก าหนดขึ้นโดย  
 สถานประกอบกิจการ 

3.14  วิธีกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ขั้นตอนการท างานที่แสดงรายละเอียดในการท างานของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  
  ซึ่งด าเนินการจนแล้วเสร็จโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ท างานเช่นเดียวกัน 

3.15  สถำนงีำน หมายถึง สถานที่ที่ลูกจ้างใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ประจ าเพื่อปฏิบัติงาน  

3.16  สถำนประกอบกิจกำร หมายถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงาน  

3.17  อันตรำย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีว ิต ร่างกาย จิตใจ    
 หรือสุขภาพอนามัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือต่อสาธารณชน  
 หรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน 

3.18  อุบัติกำรณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานซึ่งท าให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป่วยจากการท างานหรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

3.19  อุบัติเหต ุหมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานซึ่งท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการ
ท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

3.20  เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ เป็นอุบัติการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการท างาน หรือเสียชีวิต 

3.21  เอกสำร หมายถึง ข้อมูล และสื่อสนับสนุน อาจเป็นกระดาษ ภาพถ่าย ตัวอย่างต้นแบบ แผ่นเก็บข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถน ามาแสดงเป็นหลักฐานให้เห็นได้ 
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 4. ข้อก ำหนด 

4.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
1)  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2)  โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3)  แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และการน าไปปฏบิตั ิ
4)  การประเมนิผลและทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5)  การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

4.2  นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

4.2.1  นายจา้งตอ้งก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยจดัท าเป็น 
     เอกสารพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้อง 

1)  เหมาะสมกับขนาด ลักษณะกิจกรรม และระดับความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ 
2)  เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการท างาน 
3)  แสดงความมุ่งม่ันในการลดความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการประสบอันตรายจากการท างาน 
4)  แสดงความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

และสนับสนุนการจัดสรรเวลาและทรัพยากร เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4.2.2  นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 ในการท างาน   
4.2.3  มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามระยะเวลา  

ทีเ่หมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายที่ก าหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 
4.2.4  มีการสื่อสารให้ลูกจ้างทราบอย่างท่ัวถึง 

 

4.3  โครงสรำ้งกำรบรหิำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
4.3.1  นายจ้างต้องก าหนดโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พร้อมทั้งก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน คณะบุคคล และบุคลากร 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นเอกสารและมีการสื่อสารให้ลูกจ้าง
รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.3.2  นายจ้างต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารของสถานประกอบกิจการ เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1)  ดูแลให้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ได้จัดท าขึ้น  

 มีการน าไปปฏิบัติ และรักษาไว้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

2)  รายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการท างานต่อนายจ้าง 
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3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4)  ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วม 

4.4  แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และกำรน ำไปปฏิบัติ  

 4.4.1  การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  
1)  นายจ้างต้องจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานการชี้บ่งอันตรายและการประเมินระดับความเสี่ยง 
2)  นายจ้างต้องชี้บ่งอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึง 

ก.  กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและไม่เป็นประจ า  
ข.  พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ขีดความสามารถของร่างกาย และท่าทางในการท างานที่  

ไม่เหมาะสม 
ค.  การออกแบบพ้ืนที่ท างาน สถานีงาน การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และกระบวนการในการท างาน 

รวมถึงการออกแบบด้านการยศาสตร์  
ง. กจิกรรมและสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูร้บัเหมา บคุคลภายนอก และผูเ้ยีย่มชม 
จ. การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ วิธีปฏิบัติงานหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการ 
ฉ. การปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ช. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และมีการสอบสวนแล้ว 

3)  นายจ้างต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
4)  นายจ้างต้องให้ผู้รับเหมา มีส่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการ

สื่อสารความเสี่ยงไปยังลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
5)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

4.4.2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1)  นายจ้างต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งและติดตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2)  นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบในการน ากฎหมายไปปฏิบัติ

และรักษาไว้ในสถานประกอบกิจการ 
3) นายจ้างต้องมีการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง 

4.4.3  วัตถุประสงค์และแผนงาน  
1) นายจ้างต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

