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Guidelines for the Occupational Safety and Health Management System
Standard (TOSH-OSHMS:2019)
ชื่อผู้แต่ง : ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน สานักบริการวิชาการ
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คำนำ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับ การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้แก่สถานประกอบกิจการ
ตามประกาศกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 ได้กาหนดให้นายจ้างดาเนินการในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ต่อมาในปี 2553 ได้มีประกาศ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน
ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการตาม
มาตรฐานระบบการจั ดการด้ านความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ ถู กต้ องและเหมาะสม สถาบันส่ งเสริ ม
ความปลอดภัยฯ ได้จัดทาเอกสารแนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (TOSH-OSHMS:2019) เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เอกสารฉบับนี้ อธิบายถึงขั้นตอนการดาเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ขั้นตอนการดาเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และหลักเกณฑ์
ของที่ ป รึ ก ษา ผู้ ช่ ว ยที่ ป รึ ก ษา และที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล โดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่
เริ่มกระบวนการจนเสร็จสิ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ ตลอดจนที่ปรึกษามีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรว่าสามารถนาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนาไปปฏิบัติต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน (สสปท. 1 -4-01-00-2562)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ สถานประกอบกิจการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางาน
ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 กาหนดให้นายจ้างดาเนินการในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน แต่ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 จึงมีประกาศกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทางาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวั น ที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มี
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จากข้อมูลสานักงาน
ประกันสังคม ประจาปี 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีจานวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จานวน 35,048 แห่ง
ที่ควรได้รับการส่งเสริมการจัดทาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 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 และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
อย่างต่อเนื่อง
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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1.2 ขอบข่ำย
แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (TOSH-OSHMS:2019) ได้จัดทาขึ้น โดยมีขอบข่ายประกอบด้วย
1) บทนา ขอบข่าย คาจากัดความ
2) การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (TOSH-OSHMS:2019)
3) หลักเกณฑ์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา
1.3 คำจำกัดควำม
1) สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ หมายความว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.
2) ผู้อำนวยกำร หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
3) เจ้ำหน้ำที่สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ หมายความว่า สานักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ดาเนินการร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ปรึกษา รวมถึงประสานงานการจัด
ฝึกอบรม และการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ
4) ที่ปรึกษำ หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่
กาหนดของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ดู แลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยที่ปรึกษา รวมทั้งจัดทา
รายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ สาหรับงาน
โครงการฯ ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาไทย ส านั ก บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง
5) ผู้ช่วยที่ปรึกษำ หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และหลักสูตร
ที่กาหนดของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ
6) โครงกำรฯ หมายความว่า โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ตามปีงบประมาณ
7) สถำนประกอบกิจกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ
พั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การตามมาตรฐานระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
8) สถำนประกอบกิจกำรยกระดับ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานประกอบกิ จ การตามมาตรฐานระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ฯ ที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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กระบวนการทางานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ มากขึ้น
ส่งผลต่อการปรับระดับผลการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการ
9) สถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ หมายความว่า สถานประกอบกิจการที่ประสงค์
จะดาเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษา
ของที่ปรึกษาและ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษาด้วยตนเอง
10) สถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ในกลุ่มลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) หมายความว่า สถานประกอบ
กิจการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษานิติบุคคล ในการดาเนิน
โครงการเฉพาะกิจ
11) คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำร หมายความว่า ผู้ชานาญการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการทวนสอบ
ผลการดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
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บทที่ 2
กำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (TOSH-OSHMS:2019)
2.1 ขั้นตอนกำรขอรับกำรรับรอง
 กรณีที่ 1: สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยฯ
1) สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ฯ ประกาศรั บ สมั ค รสถานประกอบกิ จ การที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ
2) กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (ภาคผนวก 1)
3) สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ฯ คั ด เลื อ กสถานประกอบกิ จ การเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
- ประเภทสถานประกอบกิจการที่มีสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานสูง
เช่น การผลิต (หมวด C) การขายส่งและการขายปลี ก 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) สถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และการตรวจติดตามภายใน
5) ที่ป รึ กษา และ/หรื อ ผู้ ช่วยที่ป รึกษา ติ ดต่อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพื่อกาหนด
แผนงานเข้าให้คาปรึกษาร่วมกับสถานประกอบกิจการ
6) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คาแนะนาในการดาเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่สถานประกอบกิจการ แสดงดังตารางที่ 2-1
ประกอบด้วย
- ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (Initial Review) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการทางานทางกายภาพเบื้องต้น
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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- ให้คาแนะนา ตรวจติดตามการดาเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทางาน
(Site Visit)
- ตรวจประเมินระดับการนามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เบื้องต้น (Pre-Audit)
หมำยเหตุ: เจ้าหน้าที่สานักบริการวิชาการจะร่วมสังเกตการณ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
7) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อทวนสอบผลการดาเนิน
กิจ กรรมตามมาตรฐานระบบการจัด การด้านความปลอดภัย โดยแบ่งระดับการประเมิน เป็น
5 ระดับ (ภาคผนวก 3) ดังนี้
ระดับที่ 1 Start-up : เน้นที่การกาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระดับที่ 2 Basic : เน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทางานเป็นหลัก
ระดั บที่ 3 Silver : เน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่ว ยจากการทางานโดยเริ่ม มี ก าร
ตรวจสอบและทบทวนระบบการจัดการ
ระดับที่ 4 Gold : การดาเนินการในเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย ฯ มีการชี้บ่งอัน ตรายก่อนที่จะทาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ มุ่งเน้น
การควบคุมความเสี่ยง โดยใช้หลักการบริหารจัดการ การกาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ ย ง มีการจั ดการกับ ข้ อร้ องเรีย นและเอกสารที่ มาจากภายนอกองค์ กร มีการควบคุ ม
ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม มีการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลของมาตรฐานฯ ไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ 5 Platinum : การจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนโดยดาเนินการตามข้อกาหนดทุกข้ออย่าง
ครบถ้วน สามารถยกระดับสมรรถนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ทั้งในด้านของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการ
เจ็บป่วยจากการทางาน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 กรณีที่ 2: สถานประกอบกิจการยกระดับ และสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
1) กรอกรายละเอียดในใบขอรับบริการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน และยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างน้อย 120 วัน
ก่อนขอการรับรอง (ภาคผนวก 4)
2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะพิจารณาการรับสมัครหลังจากยื่นความประสงค์ภายใน 30 วัน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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3) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดาเนินการฝึกอบรมข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยฯ การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตามภายในให้แก่สถานประกอบกิจการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4) สถานประกอบกิจการเลือกที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษาที่ขึ้นบัญชีกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
5) ที่ป รึ กษา และ/หรื อ ผู้ ช่วยที่ป รึกษา ติดต่ อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ เพื่อกาหนด
จานวนครั้งและแผนงานเข้าให้คาปรึกษาร่วมกับสถานประกอบกิจการ (ตารางที่ 2-1)
6) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา แจ้งแผนการดาเนินงานต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
7) สถานประกอบกิจการเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้กับที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา
ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ภาคผนวก 5)
8) ระยะเวลาในการลงพี้นที่ให้คาปรึกษาของที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
9) ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ช่วยที่ปรึ กษา จะต้องส่งรายงานหลังจากลงพื้นที่ในแต่ล ะครั้งให้ ส ถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไม่เกิน 2 สัปดาห์
10) ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา จะต้องแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อ
ประเมินระดับกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไม่ต่ากว่า 1 เดือน
11) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อทวนสอบผลการดาเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
 กรณีที่ 3: สถานประกอบกิจ การภายใต้ความร่วมมือระหว่า งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
กับที่ปรึกษานิติบุคคลตามโครงการเฉพาะกิจ
1) ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่ มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ฯ และที่ปรึกษานิติบุคคล
2) สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
3) ลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ฯ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล และ
สถานประกอบกิจการที่ เข้าร่วมโครงการ
4) ที่ป รึกษานิติบุคคลจัดอบรมหลักสูตร “ข้อกาหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และ
การตรวจติดตามภายใน” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ
5) ที่ป รึก ษาติดต่อ ประสานงานกับ สถานประกอบกิจ การ เพื่อ กาหนดแผนงานเข้า ให้คาปรึกษา
ร่วมกับสถานประกอบกิจการ
6) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คาแนะนาในการดาเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่สถานประกอบกิจการ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
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7) สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อทวนสอบผลการดาเนิน
กิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ตำรำงที่ 2-1 การเข้าให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการของที่ปรึกษาและ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา
ประเภทสปก.
Initial review
กรณีสถานประกอบกิจการ

ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
กรณีสถานประกอบกิจการ

ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
กรณีสถานประกอบกิจการยกระดับ
ระดับ Start-Up หรือ Basic

ยกระดับเป็น Platinum
Silver หรือ Gold
ยกระดับเป็น Platinum
กรณีใบรับรองหมดอายุ
ธารง (ต่ออายุ/ยกระดับ)


Site visit 1

Site Visit 2

อย่างน้อย 1 ครั้ง


Pre-Audit




อย่างน้อย 1 ครั้ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง
อย่างน้อย 1 ครั้ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)







แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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2.2 กระบวนกำรกำรรับรอง
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดาเนินการตามระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

สถานประกอบกิจการไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ/
สถานประกอบกิจการยกระดับ

สถานประกอบกิจการที่อยู่ในกลุ่มลงนาม
ความร่วมมือ (MOU)

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน
ใบขอรับบริการ

สถานประกอบกิจการกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ คัดเลือก
สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ

สถานประกอบกิจการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในหัวข้อที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กาหนด

สถานประกอบกิจการลงนามความร่วมมือ

สถานประกอบกิจการอบรมในหัวข้อที่
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กาหนด

สถานประกอบกิจการเลือก
ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษา

สถานประกอบกิจการอบรมในหัวข้อที่
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กาหนด

ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษากาหนดจานวนครั้งในการ
ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ

ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่
ให้คาแนะนาแก่สถานประกอบกิจการ
สถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม
เพื่อทวนสอบผลการดาเนินงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ประกาศผลการประเมินระดับ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
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2.3 เงื่อนไขกำรรับรอง
1) สถานประกอบกิจการที่ได้รับประเมินระดับ จะมีอายุการรับรองมาตรฐานเป็นเวลา 3 ปี
2) ใบรั บ รองมาตรฐานในรู ป แบบภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ประกอบด้ ว ย ชื่ อ และที่ อ ยู่
สถานประกอบกิจการ วันที่ให้การรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง (ภาคผนวก 6)
3) กรณีสถานประกอบกิจการมีการให้บริการลูกค้านอกพื้นที่ จะต้องมีการตรวจประเมินให้ครอบคลุม
กระบวนการที่บริการพื้นที่ลูกค้า
2.4 กำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบ
1) เจ้าหน้าที่สานักบริการวิชาการและที่ปรึกษาจะตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบจะตรวจติดตามทุกข้อกาหนด
3) สถานประกอบกิจ การจะต้ องจั ดเตรีย มการทั้งหมดที่จาเป็น ต่อ การตรวจประเมิน ได้แก่ การ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล การให้สิทธิ์เข้าไปในบริเวณสถานประกอบกิจการ การตรวจบันทึก รายงาน และ
การสอบถามพนักงาน
4) การแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งจากการตรวจติ ด ตามเพื่ อ รั ก ษาระบบ (ถ้ า มี ) กาหนดระยะเวลา
ไม่ เ กิ น 90 วั น นับจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจติดตาม (ภาคผนวก 7)
5) ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กาหนด จะไม่สามารถอ้างอิงการรับรอง
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง
2.5 ประโยชน์ของกำรขอกำรรับรอง
1) ประกาศเกียรติคุณที่รับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัย
2) การสนับสนุนและให้คาปรึกษาในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน
3) เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อ
ยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์ที่ปรึกษำ ผูช้ ่วยที่ปรึกษำ และที่ปรึกษำนิติบุคคล
3.1 ขั้นตอนกำรคัดเลือก
1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกาศรับสมัครผู้สนใจงานที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา ปีละ 1 ครั้ง
ตามปีงบประมาณ
2) การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น การศึกษา ประสบการณ์ทางาน เป็นต้น
3) ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษา ดังนี้
- ความรู้และเข้าใจในการจัดทาระบบ TOSH-OSHMS:2019
- การตรวจติดตามภายใน
- กฎหมายความปลอดภัย
หมำยเหตุ: หัวข้อการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
4) ผู้สมัครทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
5) ขึ้นบัญชีที่ปรึกษา พร้อมกาหนดความเชี่ยวชาญของประเภทอุตสาหกรรม
6) ประเมินการดาเนินงานของที่ปรึกษา
7) ทบทวนประจาปี หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษา และทบทวนปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการเพื่อการพัฒนาระบบ
3.2 เงื่อนไขที่ปรึกษำและผู้ช่วยที่ปรึกษำ
1) ที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึ กษาเข้าร่ว มฝึกอบรมเพื่ อทบทวนประจาปี อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
จานวนวันที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดฝึกอบรม
2) ผลการประเมินการดาเนินงานของที่ปรึกษารายปี (การเข้าร่วมอบรม/การดาเนินงาน) ต่ากว่าร้อยละ
60 ต่อเนื่องกัน 2 ปี จะถูกนามาพิจารณาในการขึ้นบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาต่อไป (ภาคผนวก 8)
3) ที่ป รึก ษาและผู้ช่ว ยที่ป รึก ษาที่มีป ระสบการณ์ใ นการให้คาปรึก ษาแก่ส ถานประกอบกิจ การ
อย่างน้อย 2 แห่ง สามารถให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยคิด
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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3.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ และที่ปรึกษำนิติบุคคล
ที่ปรึกษำ
1) ทาให้มั่นใจว่ากระบวนการให้คาปรึกษาสอดคล้องกับข้อกาหนดทาหน้าที่ประสานงาน นัดหมาย แจ้ง
กาหนดการรายละเอียดอื่น ๆ ในการเข้าให้คาปรึกษากับตัวแทนสถานประกอบกิจการ
2) ทาหน้าที่นาการตรวจและรายงานผลการให้คาปรึกษาและผลการตรวจประเมินภายใน และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ที่ให้การรับรอง
3) ทาหน้าที่ในการให้ข้อมูลและตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบ
4) ทาหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การให้คาปรึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
5) ทาหน้าที่สื่อสารกับสถานประกอบกิจการที่จะทาการตรวจรับรองและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการตรวจ
ประเมิน
6) ทาหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
7) ทาหน้าที่รายงานผลการให้คาปรึกษาและช่องว่างจัดระดั บมาตรฐานให้กับตัวแทนสถานประกอบ
กิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8) รักษาความลับข้อมูลการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการ
9) ทบทวนและทวนสอบประสิทธิผลของการให้คาปรึกษา
10) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คาปรึกษาและทวนสอบครั้งต่อไป
ผู้ช่วยที่ปรึกษำ
1) ทาให้มั่นใจว่ากระบวนการให้คาปรึกษาสอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมาย
2) ทาหน้าที่สนับสนุนการให้คาปรึกษาและรายงานผลการตรวจประเมินที่ตรวจพบและนาเสนอต่อที่ปรึกษา
3) ทาหน้าที่ในการให้ข้อมูลและตัดสินใจในหลักฐานที่ตรวจพบต่อที่ปรึกษา
4) ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษา
5) ทาหน้ าที่ส นั บ สนุ น ที่ป รึ กษาในการสื่ อสารกับสถานประกอบกิจการที่จะทาการทวนสอบ รับรอง
รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการทวนสอบและนาเสนอต่อที่ปรึกษา
6) ทาหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษา
7) ทาหน้าที่รายงานผลการตรวจประเมินให้กับที่ปรึกษา
8) รักษาความลับข้อมูลการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการ
9) ทบทวนและทวนสอบประสิทธิผลของการให้คาปรึกษาและทวนสอบร่วมกับที่ปรึกษา
10) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คาปรึกษาและทวนสอบ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
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ที่ปรึกษำนิติบุคคล
1) สนั บ สนุ น การอบรม และให้ ค าปรึ กษาในการด าเนิ นงานด้ านความปลอดภั ยในการท างานให้ แ ก่
สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยฯ
2) ดาเนิน การตรวจประเมินระดับผลการปฏิบัติและแนะนาการปรับปรุงมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พร้อมจัดทารายงานการตรวจประเมิน
ระบบตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ฯ กาหนด ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ
3) ติดตามและประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.4 กำรคัดเลือกที่ปรึกษำในกำรให้คำปรึกษำแก่สถำนประกอบกิจกำร
1) การลงพื้นที่ให้คาปรึกษา ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 1 ท่าน และผู้ช่วยที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน
2) พิจารณาจากความเชี่ยวชาญตามประเภทของสถานประกอบกิจการ อย่างน้อย 1 ท่าน
3.5 เงื่อนไขกำรปรับระดับผู้ช่วยที่ปรึกษำเป็นที่ปรึกษำ
1) พิจารณาจานวนครั้งในการลงพื้นที่เพี่อให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ
2) พิจารณาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
3) สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สานักบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลังได้
หมำยเหตุ: การปรับระดับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 1
ตัวอย่ำงใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ประจำปีงบประมำณ ………………………………………..
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนประกอบกิจกำร
ชื่อสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขา (โปรดระบุ ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทกิจการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จานวนพนักงาน : ……………………………………………………………จานวนกะ: …………………………………………………………………..
ระบบมาตรฐานทีส่ ถานประกอบกิจการได้รับการรับรอง (เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001) (โปรดระบุ ถ้ามี) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 สถำนประกอบกิจกำรของท่ำนอยู่ในประเภทใด
 ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
 สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ …………………………………………………………….
 เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัตเิ หตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)
เข้าร่วมในปี พ.ศ. ………………………………………………………….. ได้ระดับ ………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 ผู้ประสำนงำนโครงกำร (* จำเป็น โปรดระบุ)
* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (หลัก) : ………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : …………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) : …………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) (ถ้ามี) : …………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ส่วนที่ 4 เหตุผลในกำรเข้ำร่วมโครงกำร (* จำเป็น โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขและข้อตกลง
เงื่อนไขกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฯ
1. เป็นสถานประกอบกิจการใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
2. เป็นสถานประกอบกิจการทุก ประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีความมุ่งมั่น ในการจัดทามาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมลงนามอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้มีอานาจลงนาม
3. มีบุคลากรหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการดาเนินการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทาระบบกับผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นคนเดียวกัน
4. มีความพร้อมในการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเป็นไปได้
ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทาระบบของ สสปท.
5. สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้
เนื่องด้วยเป็นเอกสารควบคุม ขอให้สถานประกอบกิจการแสดงเอกสารต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้
โดยไม่ต้องส่งมอบข้อมูล
6. ใบรับรองผ่านการประเมินระดับ จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ประกาศผลการรับรอง
7. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะดาเนินการตรวจติดตาม (Surveillance audit) แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อรักษา
มาตรฐานระบบฯ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน
ข้อตกลงในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการดาเนินโครงการ
2. หากสถานประกอบกิจการถอนตัวขณะอยู่ในระหว่างดาเนินโครงการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี
 ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… ผู้บริหาร/ผู้มอี านาจลงนาม
ประทับตรา
( ……………………………………………………………………………)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ตาแหน่ง ………………………………………………………………..
วันที่ ……………………………………………………………………...

