
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ขอกํ าหนด

0.  บทนํ า
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational

health  and  safety  management  system)  น้ี  กํ าหนดขึ้นโดยใชมาตรฐานของอังกฤษหมายเลข  8800  ป
พ.ศ.  2539  เร่ืองแนวทางการจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (BS  8800 :  1996  Guide
to  occupational  health  and  safety  management  systems)  เปนแนวทาง  และอาศัยหลกัการของระบบการ
จัดการตามอนุกรมมาตรฐาน  มอก. 9000 / ISO 9000  และ  มอก. 14000/ISO 14000  โดยรวมระบบการจัด
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้  ใชในการปรับปรุงการด ําเนินงาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร  โดยมีเปาหมายเพื่อ

1. ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของลูกจางและผูเกี่ยวของ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด ําเนินงานขององคกร
3. แสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  กํ าหนดขอกํ าหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีกํ าหนดข้ึนเพ่ือ
1.2.1 เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรอยางตอเน่ือง  

โดยคํ านึงถึงขอกํ าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของและความรับผิดชอบของผูบริหารตอลูกจางและผู
เกี่ยวของในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.2.2 เปนเกณฑในการพิจารณาใหการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  แกองคกร
ที่นํ าระบบการจัดการตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีไปใช



2. การนํ าไปใช
องคประกอบในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  มีความส ําคัญตอระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย  นอกจากน้ีตองคํ านึงถึงปจจัยดานบุคคล  วัฒนธรรม  ระเบียบกฎเกณฑและปจจัยอื่น ๆ
ภายในองคกรเพื่อใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

องคกรที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการด ําเนินงานตาง ๆ ในรูปที ่  1  จะสามารถกํ าหนดนโยบายและวัตถุ
ประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และก ําหนดข้ันตอนในการนํ าไปใช  พรอมท้ังช้ีใหเห็นความ
สํ าเร็จตามเกณฑที่กํ าหนดข้ึน  เพ่ือทํ าใหเกิดวงจรการปรับปรุงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อยางตอเน่ือง

สํ าหรับรายละเอียดขอแนะนํ าดานเทคนิคและวิธีการนํ าไปปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมขอแนะนํ าดานเทคนิคและวิธีการน ําไปปฏิบัต ิ  (ในกรณีที่ยังไมมีการประกาศก ําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว  ใหเปนไปตาม  BS  8800

3.  บทนิยาม
ความหมายของค ําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  มีดังตอไปน้ี
3.1 การช้ีบงอันตราย  หมายถึง  กระบวนการในการคนหาอันตราย  (ดู 3.14)  ที่มีอยูและการระบุลักษณะ
ของอันตราย

3.2 การตรวจประเมิน  หมายถึง  การตรวจสอบโดยบคุคลภายในหรือภายนอกอยางเปนระบบและเปนไปใช
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย และวัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขององคกร

3.3 การทบทวนสถานะ  หมายถึง  การประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางมีแบบ
แผน

3.4  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการประมาณของความเสี่ยง  และการตัดสินวาความเสี่ยงนั้น
อยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม

3.5 การสอบเทียบ  (Calibration)  หมายถึง  ชุดของการดํ าเนินการทางมาตรวิทยา  เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางคาช้ีบอกโดยเคร่ืองวัดหรือระบบการวัด  หรือคาท่ีแสดงโดยเคร่ืองวัดท่ีเปนวัสดุ  กับคาสมนัยที่รู
ของปริมาณที่วัดภายใตภาวะที่บงไว
หมายเหตุ อางอิงจาก  มอก. 1300 – 2537  ขอกํ าหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการ

สอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ  ซึ่งแปลมาจาก  International  vocabulary  of  basic
and  general  terms  in  metrology  (VIM : 1984)  ดังน้ี



“The  set  of  operations  which  establish,  under  specified  conditions,  the  relationship
between  values  indicated  by  a  measuring  instrument  or  measuring  system,  or
values  represented  by  a  material  measure,  and  the  corresponding  known  values  of
a  measurand.”