โดยจัดท าเป็นเอกสาร วัตถุประสงค์นี้จะต้อง 
ก.  สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ข.  สอดคลอ้งกบักฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ค.  มุง่มัน่ในการปอ้งกนัการประสบอนัตรายจากการท างาน โดยมกีารปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 
ง.  วัดผลได้   
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2)  นายจา้งต้องจัดท าแผนงานเป็นเอกสารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานประกอบกิจการ  โดยแผนงาน
อย่างน้อยต้องรวมถึง 
ก.   การก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ในระดับและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน               

สถานประกอบกิจการ 
ข.   วิธีการในการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ควรก าหนดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1: การขจัดอันตราย  
ล าดับที่ 2: การทดแทน 
ล าดับที่ 3: การควบคมุทางวศิวกรรม  
ล าดับที่ 4: การควบคุมเชิงบริหารจัดการ  
ล าดับที่ 5: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

  ค.  กรอบเวลาด าเนินการ 
3)  นายจา้งตอ้งด าเนนิการตรวจตดิตามและวดัผลการปฏบิตังิานอยา่งสม่ าเสมอ เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ

แผนงาน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

4)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง 

4.4.4  ความสามารถเฉพาะและการฝึกอบรม 
1)  นายจ้างต้องก าหนดความสามารถเฉพาะของลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการ

ปฏบิตังิานโดยพิจารณาจากระดบัการศกึษา ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท์ี่เหมาะสม 
2)  นายจ้างต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และระบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและ
ทบทวนเป็นระยะ 

3)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง  

4.4.5  การสื่อสาร  
1)  นายจ้างต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอันตราย และระบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานทั้งภายใน และภายนอก 
สถานประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัเหมา บคุคลภายนอก และผูเ้ยีย่มชมในสถานทีท่ างาน 

2)  มีการน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาพิจารณาและด าเนินการ 

3) มีการด าเนินการกับข้อร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
จากภายนอกสถานประกอบกิจการ 

4)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง  

4.4.6  การจัดท าเอกสาร  
นายจ้างจะต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เอกสารมีความทันสมัย และสามารถใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยต้องควบคุมดังนี้  
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1)  มีการอนุมัติเอกสารก่อนน าไปใช้งาน 
2)  มีการปรับปรุงเอกสารตามความจ าเป็น 
3)  กรณีมีการแก้ไขเอกสาร จะต้องมีการระบุสถานะของการแก้ไข 
4)  เอกสารจะต้องเขียนไว้อย่างชัดเจนและผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าใจได้ 
5)  มีการป้องกันการน าเอกสารที่ล้าสมัยแล้วไปใช้งาน 
6)  มีการชี้บ่งการควบคุมเอกสารที่มาจากภายนอกสถานประกอบกิจการ 
7) มกีารจัดเกบ็บันทกึทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามระยะเวลา 

ทีก่ าหนดไว ้

4.4.7  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
นายจา้งตอ้งก าหนดขัน้ตอนเพ่ือจดัการความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน และกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่ไดม้กีารก าหนดไวว้า่
จะต้องมีการด าเนินการ โดยขั้นตอนเพื่อจัดการความเสี่ยง ต้องประกอบด้วย 
1)  ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
2)  การปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 
3)  การควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  การควบคุมเก่ียวข้องกับผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมในสถานที่ท างาน 
5)  การเตือนอันตราย 
6)  การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
7)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง 

4.4.8  การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
1)  นายจา้งตอ้งมกีารชีบ้ง่ภาวะฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
2)   นายจา้งตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนนิงาน ส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิ 
3)  ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นายจ้างต้องพิจารณาถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในการขอความช่วยเหลือและการแจ้งเหตุ 
4)  นายจ้างต้องมกีารฝึกอบรมให้กบัลูกจ้างทกุคนในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งท าการฝกึซ้อมแผนตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
5) นายจ้างต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเป็นระยะ 
6) นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง  

4.5  กำรประเมินผลและกำรทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
4.5.1  การประเมินผล 

1)  การเฝ้าระวังและการวัดผลการปฏิบัติงาน 
นายจ้างต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
โดยขั้นตอนการด าเนินงานจะต้องครอบคลุมถึง  

