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คณะท ำงำน 

จัดท ำแนวปฏิบัติกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (TOSH-OSHMS:2019) 

 
1. นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา                       ประธานคณะท างาน 
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การท างาน (องค์การมหาชน) 

2. นางสาวพัชพร       ศรีสงวน                                คณะท างาน 
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(องค์การมหาชน) 

3. นางสาวจิรนันทน์      อินทร์มณ ี                            คณะท างาน 
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6. นายประเสริฐ        เหล่าบุศณ์อนันต์                   คณะท างานและเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

7. นางเกศสุดา         รักษากุล                             คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

(องค์การมหาชน) 
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ค ำน ำ 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่สถานประกอบกิจการ 

ตามประกาศกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้นายจ้างด าเนินการในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ต่อมาในปี 2553 ได้มีประกาศ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน
ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัยฯ ได้จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (TOSH-OSHMS:2019) เพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และหลักเกณฑ์
ของที่ปรึกษา ผู้ช่วยที่ปรึกษา และที่ปรึกษานิติบุคคล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มกระบวนการจนเสร็จสิ้น เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ ตลอดจนที่ปรึกษามีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรว่าสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจน าไปปฏิบัติต่อไป 

   
           วรานนท์ ปีติวรรณ 

  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย    
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                  21 พฤษภาคม 2564 
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1 
 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 บทน ำ 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (สสปท. 1 -4-01-00-2562)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างาน 
 ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ก าหนดให้นายจ้างด าเนินการในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน แต่ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 จึงมีประกาศกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่  
24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มี
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากข้อมูลส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จ านวน 35,048 แห่ง 
ที่ควรได้รับการส่งเสริมการจัดท าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่
สถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งสิ้น 166 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายประเภทกิจการ อาทิเช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ธุรกิจรีไซเคิล 
การขนส่ง เป็นต้น ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงเสนอให้มีโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
อย่างต่อเนื่อง 
 



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(TOSH-OSHMS:2019) 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
 

2 
 

1.2 ขอบข่ำย 

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (TOSH-OSHMS:2019) ได้จัดท าขึ้น โดยมีขอบข่ายประกอบด้วย 

1) บทน า ขอบข่าย ค าจ ากัดความ 
2) การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน (TOSH-OSHMS:2019) 
3) หลักเกณฑ์ท่ีปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา 

1.3 ค ำจ ำกัดควำม 

 1) สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ หมายความว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. 
 2) ผู้อ ำนวยกำร หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
 3) เจ้ำหน้ำที่สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ หมายความว่า ส านักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ปรึกษา รวมถึงประสานงานการจัด
ฝึกอบรม และการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
 4) ที่ปรึกษำ หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่
ก าหนดของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยที่ปรึกษา รวมทั้งจัดท า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ส าหรับงาน
โครงการฯ ที่ปรึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 
 5) ผู้ช่วยที่ปรึกษำ หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และหลักสูตร
ที่ก าหนดของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ  
 6) โครงกำรฯ หมายความว่า โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
ตามปีงบประมาณ 
 7) สถำนประกอบกิจกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
 8) สถำนประกอบกิจกำรยกระดับ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ต้องการปรับปรุง/แก้ไข
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กระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ มากขึ้น 
ส่งผลต่อการปรับระดับผลการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการ 
 9) สถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่ประสงค์
จะด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษา
ของที่ปรึกษาและ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษาด้วยตนเอง 
 10) สถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ในกลุ่มลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) หมายความว่า สถานประกอบ
กิจการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษานิติบุคคล ในการด าเนิน
โครงการเฉพาะกิจ 
 11) คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร หมายความว่า ผู้ช านาญการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการทวนสอบ
ผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
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บทท่ี 2 
กำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (TOSH-OSHMS:2019) 
 
2.1 ขั้นตอนกำรขอรับกำรรับรอง 

 กรณีที่ 1: สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 

2) กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ภาคผนวก 1) 

3) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
- ประเภทสถานประกอบกิจการที่มีสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูง 

เช่น การผลิต (หมวด C) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 
(หมวด G) การก่อสร้าง (หมวด F) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (หมวด I) และ การขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า (หมวด H) เป็นต้น (ภาคผนวก 2) 

- อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น กลุ่มปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น 
- ขนาดของสถานประกอบกิจการ 
หมำยเหตุ: การคัดเลือกสถานประกอบกิจการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

4) สถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการตรวจติดตามภายใน 

5) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพ่ือก าหนด
แผนงานเข้าให้ค าปรึกษาร่วมกับสถานประกอบกิจการ 

6) ที่ปรึกษาลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถานประกอบกิจการ แสดงดังตารางที่ 2-1 

ประกอบด้วย 

- ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (Initial Review) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพเบื้องต้น 
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- ให้ค าแนะน า ตรวจติดตามการด าเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการท างาน 
(Site Visit) 

- ตรวจประเมินระดับการน ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เบื้องต้น (Pre-Audit) 
หมำยเหตุ: เจ้าหน้าที่ส านักบริการวิชาการจะร่วมสังเกตการณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

7) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือทวนสอบผลการด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น  
5 ระดับ (ภาคผนวก 3) ดังนี้ 
ระดับที่ 1 Start-up : เน้นที่การก าหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระดับที่ 2 Basic : เน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการท างานเป็นหลัก 
ระดับที่ 3 Silver : เน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการท างานโดยเริ่มมีการ
ตรวจสอบและทบทวนระบบการจัดการ 
ระดับที่ 4 Gold : การด าเนินการในเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยฯ มีการชี้บ่งอันตรายก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ  มุ่งเน้น
การควบคุมความเสี่ยง โดยใช้หลักการบริหารจัดการ การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง มีการจัดการกับข้อร้องเรียนและเอกสารที่มาจากภายนอกองค์กร มีการควบคุม
ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม มีการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลของมาตรฐานฯ ไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
ระดับที่ 5 Platinum : การจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนโดยด าเนินการตามข้อก าหนดทุกข้ออย่าง
ครบถ้วน  สามารถยกระดับสมรรถนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ทั้งในด้านของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการ
เจ็บป่วยจากการท างาน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 กรณีที่ 2: สถานประกอบกิจการยกระดับ และสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

1) กรอกรายละเอียดในใบขอรับบริการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน และยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างน้อย 120 วัน
ก่อนขอการรับรอง (ภาคผนวก 4) 

2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะพิจารณาการรับสมัครหลังจากยื่นความประสงคภ์ายใน 30 วัน 
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3) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ด าเนินการฝึกอบรมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยฯ การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตามภายในให้แก่สถานประกอบกิจการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

4) สถานประกอบกิจการเลือกที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษาที่ข้ึนบัญชีกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

5) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพ่ือก าหนด
จ านวนครั้งและแผนงานเข้าให้ค าปรึกษาร่วมกับสถานประกอบกิจการ (ตารางท่ี 2-1) 

6) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา แจ้งแผนการด าเนินงานต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
7) สถานประกอบกิจการเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้กับที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา

ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ภาคผนวก 5) 
8) ระยะเวลาในการลงพี้นที่ให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
9) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา จะต้องส่งรายงานหลังจากลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้งให้สถาบัน

ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
10) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา จะต้องแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือ

ประเมินระดับกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 
11) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือทวนสอบผลการด าเนิน

กิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

 กรณีที่ 3: สถานประกอบกิจการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
กับที่ปรึกษานิติบุคคลตามโครงการเฉพาะกิจ 

1) ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่มีการลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษานิติบุคคล 

2) สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
3) ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ที่ปรึกษานิติบุคคล และ

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
4) ที่ปรึกษานิติบุคคลจัดอบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และ

การตรวจติดตามภายใน” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
5) ที่ปรึกษาติดต่อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพื่อก าหนดแผนงานเข้าให้ค าปรึกษา

ร่วมกับสถานประกอบกิจการ 
6) ที่ปรึกษาลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถานประกอบกิจการ 



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(TOSH-OSHMS:2019) 
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
 

7 
 

7) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือทวนสอบผลการด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

ตำรำงท่ี 2-1 การเข้าให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการของที่ปรึกษาและ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา 

ประเภทสปก. Initial review Site visit 1 Site Visit 2 Pre-Audit 
กรณีสถานประกอบกิจการ 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ  อย่างน้อย 1 ครั้ง  

กรณีสถานประกอบกิจการ 
ทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมโครงการฯ     

กรณสีถานประกอบกิจการยกระดับ 
ระดับ Start-Up หรือ Basic 
ยกระดับเป็น Platinum  อย่างน้อย 1 ครั้ง  

Silver หรือ Gold  
ยกระดับเป็น Platinum 

อย่างน้อย 1 ครั้ง  

กรณีใบรับรองหมดอายุ 
ธ ารง (ต่ออายุ/ยกระดับ)  อย่างน้อย 1 ครั้ง  
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2.2 กระบวนกำรกำรรับรอง 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการด าเนินการตามระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ 
สถานประกอบกิจการไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ/ 

สถานประกอบกิจการยกระดับ 

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน 

ใบขอรับบริการ 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยัฯ คดัเลือก 

สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ 

สถานประกอบกิจการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในหัวข้อที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก าหนด 

สถานประกอบกิจการอบรมในหัวข้อที่ 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยัฯ ก าหนด 

สถานประกอบกิจการเลือก 

ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษา 

 

ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษาก าหนดจ านวนครั้งในการ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแกส่ถานประกอบกิจการ 

 

ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที ่

ให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบกิจการ 

 

สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม 

เพื่อทวนสอบผลการด าเนินงาน 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยัฯ  

ประกาศผลการประเมินระดับ 

สถาบันส่งเสรมิความปลอดภยัฯ จดัพิธีมอบ

ประกาศเกยีรตคิุณให้แกส่ถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบกิจการที่อยู่ในกลุ่มลงนาม