3.6 ความเจ็บปวยจากการท ํางาน  หมายถึง  ความเจ็บปวยท่ีไดพิจารณาวามีสาเหตุจากกิจกรรมการทํ างาน
หรือสิ่งแวดลอมของที่ท ํางาน

3.7 ความเสี่ยง  หมายถึง  ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น
3.8 ปจจัยภายนอก  หมายถึง  แรงผลักดันท่ีอยูนอกการควบคุมขององคกรท่ีมีผลตอการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและจ ําเปนตองนํ ามาพิจารณาภายในเวลาที่เหมาะสม ตัวอยางปจจัยภายนอก เชน
กฎหมาย  มาตรฐาน  เปนตน

3.9 ปจจัยภายใน  หมายถึง  แรงผลักดันภายในองคกรที่อาจจะมีผลตอการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตัวอยางปจจัยภายใน  เชน  การเปลี่ยนโครงสรางขององคกร  วัฒนธรรมภายในองคกร
เปนตน

3.10 ลูกจาง  หมายถึง  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียก ชื่ออยางไร  เชน  ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน  คนงาน  คนงานของผูรับเหมา  เปนตน

3.11 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับโดยไมจํ าเปนตองเพ่ิมมาตรการ
ควบคุมอีก  ซึ่งไดจากการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงแลววาโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอาจเปนผลจากการมีมาตรการที่เหมาะสมในการลด
หรือควบคุมความเสี่ยง

3.12 ระบบการจัดการ  หมายถึง  ระบบภายในองคกรซึ่งประกอบดวยบุคลากร  ทรัพยากร  นโยบายและขั้น
ตอนการดํ าเนินการ  โดยมกีารทํ างานประสานกันอยางมีระเบียบและแบบแผน  เพื่อปฏิบัติงานที่
กํ าหนดไวหรือเพ่ือใหบรรลุหรือรักษาเปาหมายท่ีกํ าหนดไว

3.13 เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  (near  miss)  หมายถึง  เหตุการณที่ไมถึงประสงค  แตเม่ือเกิดข้ึนแลวมี
แนวโนมท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  (ดูขอ  3.17)

3.14 อันตราย  หมายถึง  ส่ิงหรือสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํ างาน  (ดู
ขอ 3.6)  ความเสียหายตอทรัพยสิน  ความเสียหายตอสภาพแวดลอมในการท ํางานหรือตอสาธารณะชน
หรือสิ่งตาง ๆ  เหลาน้ีรวมกัน

3.15 องคกร  หมายถึง  หนวยงานซ่ึงมีกิจการและการบริหารเปนของตนเอง  เชน  บริษัท  หางหุนสวน
หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบัน  สมาคม  เปนตน  ส ําหรับองคกรที่มีหนวยปฏิบัติงานอยูมาก
กวาหน่ึงแหง  อาจกํ าหนดใหหนวยปฏิบัติงานยอยแหงน้ันเปนหน่ึงองคกรได



3.16 อุบัติการณ  (incident)  หมายถึง  เหตุการณที่ไมพึงประสงค  ท่ีเกิดข้ึนแลวมีผลใหเกิดอุบัติเหตุ  (ดูขอ
3.17)  หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  (ดูขอ  3.13)

3.17 อุบัติเหตุ  (accident)  หมายถึง  เหตุการณที่ไมพึงประสงค  ที่อาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดไวลวงหนา
หรือไมทราบลวงหนา  หรือขาดการควบคุม  แตเม่ือเกิดข้ึนแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ  หรือความเจ็บ
ปวยจากการท ํางาน  (ดูขอ  3.6)  หรือการเสียชีวิต  หรือความสูญเสียตอทรัพยสิน  หรือความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมในการท ํางานหรือตอสาธารณสุข

4. ขอกํ าหนดของกระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 ขอกํ าหนดทั่วไป
องคประกอบท้ังหมดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ดังแสดงในรูปที ่  1  เปนภาพรวมระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองจัดท ําและปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ตามขอก ําหนดซึ่ง
ระบุในขอ  4 น้ี

 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง

รูปท่ี  1  องคประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ขอ 2  และขอ 4)

การทบทวน
การจัดการ

การตรวจสอบ
และแกไข

การทบทวน
สถานะเริ่มตน
การกํ าหนดนโยบาย
อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

การวางแผน

การนํ าไปใช
และการปฏิบัติ



4.2 การทบทวนสถานะเริ่มตน
องคกรตองทบทวนการด ําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยูกับ
1. ขอกํ าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู  ซึ่งจะนํ าไปใชในการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