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : สานักบริการวิชาการ ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2488 9111 ต่อ 604 หรือ 061 420 1372

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 2
สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำน จำแนกตำมประเภทกิจกำร
ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
หมวด
กิจกำร
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U

ประเภทกิจกำร
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
การจัดการน้าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า
และบริการที่ทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถ
จาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

ข้อมูลปี
2560
807
347
48,674
188
133
8,973
12,931

ข้อมูลปี
2561
983
342
48,120
164
149
9,638
12,890

ข้อมูลปี
2562
1,305
367
50,369
189
169
11,599
13,543

3,123
5,151
180
135
711
1,091
2,166
-

3,078
4,945
161
142
797
1,110
2,090
5

3,375
5,623
180
151
963
1,164
2,275
1,915

151
905
411
201
-

186
856
429
212
-

166
791
458
301
-

-

-

-

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 3
แบบตรวจประเมินมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ระดับที่ต้องปฏิบัติ

Basic

Silver

Gold

Platinum

ข้อกำหนด

Startup

ลำดับที่

4.2.1 นายจ้างต้องกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานโดยจัดทาเป็นเอกสารพร้อมลงนาม











1) เหมาะสมกั บ ขนาด ลั ก ษณะกิ จ กรรม และความเสี่ ย งของ
สถานประกอบกิจการ











2) เป็นกรอบในการกาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย











3) แสดงความมุ่งมั่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสีย











4) แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย



























4.2 นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

และสภาพแวดล้อมในการทางาน และสนับสนุนการจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากรเพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
4.2.2 นายจ้ า งต้ อ งให้ ลู ก จ้ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบายด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ผ่านตัวแทนของพนักงาน เช่น คณะกรรมการ คณะทางาน เป็นต้น
- ผ่านพนักงานโดยตรงในการมีส่วนร่วม
4.2.3 มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า





















นโยบายที่กาหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4.2.4 มีการสื่อสารให้ลูกจ้างทราบอย่างทั่วถึง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ระดับที่ต้องปฏิบัติ

Platinum

































ค. ให้ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง







ง. ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วม







Basic


Startup

Gold

ข้อกำหนด

Silver

ลำดับที่

4.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4.3.1 โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยนายจ้างต้องดาเนินการดังนี้
1) ต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร คณะบุคคล และ
หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยให้เป็นความรับผิดชอบของสายงานบังคับบัญชาตามลาดับ
จัดทาเป็นเอกสาร และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน
- กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร คณะบุคคล และ



หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยให้เป็นความรับผิดชอบของสายงานบังคับบัญชาตามลาดับ
- มีการจัดทาเป็นเอกสาร
- มีการสื่อสารให้ทราบโดยทัว่ กัน
2) นายจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร โดยมีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
ก. ดูแลให้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ได้จดั ทาขึ้น มีการนาไปปฏิบตั ิ และรักษา
ไว้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง
ข. รายงานผลการปฏิบัติงานของระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานต่อนายจ้าง

4.3.2 สมรรถนะและการฝึกอบรม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Gold

Platinum

1) นายจ้างต้องกาหนดสมรรถนะของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอันตราย โดย

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ











พิจารณาจากระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
2) นายจ้างต้องกาหนดความจาเป็นในการฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ





อันตราย และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยจัดให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมที่กาหนดไว้ ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมและทบทวน
เป็นระยะ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง

































4.3.3 กำรสื่อสำร
1) นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบตั ิในการสื่อสารที่เกีย่ วข้องกับ

อันตราย และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา บุคคลภายนอกและผู้เยีย่ มชมใน
สถานที่ทางาน
2) มีการนาความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้าง และผู้ที่เกีย่ วข้องมา
พิจารณาและดาเนินการ
3) มีการดาเนินการกับข้อร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานจากภายนอกสถานประกอบกิจการ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง







4.3.4 กำรควบคุมเอกสำร
นายจ้างจะต้องจัดทาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมเอกสารในระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ระดับที่ต้องปฏิบัติ

Platinum







2) มีการทบทวนเป็นระยะ กรณีมกี ารแก้ไขจะต้องมีการระบุสถานะของ







3) มีการระบุสถานะของการยกเลิกกรณีมีการยกเลิกเอกสาร







4) มีการเขียนเอกสารไว้อย่างชัดเจนและผู้ใช้เอกสารสามารถเข้าใจได้







5) มีการป้องกันการนาเอกสารที่ลา้ สมัยแล้วไปใช้งาน















Basic

1) มีการอนุมัติเอกสารก่อนนาไปใช้งาน

Startup

Gold

ข้อกำหนด

Silver

ลำดับที่

ทางาน เพื่อให้เอกสารมีความทันสมัย และสามารถใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ โดยต้องควบคุมดังนี้

การแก้ไข

6) มีการควบคุมเอกสารที่มาจากภายนอกสถานประกอบกิจการ
7) มีการจัดเก็บเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ





สภาพแวดล้อมในการทางานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4.4 แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนและกำรนำไปปฏิบัติ
4.4.1 วัตถุประสงค์และแผนงำน
1) นายจ้างต้องจัดทาวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานโดยจัดทาเป็นเอกสาร วัตถุประสงค์นี้
จะต้อง
ก. สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน











ข. สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ



















สภาพแวดล้อมในการทางาน
ค. มุ่งมั่นในการป้องกันการประสบอุบัตเิ หตุ การเจ็บป่วย และโรค
จากการทางาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ง. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและวัดผลได้

Platinum

Gold

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ



2) นายจ้างต้องจัดทาแผนงานเป็นเอกสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานประกอบกิจการโดยแต่ละแผนงานอย่างน้อยต้องกาหนด
ก. บุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ









ข. มาตรการควบคุมการดาเนินการตามแผน









ค. งบประมาณ และกรอบระยะเวลาดาเนินการ









3) นายจ้างต้องกาหนดเกณฑ์วดั ผลการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์











































และแผนงาน
4) นายจ้างต้องกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน พร้อมทั้ง
ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 กฎหมำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
1) นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัติในการชี้บ่งและติดตามกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทางาน ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานประกอบกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2) นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย และกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการนากฎหมายไปปฏิบัติและรักษาไว้ในสถานประกอบ
กิจการ
- ต้องมีทะเบียนกฎหมายที่ครอบคลุม และต้องนาไปปฏิบัติให้รู้ว่า
ตัวเองเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Gold

Platinum

- มีการประเมินความสอดคล้อง

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ











- มีการดาเนินการตามกฎหมาย
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง





































4.4.3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบตั กิ ารชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ ง
และจัดทาแผนจัดการความเสีย่ ง
2) นายจ้างต้องชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของสถานประกอบกิจการ
ก. กิจกรรมที่ทาเป็นประจาและไม่เป็นประจา



ข. พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ขีดความสามารถของร่างกาย
และท่าทางในการทางานที่ไม่เหมาะสม
ค. การออกแบบพื้นที่ทางาน กระบวนการ การติดตั้งเครื่องจักร



อุปกรณ์ในการทางาน สถานีงาน และการยศาสตร์
ง. กิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทางานของผู้รับเหมา









บุคคลภายนอก และผู้เยีย่ มชม
จ. การเปลี่ยนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์



กระบวนการ วิธีปฏิบตั ิงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบ
กิจการ
ฉ. การปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)



แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Silver

Gold

Platinum

ข้อกำหนด











































Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ

ช. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ และมีการ
สอบสวนแล้ว
3) นายจ้างต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ต้องทาการชี้บ่ง



อันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทาแผนความเสีย่ ง รวมทั้ง
สื่อสารให้ทุกคนในสถานประกอบกิจการทราบ
4) วิธีการในการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ควรพิจารณา
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. การขจัดอันตราย
2. การทดแทน
3. การควบคุมทางวิศวกรรม
4. การควบคุมเชิงบริหารจัดการ
5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
5) นายจ้างต้องทบทวนการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด
6) นายจ้างต้องให้ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการสื่อสารไปยังลูกจ้าง ผู้มสี ่วนได้เสีย
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกการจัดการความเสี่ยง





4.4.4 กำรควบคุมกำรปฏิบัติ
นายจ้างต้องกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆซึ่งประกอบด้วย
1) ข้อบังคับหรือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
รวมทั้งมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Gold

Platinum

- ไม่ครบทุกกระบวนการการทางาน

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ











- ไครบทุกกระบวนการการทางาน









2) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ
- แนวทางการนาไปปฏิบัติ



3) การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมในสถานที่ทางาน
- มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ



- แนวทางการนาไปปฏิบัติ




4) การเตือนอันตราย













5) การจัดการความเปลีย่ นแปลง
- มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ
- แนวทางการนาไปปฏิบัติ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง












1) นายจ้างต้องมีการระบุสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น











2) นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัติ สาหรับการเตรียมความพร้อมและ



















4.4.5 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
3) ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน นายจ้างต้องพิจารณาถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในการขอความช่วยเหลือและ
การแจ้งเหตุ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Gold

Platinum

4) นายจ้างต้องมีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้กับ

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ



























ลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
5) นายจ้างต้องมีการทบทวนแผนและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นระยะ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง



4.5 กำรประเมินผลและกำรทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4.5.1 กำรประเมินผล
นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยให้ครอบคลุมถึง
1) เกณฑ์ชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานฯ



















3) ผลการปฏิบัติตามข้อกาหนดของระบบการจัดการความปลอดภัย



อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4) สถิติการเกิดความสูญเสีย
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง




















4.5.2 กำรสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุกำรณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ
นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการสอบสวนและวิเคราะห์
อุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ โดย
1) การสอบสวนดังกล่าว จะต้องดาเนินการโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับอุบัตเิ หตุ
ที่เกิดขึ้น และต้องสอบสวนโดยเร็ว

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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Gold

Platinum

2) มีการนามาตรการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้จากการสอบสวนไปดาเนินการ