ความร่วมมือ (MOU) 

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

สถานประกอบกิจการอบรมในหัวข้อที่ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก าหนด 

สถานประกอบกิจการลงนามความร่วมมือ 
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2.3 เงื่อนไขกำรรับรอง 

1) สถานประกอบกิจการที่ได้รับประเมินระดับ จะมีอายุการรับรองมาตรฐานเป็นเวลา  3 ปี 
2) ใบรับรองมาตรฐานในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่

สถานประกอบกิจการ วันที่ให้การรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง (ภาคผนวก 6) 
3) กรณีสถานประกอบกิจการมีการให้บริการลูกค้านอกพ้ืนที่ จะต้องมีการตรวจประเมินให้ครอบคลุม

กระบวนการที่บริการพ้ืนที่ลูกค้า 

2.4 กำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบ 

1) เจ้าหน้าที่ส านักบริการวิชาการและที่ปรึกษาจะตรวจติดตามเพ่ือรักษาระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) การตรวจติดตามเพ่ือรักษาระบบจะตรวจติดตามทุกข้อก าหนด 
3) สถานประกอบกิจการจะต้องจัดเตรียมการทั้งหมดที่จ าเป็นต่อการตรวจประเมิน ได้แก่ การ

ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล การให้สิทธิ์เข้าไปในบริเวณสถานประกอบกิจการ การตรวจบันทึก รายงาน และ
การสอบถามพนักงาน 

4) การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ (ถ้ามี)  ก าหนดระยะเวลา
ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจติดตาม (ภาคผนวก 7) 

5) ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่สามารถอ้างอิงการรับรอง
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

2.5 ประโยชน์ของกำรขอกำรรับรอง  

 1) ประกาศเกียรติคุณที่รับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัย 
 2) การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 3) เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพ่ิมการต่อ
ยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์ท่ีปรึกษำ ผูช้่วยที่ปรึกษำ และที่ปรึกษำนิติบุคคล 

 
3.1 ขั้นตอนกำรคัดเลือก 

1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกาศรับสมัครผู้สนใจงานที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
ตามปีงบประมาณ 

 2) การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น การศึกษา ประสบการณ์ท างาน เป็นต้น 
 3) ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา ดังนี้ 

- ความรู้และเข้าใจในการจัดท าระบบ TOSH-OSHMS:2019 
- การตรวจติดตามภายใน 
- กฎหมายความปลอดภัย 
หมำยเหตุ: หัวข้อการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

 4) ผู้สมัครทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 5) ขึ้นบัญชีที่ปรึกษา พร้อมก าหนดความเชี่ยวชาญของประเภทอุตสาหกรรม 
 6) ประเมินการด าเนินงานของที่ปรึกษา 

7) ทบทวนประจ าปี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษา และทบทวนปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการเพื่อการพัฒนาระบบ 

3.2 เงื่อนไขที่ปรึกษำและผู้ช่วยที่ปรึกษำ 

1) ที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือทบทวนประจ าปี อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
จ านวนวันที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดฝึกอบรม  

2) ผลการประเมินการด าเนินงานของที่ปรึกษารายปี (การเข้าร่วมอบรม/การด าเนินงาน) ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ต่อเนื่องกัน 2 ปี จะถูกน ามาพิจารณาในการข้ึนบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาต่อไป (ภาคผนวก 8) 

3) ที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ
อย่างน้อย 2 แห่ง สามารถให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยคิด
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
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3.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ และที่ปรึกษำนิติบุคคล 

ที่ปรึกษำ 

1) ท าให้มั่นใจว่ากระบวนการให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับข้อก าหนดท าหน้าที่ประสานงาน นัดหมาย แจ้ง

ก าหนดการรายละเอียดอื่น ๆ ในการเข้าให้ค าปรึกษากับตัวแทนสถานประกอบกิจการ 

2) ท าหน้าที่น าการตรวจและรายงานผลการให้ค าปรึกษาและผลการตรวจประเมินภายใน และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการฯ ที่ให้การรับรอง 

3) ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบ 

4) ท าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การให้ค าปรึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ 

5) ท าหน้าที่สื่อสารกับสถานประกอบกิจการที่จะท าการตรวจรับรองและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการตรวจ

ประเมิน 

6) ท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

7) ท าหน้าที่รายงานผลการให้ค าปรึกษาและช่องว่างจัดระดับมาตรฐานให้กับตัวแทนสถานประกอบ

กิจการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

8) รักษาความลับข้อมูลการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการ 

9) ทบทวนและทวนสอบประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษา 

10) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษาและทวนสอบครั้งต่อไป 

ผู้ช่วยที่ปรึกษำ 

1) ท าให้มั่นใจว่ากระบวนการให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมาย 

2) ท าหน้าที่สนับสนุนการให้ค าปรึกษาและรายงานผลการตรวจประเมินที่ตรวจพบและน าเสนอต่อที่ปรึกษา 

3) ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบต่อที่ปรึกษา 

4) ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษา 

5) ท าหน้าที่สนับสนุนที่ปรึกษาในการสื่อสารกับสถานประกอบกิจการที่จะท าการทวนสอบ รับรอง 

รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการทวนสอบและน าเสนอต่อที่ปรึกษา 

6) ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากท่ีปรึกษา 

7) ท าหน้าที่รายงานผลการตรวจประเมินให้กับท่ีปรึกษา 

8) รักษาความลับข้อมูลการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการ 

9) ทบทวนและทวนสอบประสิทธิผลของการให้ค าปรึกษาและทวนสอบร่วมกับท่ีปรึกษา 

10) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ร่วมกับท่ีปรึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษาและทวนสอบ 
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ที่ปรึกษำนิติบุคคล 

1) สนับสนุนการอบรม และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้แก่              

สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันส่งเสริม

ความปลอดภัยฯ 

2) ด าเนินการตรวจประเมินระดับผลการปฏิบัติและแนะน าการปรับปรุงมาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมจัดท ารายงานการตรวจประเมิน

ระบบตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก าหนด ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ  

3) ติดตามและประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.4 กำรคัดเลือกที่ปรึกษำในกำรให้ค ำปรึกษำแก่สถำนประกอบกิจกำร 

1) การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 1 ท่าน และผู้ช่วยที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน 
2) พิจารณาจากความเชี่ยวชาญตามประเภทของสถานประกอบกิจการ อย่างน้อย 1 ท่าน 

3.5 เงื่อนไขกำรปรับระดับผู้ช่วยที่ปรึกษำเป็นที่ปรึกษำ 

1) พิจารณาจ านวนครั้งในการลงพื้นที่เพ่ีอให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ 
2) พิจารณาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
3) สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลังได้ 
หมำยเหตุ: การปรับระดับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
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ภำคผนวก 1 
ตัวอย่ำงใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร  

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ ……………………………………….. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนประกอบกจิกำร 

ช่ือสถานประกอบกิจการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สาขา (โปรดระบุ ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอร์ติดต่อ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จ านวนพนักงาน : ……………………………………………………………จ านวนกะ: ………………………………………………………………….. 

ระบบมาตรฐานท่ีสถานประกอบกิจการได้รับการรับรอง (เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001) (โปรดระบุ ถ้ามี) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2 สถำนประกอบกิจกำรของท่ำนอยู่ในประเภทใด 

 ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภัยฯ 

 สถานประกอบกิจการที่ไดร้ับการรับรองจากมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ ……………………………………………………………. 

 เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงคล์ดสถิติอุบัตเิหตจุากการท างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 

เข้าร่วมในปี พ.ศ. ………………………………………………………….. ได้ระดับ ……………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 3 ผู้ประสำนงำนโครงกำร (* จ ำเป็น โปรดระบุ) 

* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (หลัก) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 4 เหตุผลในกำรเข้ำร่วมโครงกำร (* จ ำเป็น โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 5 เง่ือนไขและข้อตกลง 
เง่ือนไขกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกจิกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฯ 
1. เป็นสถานประกอบกิจการใหม่ท่ียังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
2. เป็นสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการจัดท ามาตรฐานระบบ

การจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมลงนามอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้มีอ านาจลงนาม 

3. มีบุคลากรหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการด าเนินการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดท าระบบกับผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นคนเดียวกัน 

4. มีความพร้อมในการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเป็นไปได้
ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นท่ีกระทบต่อการจัดท าระบบของ สสปท. 

5. สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ 
เนื่องด้วยเป็นเอกสารควบคุม ขอให้สถานประกอบกิจการแสดงเอกสารต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญได้ 
โดยไม่ต้องส่งมอบข้อมูล 

6. ใบรับรองผ่านการประเมินระดับ จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีได้ประกาศผลการรับรอง  
7. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะด าเนินการตรวจติดตาม (Surveillance audit) แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อรักษา   

มาตรฐานระบบฯ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน 
ข้อตกลงในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการด าเนินโครงการ 
2. หากสถานประกอบกิจการถอนตัวขณะอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สสปท. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้า

ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงการสมัครเข้ารว่มโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว 
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
                              ลงช่ือ ……………………………………………………………………………… ผู้บริหาร/ผู้มอี านาจลงนาม 

( ……………………………………………………………………………) 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 

วันท่ี ……………………………………………………………………... 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม : ส านักบริการวิชาการ ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านความปลอดภยัฯ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2488 9111 ต่อ 604 หรือ 061 420 1372 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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ภำคผนวก 2 
สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 

ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 

หมวด
กิจกำร 

ประเภทกิจกำร ข้อมูลปี  
2560 

ข้อมูลปี 
2561 

ข้อมูลปี 
2562 

A เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 807 983 1,305 
B การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 347 342 367 
C การผลิต 48,674 48,120 50,369 
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 188 164 189 
E การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 133 149 169 
F การก่อสร้าง 8,973 9,638 11,599 
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ 
12,931 12,890 13,543 