ก. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ข. การตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยง 
ค. การตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป 
ง. การสังเกตการท างาน 
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จ.   การตรวจสอบเครือ่งจกัรอุปกรณ ์
ฉ. การบ ารงุรกัษาอุปกรณเ์ชงิปอ้งกนั 
ช. การตรวจสอบอุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล  
ซ. นายจา้งตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง 

2)  การสอบสวนอุบตักิารณ ์
นายจา้งตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนนิงานส าหรบัสอบสวนและวเิคราะหอุ์บตักิารณ ์โดย 
ก. การสอบสวนดงักลา่วจะตอ้งด าเนนิการโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตักิารณท์ีเ่กดิขึน้ และตอ้งสอบสวนโดยเรว็ 
ข. มกีารน ามาตรการปฏบิตักิารแกไ้ขทีไ่ดจ้ากการสอบสวนไปด าเนนิการ เพ่ือขจดัสาเหตไุมใ่หเ้กดิซ้ า 
ค. ผลของการสอบสวนจะตอ้งมกีารสือ่สารใหล้กูจา้งในสถานประกอบกจิการทราบ 
ง. นายจา้งตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง 

3)  การตรวจประเมนิ 
ก. นายจ้างต้องมีการตรวจประเมินระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน เพ่ือ 
-  ตรวจสอบว่ามีระบบและองค์ประกอบของระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความเพียงพอ มีการน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถ 
รกัษาระบบไวไ้ด ้

- พิจารณาว่าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มปีระสทิธผิลเปน็ไปตามนโยบายและวตัถปุระสงคข์องสถานประกอบกจิการ 

ข. นายจา้งตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนนิงานในการตรวจประเมนิ เพ่ือก าหนดความสามารถของผูต้รวจประเมนิ 
ขอบเขต ความถี ่วธิกีาร และการรายงานผลการตรวจประเมนิ 

ค. ผูต้รวจประเมนิจะตอ้งมคีวามเปน็กลาง โดยเปน็อิสระจากกจิกรรมทีต่รวจประเมนิ 
ง. นายจา้งตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.5.2  การทบทวน  
นายจ้างต้องทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ข้อมูลส าหรับการทบทวนการจัดการต้องรวมถึง 
1)  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2)  การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3)  ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4)  สถานะการสอบสวนอุบตักิารณ ์ความไมส่อดคลอ้งกบัการด าเนนิการแกไ้ขและการด าเนนิการปอ้งกนั 
5)  ผลการตรวจประเมิน 
6)  การปฏบิตัติามกฎหมายและผลการปฏบิัติ 
7)  การตดิตามผลการประชมุครั้งทีผ่่านมา 
8)  การเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกท่ีมผีลกระทบต่อการจดัท าระบบ 
9)  นายจา้งตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทึกทีเ่กีย่วขอ้ง  
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4.6  กำรด ำเนนิกำรปรบัปรงุดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
4.6.1 การแก้ไข การด าเนินการแก้ไขและการด าเนินการป้องกัน  
  นายจา้งตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนนิงานส าหรบัการแกไ้ข การด าเนนิการแกไ้ขความไมส่อดคลอ้งทีเ่กดิขึน้ และ

การด าเนนิการปอ้งกนัแนวโนม้ความไมส่อดคลอ้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยครอบคลมุถงึ 
1)  การแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบ 
2) การชี้บ่งอันตรายและวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด และด าเนินการแก้ไขเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเกิดซ้ า 
3) การชีบ้ง่อันตรายและวิเคราะห์สาเหตุของแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดและ

ด าเนินการป้องกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องขึ้น 
4)  ทบทวนประสิทธิผลในการด าเนินการแก้ไขและการด าเนินการป้องกัน 
5) สื่อสารผลการด าเนินการแก้ไขและการด าเนินการป้องกัน 
6) นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง 

4.6.2 การก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
1) นายจา้งตอ้งน าผลทีไ่ดจ้ากการทบทวนการจดัการ ไปด าเนนิการปรบัปรงุระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) นายจ้างต้องน าผลการทบทวนการจัดการไปสื่อสารให้กับลูกจ้างที่เก่ียวข้อง 
3)  นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เก่ียวข้อง  
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 5. เอกสำรอ้ำงอิง 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน). ระบบมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ก”  
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