นอกจากน้ี  องคกรอาจทบทวนการดํ าเนินงานที่มีอยูกับ
1. แนวทางการดํ าเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยูในองคกร
2. ขอปฏิบัติและการดํ าเนินงานท่ีดีกวาซ่ึงองคกรหรือหนวยงานอ่ืนไดจัดทํ าเอาไว  (best  practice)
ขอมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มตน  จะใชในการพิจารณาก ําหนดนโยบายและกระบวนการจัดท ําระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การทบทวนสถานเร่ิมตนน้ีจะใชเฉพาะเมื่อมีการนํ ามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีมาใชเปนคร้ังแรก
เทาน้ัน  เม่ือระบบการจัดการดํ าเนินไปไดครบถวนตามขอกํ าหนดแลว  ผลจากการทบทวนการจัดการจะ
นํ าไปใชในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการตอไป
องคกรตองทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.3 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกํ าหนดนโยบาย  โดยจัดทํ าเปนเอกสารพรอมท้ังลงนาม  เพ่ือแสดงเจต
จํ านงในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นโยบายดังกลาวตอง
1. เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ
2. เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงขององคกร
3. แสดงเจตจํ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอก ําหนดอ่ืน ๆ ที่องคกรไดท ําขอตกลงไว
4. แสดงเจตจํ านงที่จะปรับปรุงและปองกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกจางและผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง
5. แสดงเจตจํ านงที่จะจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเหมาะสมในการดํ าเนินการตามระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากนี้ตองใหลูกจางไดทราบและเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย  โดยการเผยแพรและเปดโอกาสให
ลูกจางมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทั้งมีการทบทวนเปนระยะ ๆ เพ่ือให
แนใจวา  นโยบายที่กํ าหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับองคกร



4.4 การวางแผน
4.4.1 การประเมินความเสี่ยง

องคกรตองจัดท ําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดํ าเนินงานในการช้ีบงอันตราย และการ
ประมาณระดับความเสี่ยงทุกกิจกรรมและสภาพแวดลอมในการทํ างานของลูกจางและผูเกี่ยวของ
เพื่อใชในการกํ าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
องคกรตองทบทวนการประเมินความเสี่ยง  ในกรณีท่ีมีการดํ าเนินกจิกรรมใหมหรือมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.4.2 กฎหมายและขอก ําหนดอ่ืน ๆ
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนนิงานในการชี้บงและติดตามขอกํ าหนด
ตามกฎหมาย  และขอก ําหนดอ่ืน ๆ ท่ีองคกรนํ ามาใชในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เชน   มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติท่ีกํ าหนดโดยสมาคมวิชาชีพ   องคกรระหวางประเทศ  เปนตน  ให
ทันสมัย

4.4.3 การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองจัดท ําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดํ าเนินงานในการเตรียมการจัดการดังตอไปน้ี
1. กํ าหนดแผนงานและวัตถุประสงค  รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย
2. วางแผนปฏิบัติการส ําหรับการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และเปนไปตามขอ
กํ าหนดตามกฎหมาย

3. วางแผนปฏิบัติการส ําหรับการควบคุมการปฏิบัติตามขอ  4.5.6
4. วางแผนปฏิบัติการสํ าหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติการตรวจประเมินและ
การทบทวนการจัดการ  (ดูขอ  4.6.1  ขอ  4.6.2  และขอ  4.7)

ถามีการดํ าเนินกิจกรรมใหมหรือมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรม องคกรตองแกไขแผนงานให
เหมาะสมองคกรตองจัดท ําและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.5 การนํ าไปใชและการปฏิบัติ
4.5.1 โครงสรางและความรับผิดชอบ
4.5.1.1 องคกรตองกํ าหนดโครงสราง  อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของลูกจางทุกระดับที่เกี่ยวของกับ

การจัดการในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รวมท้ังจัดทํ าเปนเอกสารและเผยแพรใหบุคคลที่
เกี่ยวของภายในองคกรทราบ
ลูกจางที่ตองปฏิบัติหนาที่ซึ่งมีผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม



4.5.1.2 องคกรตองแตงตั้งผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational  health  and
safety  management  repesentative – OH&S  MR)  เพื่อปฏิบัติงาน  โดยมีอํ านาจหนาท่ี  ดังน้ี
1. ดูแลใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไดจัดท ําขึ้น  มีการนํ าไปใชและ
ดํ าเนินการเปนไปตามขอกํ าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีอยางตอเน่ือง

2. รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูง  
เพื่อนํ าไปใชในการทบทวนการจัดการ  และเปนแนวทางส ําหรับการปรับปรุงระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.5.1.3 ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนํ าในการแสดงความรับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และ ดูแลใหมีการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางสมํ ่าเสมอ