H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,123 3,078 3,375 
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,151 4,945 5,623 
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 180 161 180 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 135 142 151 
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 711 797 963 
M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 1,091 1,110 1,164 
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,166 2,090 2,275 
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 
- 5 1,915 

P การศึกษา 151 186 166 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 905 856 791 
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 411 429 458 
S กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 201 212 301 
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า

และบริการที่ท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถ
จ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

- - - 

U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก - - - 
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ภำคผนวก 3 
แบบตรวจประเมินมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

ล ำดับที ่ ข้อก ำหนด 
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4.2 นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 4.2.1 นายจ้างต้องก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อมลงนาม  

 

 

    

1)  เหมาะสมกับขนาด ลักษณะกิจกรรม และความเสี่ยงของ

สถานประกอบกิจการ 

     

2)  เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

     

3)  แสดงความมุ่งมั่นเพื่อป้องกันมใิห้เกิดความสูญเสีย       

4)  แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน และสนบัสนุนการจัดสรรเวลาและ

ทรัพยากรเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

     

4.2.2 นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

     - ผ่านตัวแทนของพนักงาน เช่น คณะกรรมการ คณะท างาน เป็นต้น      

     - ผ่านพนักงานโดยตรงในการมีส่วนร่วม      

4.2.3 มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า

นโยบายที่ก าหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

     

4.2.4 มีการสื่อสารให้ลูกจ้างทราบอย่างท่ัวถึง      
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4.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

  

  

4.3.1 โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยนายจ้างต้องด าเนินการดังนี ้

     

1) ต้องก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร คณะบุคคล และ

หน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน โดยให้เป็นความรับผดิชอบของสายงานบังคับบัญชาตามล าดับ 

จัดท าเป็นเอกสาร และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 

     

      - ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร คณะบุคคล และ

หน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน โดยให้เป็นความรับผดิชอบของสายงานบังคับบัญชาตามล าดับ 

     

     -  มีการจัดท าเป็นเอกสาร      

     -  มีการสื่อสารให้ทราบโดยทัว่กัน      

2) นายจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร โดยมีอ านาจหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     

    ก. ดูแลให้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีได้จดัท าขึ้น มีการน าไปปฏิบตัิ และรักษา

ไว้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

     

    ข. รายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานต่อนายจ้าง 

     

    ค. ให้ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      

    ง. ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วม      

4.3.2 สมรรถนะและการฝึกอบรม      
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1) นายจ้างต้องก าหนดสมรรถนะของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอันตราย โดย

พิจารณาจากระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

  

2) นายจ้างต้องก าหนดความจ าเปน็ในการฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข้องกับ

อันตราย และระบบการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและทบทวน

เป็นระยะ 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.3.3 กำรสื่อสำร      

1) นายจ้างต้องจัดท าระเบยีบปฏิบตัิในการสื่อสารที่เกีย่วข้องกับ

อันตราย และระบบการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา บคุคลภายนอกและผู้เยีย่มชมใน

สถานท่ีท างาน 

     

 2) มีการน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง และผู้ที่เกีย่วข้องมา

พิจารณาและด าเนินการ 

     

3) มีการด าเนินการกับข้อร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานจากภายนอกสถานประกอบกิจการ 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.3.4 กำรควบคุมเอกสำร 

นายจ้างจะต้องจัดท าระเบียบปฏิบัติในการควบคุมเอกสารในระบบการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
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ท างาน เพื่อให้เอกสารมีความทันสมัย และสามารถใช้ตามวัตถุประสงค์ที่

ต้องการ โดยต้องควบคุมดังนี ้

1) มีการอนุมัติเอกสารก่อนน าไปใช้งาน      

2) มีการทบทวนเป็นระยะ กรณมีกีารแก้ไขจะต้องมีการระบสุถานะของ

การแก้ไข 

     

3) มีการระบสุถานะของการยกเลกิกรณีมีการยกเลิกเอกสาร      

4) มีการเขียนเอกสารไว้อยา่งชัดเจนและผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าใจได้      

5) มีการป้องกันการน าเอกสารที่ลา้สมัยแล้วไปใช้งาน      

6) มีการควบคุมเอกสารที่มาจากภายนอกสถานประกอบกิจการ      

7) มีการจัดเก็บเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

     

4.4 แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและกำรน ำไปปฏบิัติ 

 4.4.1 วัตถุประสงค์และแผนงำน      

1) นายจ้างต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยจัดท าเป็นเอกสาร วัตถุประสงค์นี้

จะต้อง 

     

    ก. สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

    ข. สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

    ค. มุ่งมั่นในการป้องกันการประสบอุบัตเิหตุ การเจ็บป่วย และโรค

จากการท างาน 
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   ง. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและวัดผลได ้      

2) นายจ้างต้องจัดท าแผนงานเป็นเอกสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถานประกอบกิจการโดยแต่ละแผนงานอย่างน้อยต้องก าหนด 

     