Silver

ข้อกำหนด

Basic

ลำดับที่

Startup

ระดับที่ต้องปฏิบัติ









เพื่อขจัดสาเหตุไม่ให้เกิดซ้า
3) ผลของการสอบสวนจะต้องมีการสื่อสารให้ลูกจ้างในสถานประกอบ



































กิจการทราบ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง



4.5.3 กำรตรวจประเมิน
1) นายจ้างต้องมีการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อ
- ตรวจสอบว่ามีระบบและองค์ประกอบของระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความ
เพียงพอ มีการนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไว้ได้
- พิจารณาว่าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานประกอบกิจการ
2) นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัติในการตรวจประเมิน เพื่อกาหนด
ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน ขอบเขต ความถี่ วิธีการ และการ
รายงานผลการตรวจประเมิน
3) ผู้ตรวจประเมินจะต้องมีความเป็นกลาง โดยเป็นอิสระจากกิจกรรมที่
ตรวจประเมิน
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง



4.5.4 กำรทบทวนกำรจัดกำร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ระดับที่ต้องปฏิบัติ

Platinum





















5) ผลการตรวจประเมิน







6) การปฏิบัติตามกฎหมายและผลการปฏิบัติ







7) การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา







8) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดทา













Basic



Startup

Gold

ข้อกำหนด

Silver

ลำดับที่

นายจ้างต้องทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ข้อมูลสาหรับ
การทบทวนการจัดการต้องรวมถึง
1) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
2) การบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
3) ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
4) การดาเนินการแก้ไขและการดาเนินการป้องกันเป็นไปตามผลการ
สอบสวนอุบัตเิ หตุและเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ

ระบบ
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง
4.6 กำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4.6.1 กำรแก้ไข กำรดำเนินกำรแก้ไขและกำรป้องกัน
นายจ้างต้องจัดทาระเบียบปฏิบัตสิ าหรับการแก้ไข การดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและการดาเนินการป้องกันแนวโน้มความบกพร่องที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมถึง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ระดับที่ต้องปฏิบัติ

Platinum







2) วิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องที่ทาให้ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด และ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้า







3) ทบทวนประสิทธิผลในการดาเนินการแก้ไขและการดาเนินการ

































82

96

105

Basic

1) การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

Startup

Gold

ข้อกำหนด

Silver

ลำดับที่

ป้องกัน
4) สื่อสารผลการดาเนินการแก้ไขและการดาเนินการป้องกัน
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง
4.6.2 กำรกำหนดระยะเวลำในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
1) นายจ้างต้องนาผลที่ได้จากการทบทวนการจัดการ ไปดาเนินการ
ปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) นายจ้างต้องนาผลการทบทวนการจัดการไปสื่อสารให้กับลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง
นายจ้างต้องจัดทาและเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง
รวมข้อกำหนด

30

50

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 4
ตัวอย่ำงใบขอรับบริกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ใบขอรับบริกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ประจำปีงบประมำณ ………………………………………..
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนประกอบกิจกำร
ชื่อสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขา (โปรดระบุ ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทกิจการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จานวนพนักงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จานวนกะ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระบบมาตรฐานทีส่ ถานประกอบกิจการได้รับการรับรอง (เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001) (โปรดระบุ ถ้ามี) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ผู้ประสำนงำนโครงกำร (* จำเป็น โปรดระบุ)
* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (หลัก) : …………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
บุคลากรรับผิดชอบโครงการ (รอง) (ถ้ามี) : …………………………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่ง : ………………………………………………………………………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………
อีเมล์ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 รำยกำรขอรับบริกำร
 การขอรับรองใหม่
 การต่ออายุ (วันที่ใบรับรองสิน้ อายุ ……………………………………………………………………………………………………………….…)
 การยกระดับ (จากระดับ ………………………………………………………… เป็นระดับ …………………………………………………….)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดที่ปรึกษำ
 ชื่อ-สกุล ที่ปรึกษา : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยที่ปรึกษา : …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่ระบุ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ……………………………………………………………………………… ผู้บริหาร/ผู้มีอานาจลงนาม
( ……………………………………………………………………………)
ตาแหน่ง ………………………………………………………………..
วันที่ ……………………………………………………………………...

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : สานักบริการวิชาการ ส่วนบริการการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2488 9111 ต่อ 604 หรือ 061 420 1372