 ก. บุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ      

ข. มาตรการควบคุมการด าเนินการตามแผน      

ค. งบประมาณ และกรอบระยะเวลาด าเนินการ      

3) นายจ้างตอ้งก าหนดเกณฑ์วดัผลการปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลตุามวัตถุประสงค์

และแผนงาน 

     

4) นายจ้างตอ้งก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม

แผนงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค์และแผนงาน พร้อมทั้ง

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.4.2 กฎหมำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำน 

     

1) นายจ้างต้องจัดท าระเบยีบปฏบิัติในการช้ีบ่งและตดิตามกฎหมาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เกี่ยวข้อง

กับสถานประกอบกิจการให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ 

     

2) นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการน ากฎหมายไปปฏิบัติและรักษาไว้ในสถานประกอบ

กิจการ 

     

   - ต้องมีทะเบียนกฎหมายที่ครอบคลุม และต้องน าไปปฏิบัติใหรู้้ว่า

ตัวเองเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง 
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   - มีการประเมินความสอดคล้อง      

   - มีการด าเนินการตามกฎหมาย      

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.4.3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง      

1) นายจ้างต้องจัดท าระเบยีบปฏิบตักิารช้ีบ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ง 

และจัดท าแผนจดัการความเสีย่ง 

     

2) นายจ้างต้องช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม

ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบกิจการ 

     

    ก. กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและไมเ่ป็นประจ า       

     ข. พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ขีดความสามารถของร่างกาย 

และท่าทางในการท างานท่ีไมเ่หมาะสม 

     

     ค. การออกแบบพื้นที่ท างาน กระบวนการ การติดตั้งเครื่องจักร

อุปกรณ์ในการท างาน สถานีงาน และการยศาสตร ์

     

      ง. กิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้รับเหมา 

บุคคลภายนอก และผู้เยีย่มชม  

     

     จ. การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ 

กระบวนการ วิธีปฏิบตัิงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบ

กิจการ 

     

    ฉ. การปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงช่ัวคราวและมีผลต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ

กิจกรรมต่าง ๆ  
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    ช. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ และมีการ

สอบสวนแล้ว 

     

3) นายจ้างต้องก าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบของผู้ที่ต้องท าการช้ีบ่ง

อันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนความเสีย่ง รวมทั้ง

สื่อสารให้ทุกคนในสถานประกอบกิจการทราบ 

     

4) วิธีการในการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ควรพิจารณา

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี ้

1. การขจัดอันตราย 

2. การทดแทน  

3. การควบคุมทางวิศวกรรม  

4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 

5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

     

5) นายจ้างต้องทบทวนการช้ีบ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด 

     

6) นายจ้างต้องให้ผู้รับเหมามสี่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายและการ

ประเมินความเสี่ยง พร้อมท้ังมีการสื่อสารไปยังลูกจ้าง ผู้มสี่วนได้เสยี 

และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกการจัดการความเสี่ยง      

4.4.4 กำรควบคุมกำรปฏิบัติ 

นายจ้างต้องก าหนดระเบียบปฏิบตัิเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการ

ปฏิบัติงาน และกจิกรรมต่าง ๆซึ่งประกอบด้วย 

     

1) ข้อบังคับหรือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และกฎระเบยีบ

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

รวมทั้งมาตรการควบคมุทางวิศวกรรม 
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    - ไม่ครบทุกกระบวนการการท างาน      

   - ไครบทุกกระบวนการการท างาน      

2) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจัดจ้าง      

   - มีการจัดท าระเบียบปฏิบตั ิ      

   - แนวทางการน าไปปฏิบัต ิ      

3) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมในสถานท่ีท างาน      

   - มีการจัดท าระเบียบปฏิบตั ิ      

   - แนวทางการน าไปปฏิบัต ิ      

4) การเตือนอันตราย      

5) การจัดการความเปลีย่นแปลง      

   - มีการจัดท าระเบียบปฏิบตั ิ      

   - แนวทางการน าไปปฏิบัต ิ      

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.4.5 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน      

1) นายจ้างต้องมีการระบสุถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกดิขึ้น      

2) นายจ้างต้องจัดท าระเบยีบปฏบิัติ ส าหรับการเตรยีมความพร้อมและ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

     

3) ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นายจ้างต้องพิจารณาถึงการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งในการขอความช่วยเหลือและ

การแจ้งเหต ุ
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4) นายจ้างต้องมีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินให้กับ

ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

     

5) นายจ้างต้องมีการทบทวนแผนและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ

ฉุกเฉินเป็นระยะ 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.5 กำรประเมินผลและกำรทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 4.5.1 กำรประเมินผล      

นายจ้างต้องจัดท าระเบียบปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และ

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ครอบคลุมถึง 

     

1) เกณฑ์ช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ      

2) การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานฯ  

     

3) ผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

4) สถิติการเกิดความสญูเสีย      

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.5.2 กำรสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุกำรณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ      

นายจ้างต้องจัดท าระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการสอบสวนและวิเคราะห์

อุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเป็นอบุัติเหตุ โดย 

     

1) การสอบสวนดังกลา่ว จะต้องด าเนินการโดยผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับอุบัตเิหตุ

ที่เกิดขึ้น และต้องสอบสวนโดยเรว็ 

     



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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2) มีการน ามาตรการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้จากการสอบสวนไปด าเนนิการ 

เพื่อขจัดสาเหตไุม่ให้เกิดซ้ า 

     

3) ผลของการสอบสวนจะต้องมีการสื่อสารใหลู้กจ้างในสถานประกอบ

กิจการทราบ 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.5.3 กำรตรวจประเมิน      

1) นายจ้างต้องมีการตรวจประเมนิระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อ 

     

-  ตรวจสอบว่ามรีะบบและองค์ประกอบของระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความ

เพียงพอ มีการน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไว้ได ้

     

-  พิจารณาว่าระบบการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน มีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของสถานประกอบกจิการ 

     

 2)  นายจ้างต้องจัดท าระเบียบปฏบิัติในการตรวจประเมิน เพื่อก าหนด

ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ วิธีการ และการ

รายงานผลการตรวจประเมิน 

     

3)  ผู้ตรวจประเมินจะต้องมีความเป็นกลาง โดยเป็นอิสระจากกิจกรรมที่

ตรวจประเมิน 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง      

4.5.4 กำรทบทวนกำรจัดกำร       
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นายจ้างต้องทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ข้อมูลส าหรับ

การทบทวนการจัดการต้องรวมถึง 

     

1) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

     

2) การบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

3) ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

4) การด าเนินการแกไ้ขและการด าเนินการป้องกันเป็นไปตามผลการ

สอบสวนอุบัตเิหตุและเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ 

     

5) ผลการตรวจประเมิน      

6) การปฏิบัติตามกฎหมายและผลการปฏิบัต ิ      

7) การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา      

8) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการจดัท า

ระบบ 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.6 กำรด ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 4.6.1 กำรแก้ไข กำรด ำเนินกำรแก้ไขและกำรป้องกัน      

นายจ้างต้องจัดท าระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการแก้ไข การด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและการด าเนนิการป้องกันแนวโน้มความบกพรอ่งที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลมุถึง 

     



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
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1) การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ      

2) วิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องที่ท าให้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และ

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ า 

     

3) ทบทวนประสิทธิผลในการด าเนินการแก้ไขและการด าเนินการ

ป้องกัน 

     

 4) สื่อสารผลการด าเนินการแก้ไขและการด าเนินการป้องกัน      

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง      

4.6.2 กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำน 

     

1) นายจ้างต้องน าผลที่ได้จากการทบทวนการจัดการ ไปด าเนินการ

ปรับปรุงระบบการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

2) นายจ้างต้องน าผลการทบทวนการจัดการไปสื่อสารให้กับลูกจา้งที่

เกี่ยวข้อง 

     

นายจ้างต้องจัดท าและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง       

 รวมข้อก ำหนด 30 50 82 96 105 

 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
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ภำคผนวก 4 
ตัวอย่ำงใบขอรับบริกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ใบขอรับบริกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ ……………………………………….. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนประกอบกจิกำร 

ช่ือสถานประกอบกิจการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สาขา (โปรดระบุ ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอร์ติดต่อ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จ านวนพนักงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จ านวนกะ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระบบมาตรฐานท่ีสถานประกอบกิจการได้รับการรับรอง (เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001) (โปรดระบุ ถ้ามี) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 2 ผู้ประสำนงำนโครงกำร (* จ ำเป็น โปรดระบุ) 

* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (หลัก) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ต าแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………… 

  อีเมล์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 3 รำยกำรขอรับบริกำร 
 การขอรับรองใหม ่
 การต่ออายุ (วันท่ีใบรับรองสิน้อายุ ……………………………………………………………………………………………………………….…) 
 การยกระดับ (จากระดบั ………………………………………………………… เป็นระดับ …………………………………………………….) 

 
 

 



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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29 
 

 

 

ส่วนที่ 4 รำยละเอียดที่ปรึกษำ 

 ช่ือ-สกุล ที่ปรึกษา : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ช่ือ-สกุล ผู้ช่วยท่ีปรึกษา : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ระบุ 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………… ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจลงนาม 

( ……………………………………………………………………………) 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 

วันท่ี ……………………………………………………………………... 

 

 
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม : ส านักบริการวิชาการ ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านความปลอดภยัฯ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2488 9111 ต่อ 604 หรือ 061 420 1372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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ภำคผนวก 5 
หลักเกณฑ์และอัตรำเรียกเก็บค่ำตอบแทนที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในสถำนประกอบกิจกำร 
 

 
 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ส่งเสริมการจัดท า
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่
สถานประกอบกิจการ เนื่องจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ในการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทุกประเภท 
ทุกขนาด 
 ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการด าเนินงานส าหรับสถานประกอบกิจการที่
ไม่ไดเ้ข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้ 
 1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ด าเนินการฝึกอบรมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยฯ การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตามภายในให้แก่สถานประกอบกิจการ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือประเมิน
ระดับให้แก่สถานประกอบกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 3) สถานประกอบกิจการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา 
และติดตามการด าเนินงาน โดยค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่าง สถาน
ประกอบกิจการกับที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก าหนด 
 
อัตรำกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ 
 

รำยกำร วิธีกำร อัตรำค่ำบริกำร 

ค่าบริการให้ค าปรึกษาการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างานต่อสถาน
ประกอบกิจการ 

ให้ค าปรึกษารายวัน 10,000 บาท/วัน 

เหมาจ่าย 40,000 - 50,000 บาท/แห่ง 
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ภำคผนวก 6 
ตัวอย่ำงใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ฉบับภำษำไทย และฉบับภำษำอังกฤษ) 
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ภำคผนวก 7 
ตัวอย่ำงรำยงำนข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตในกำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบ 

รำยงำนข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตในกำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ ……………………………………….. 

ข้อมูลสถำนประกอบกจิกำร 

ช่ือสถานประกอบกิจการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สาขา (ถ้ามี) : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เบอร์ติดต่อ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขการรับรอง : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนของท่ีปรึกษำ/ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ 

ข้อบกพร่อง/ ข้อสังเกต ที่พบ 

T-OSH OSHMS:2019 ข้อ ...................................................... 
จ าแนก  Major  Minor  Observation 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ก ำหนดแก้ไขแล้วเสร็จ  

วันท่ี ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………………… ที่ปรึกษา/ ผู้ช่วยท่ีปรึกษา 

       ( ……………………………………………………………………………………………) 

       วันที่ ……………………………………………………………………………………... 
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ส่วนของสถำนประกอบกจิกำร 

สำเหตุที่แท้จริง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

แผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ ข้อสงัเกต ที่พบ 
แนวทำง ก ำหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

………………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 
 

ส่วนของที่ปรึกษำ/ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ 

สรุปผลกำรตรวจสอบและกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ยังแก้ไขไม่เรียบร้อย รายงานข้อบกพร่องฉบับใหม่ รายงานท่ี …………………………………………………………………………….. 

 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………………………… ที่ปรึกษา/ ผู้ช่วยท่ีปรึกษา 

       ( ……………………………………………………………………………………………) 

       วันที่ ……………………………………………………………………………………... 
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ภำคผนวก 8 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของท่ีปรึกษำ 

 

 

ชื่อ-สกลุผู้ถูกประเมิน ................................................................................................................................................................... 

ต ำแหน่ง  ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยที่ปรึกษา 

ชื่อสถำนประกอบกิจกำรที่ให้ค ำปรึกษำ ..................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกลุผู้ประเมิน ....................................................................................................................................................................... 

ต ำแหน่ง  ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยที่ปรึกษา   เจ้าหน้าท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

สมรรถนะ รำยละเอียด 
ดีมำก 

(4 คะแนน) 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช้ 

(2 คะแนน) 
ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ไม่สำมำรถประเมินได้ 
(0 คะแนน) 

1. การปฏิบัติหน้าที ่
(Responsibility) 

1.1เข้าให้ค าปรึกษาตรงตามเวลา
ที่ก าหนดนัดหมาย 

     

1.2 มีการเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าสถานประกอบกิจการ 

     

1.3 ให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ 
ที่ปรึกษา 

     

1.4 มีความละเอยีดรอบคอบ 
เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง 
เพื่อให้ได้งานท่ีมีคณุภาพ 

     

1.5 ร่วมให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

     

2. การบริการที่ด ี
(Service Mind) 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นมิตร 
สุภาพ 

     

3. ความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

3.1 มีความรอบรู้ที่เกี่ยวกับการ
จัดท ามาตรฐาน และสามารถ
ตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อก าหนดได ้

     

3.2 สามารถอธิบายถึงข้อก าหนด
และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได ้
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สมรรถนะ รำยละเอียด 
ดีมำก 

(4 คะแนน) 
ดี 

(3 คะแนน) 
พอใช้ 

(2 คะแนน) 
ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ไม่สำมำรถประเมินได้ 
(0 คะแนน) 

4. การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรม 
และจริยธรรม 
(Integrity) 

4.1ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต 
ไม่มีการเสนอผลประโยชน์อย่าง
อื่นร่วมในการปฏิบตัิงาน
โครงการ 

     

4.2 ยึดมั่นในหลักการ 
จรรยาบรรณ ไม่เบี่ยงเบนด้วย
อคติหรือผลประโยชน์ 

     

5. การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

5.1 สนับสนุนการตดัสินใจของ 
ที่ปรึกษา และท างานในส่วนท่ี
ตนไดร้ับมอบหมาย 

     

5.2 รายงานใหท้ี่ปรึกษาทราบ
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ของตนในทีม 

     

5.3 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรค์และแสดงความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วม
ทีม ทั้งต่อหน้าและลบัหลัง 

     

5.4 รับฟังความเห็น และเต็มใจ
เรียนรูจ้ากผู้อื่น 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

สรุปผลกำรประเมิน 

 ผ่าน   ไม่ผ่าน



 

 

 