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 5
หลักเกณฑ์และอัตรำเรียกเก็บค่ำตอบแทนที่ปรึกษำในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในสถำนประกอบกิจกำร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้ส่งเสริมการจัดทา
มาตรฐานระบบการจัด การด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทางานให้ แ ก่
สถานประกอบกิจการ เนื่องจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณเพื่อสนับสนุน
สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ในการจัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทุกประเภท
ทุกขนาด
ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีแนวทางในการดาเนินงานสาหรับสถานประกอบกิจการที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ดังนี้
1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดาเนินการฝึกอบรมข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัย ฯ การประเมิน ความเสี่ ย ง และการตรวจติดตามภายในให้ แ ก่ส ถานประกอบกิจ การในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อประเมิน
ระดับให้แก่สถานประกอบกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3) สถานประกอบกิจการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษาของที่ปรึกษา และ/หรือผู้ช่วยที่ปรึกษา
และติด ตามการดาเนิน งาน โดยค่า ตอบแทนที่ป รึก ษาให้เ ป็น ไปตามการตกลงร่ว มกัน ระหว่า ง สถาน
ประกอบกิจการกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ช่วยที่ปรึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กาหนด
อัตรำกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ
รำยกำร
ค่ า บริ ก ารให้ คาปรึ ก ษาการจั ด การ ด้ า น
ความปลอดภั ย ในการทางานต่ อ สถาน
ประกอบกิจการ

วิธีกำร

อัตรำค่ำบริกำร

ให้คาปรึกษารายวัน

10,000 บาท/วัน

เหมาจ่าย

40,000 - 50,000 บาท/แห่ง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 6
ตัวอย่ำงใบรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับภำษำไทย และฉบับภำษำอังกฤษ)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
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ภำคผนวก 7
ตัวอย่ำงรำยงำนข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตในกำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบ
รำยงำนข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตในกำรตรวจติดตำมเพื่อรักษำระบบมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ประจำปีงบประมำณ ………………………………………..
ข้อมูลสถำนประกอบกิจกำร
ชื่อสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
สาขา (ถ้ามี) : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์ติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขการรับรอง : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนของที่ปรึกษำ/ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ
ข้อบกพร่อง/ ข้อสังเกต ที่พบ
T-OSH OSHMS:2019 ข้อ ......................................................

จาแนก  Major  Minor  Observation

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กำหนดแก้ไขแล้วเสร็จ
วันที่ ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………… ที่ปรึกษา/ ผู้ช่วยที่ปรึกษา
( ……………………………………………………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………………………………………………...

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(TOSH-OSHMS:2019)

34

ส่วนของสถำนประกอบกิจกำร
สำเหตุที่แท้จริง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แผนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ ข้อสังเกต ที่พบ
แนวทำง

กำหนดแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

……………………………………………………………………………………………

………………………………... ……………………………...

ส่วนของที่ปรึกษำ/ ผู้ช่วยที่ปรึกษำ
สรุปผลกำรตรวจสอบและกำรดำเนินกำรแก้ไข
 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ยังแก้ไขไม่เรียบร้อย รายงานข้อบกพร่องฉบับใหม่ รายงานที่ ……………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ……………………………………………………………………………………………… ที่ปรึกษา/ ผู้ช่วยที่ปรึกษา
( ……………………………………………………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………………………………………………...

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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ภำคผนวก 8
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของที่ปรึกษำ

ชื่อ-สกุลผู้ถูกประเมิน ...................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยที่ปรึกษา

ชื่อสถำนประกอบกิจกำรที่ให้คำปรึกษำ .....................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผู้ประเมิน .......................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา
สมรรถนะ

 ผู้ช่วยที่ปรึกษา
รำยละเอียด

1. การปฏิบัติหน้าที่
(Responsibility)

2. การบริการที่ดี
(Service Mind)
3. ความเชี่ยวชาญ
(Expertise)

 เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง ไม่สำมำรถประเมินได้
(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)
(0 คะแนน)

1.1เข้าให้คาปรึกษาตรงตามเวลา
ที่กาหนดนัดหมาย
1.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสถานประกอบกิจการ
1.3 ให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือ
ที่ปรึกษา
1.4 มีความละเอียดรอบคอบ
เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง
เพื่อให้ได้งานที่มีคณ
ุ ภาพ
1.5 ร่วมให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร
สุภาพ
3.1 มีความรอบรู้ที่เกี่ยวกับการ
จัดทามาตรฐาน และสามารถ
ตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกาหนดได้
3.2 สามารถอธิบายถึงข้อกาหนด
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

แนวปฏิบัติการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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สมรรถนะ

รำยละเอียด

4. การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรม
และจริยธรรม
(Integrity)

4.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
ไม่มีการเสนอผลประโยชน์อย่าง
อื่นร่วมในการปฏิบตั ิงาน
โครงการ
4.2 ยึดมั่นในหลักการ
จรรยาบรรณ ไม่เบี่ยงเบนด้วย
อคติหรือผลประโยชน์
5.1 สนับสนุนการตัดสินใจของ
ที่ปรึกษา และทางานในส่วนที่
ตนได้รับมอบหมาย
5.2 รายงานให้ที่ปรึกษาทราบ
ความคืบหน้าของการดาเนินงาน
ของตนในทีม
5.3 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรค์และแสดงความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วม
ทีม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5.4 รับฟังความเห็น และเต็มใจ
เรียนรูจ้ ากผู้อื่น

5. การทางานเป็นทีม
(Teamwork)
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ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง ไม่สำมำรถประเมินได้
(4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)
(0 คะแนน)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
สรุปผลกำรประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