4.5.2 การฝกอบรม  การสรางจิตสํ านึกและความรูความสามารถ
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานที่แสดงถึงความตองการในการฝก
อบรมและใหการฝกอบรมบุคลากรทุกระดับภายในองคกรใหมีความรูความสามารถ  รวมถึงสราง
จิตสํ านึกเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงในกิจกรรมที่ตองรับผิดชอบ  พรอมท้ัง
วิธีปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยง  และตองมีการประเมินความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.5.3 การสื่อสาร
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานในการสื่อสารดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  โดยใหองคกรรับฟงขอคิดเห็นและคํ าแนะนํ า  การประชาสัมพนัธ  การรับและการ
ตอบสนองขอมูลขาวสารระหวางบุคคล ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานระดับตางๆ ทั้งภาในและภายนอก
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.5.4.1 องคกรตองมีเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเพียงพอ เพื่อใหการ

จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เอกสารเหลาน้ีอาจอยูในรูปใดก็ได  เชน  สื่อสิ่ง
พิมพ หรือส่ืออเล็กทรอนิกส  เปนตน
เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่องคกรจัดทํ าขึ้น ตองอธิบายโครงสราง
การบริหารงานและความสัมพันธของเอกสารในระบบ



4.5.4.2 องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานในการเก็บรักษาและควบคุมเอกสาร  
เพื่อใหแนใจวา  เอกสารมีความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงคโดยอยางนอยจะตองมีการควบ
คุมดังนี้
1. ตองกํ าหนดวิธีการในการออกเอกสาร การแกไข การทบทวน และการรับรองเอกสารโดยบคุคล
ที่มีอํ านาจหนาท่ีตองท่ีไดระบุไว

2. ตองจัดท ําบัญชีหลักของเอกสาร  และวิธีการในการแจกจายเอกสาร
3. ตองกํ าหนดสถานที่ใชงานทุกจุดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
4. มีเอกสารที่ใชปฏิบัติงานฉบับลาสุด  ณ  จุดปฏิบัติงานโดยมีการชี้บงสถานะปจจุบันของเอกสาร
และเอกสารที่ยกเลิกตองน ําออกไปจากสถานที่ใชงานโดยทันท ี  เวนแตจะมีการปองกันมิใหมี
การนํ าไปใชงานโดไมไดตั้งใจ

5. มีวิธีการชี้บงเอกสารที่ยกเลิกแลว  แตเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายหรือเพื่อใชในการ
อางอิง

องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4
4.5.5 การจัดซ้ือและการจัดจาง

องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติงานตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานส ําหรับการจัดซ้ือและการจัดจาง
ในสวนที่จะมีผลตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดย

4.5.5.1 การจัดซื้อผลิตภัณฑ  อุปกรณ  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ตองพิจารณาถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
และมีการดํ าเนินการเพ่ือปองกันอันตราย  โดยกํ าหนดขอมูลรายละเอียดความตองการดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  พรอมท้ังตรวจรับตามขอมูลรายละเอียดท่ีกํ าหนดไว
ในกรณีท่ีเปนสารเคมีอันตรายตองมีเอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  เพื่อจะไดใช
สารเคมีนั้นอยางถูกตองและปลอดภัย
ในกรณีที่เปนอุปกรณ  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตองมีเอกสารคูมือ เพื่อการใชงานที่ถูกตองและ
ปลอดภัย

4.5.5.2 การจัดซื้ออุปกรณตรวจวัดที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ตองพิจารณาถึงการสอบเทียบ
(Calibration)  อุปกรณตรวจวัดเพื่อความถูกตองในการตรวจวัด  และตองมีเอกสารคูมือการใชงาน

4.5.5.3 การจัดจางผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง  ตองจัดจางโดยพิจารณาถึงความสามารถในการตอบสนอง
ตอความตองการขององคกรในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และตองมีการก ําหนดวิธีปฏิบัติ
งานที่ถูกตองและปลอดภัย  รวมท้ังมีการดํ าเนินการเพ่ือควบคุมดูแลการทํ างานของผูรับเหมาและผู
รับเหมาชวงใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติที่กํ าหนด
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4



4.5.6 การควบคุมการปฏิบัติ
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานในการควบคุมการปฏิบัติของลูกจาง
ในแตละกจิกรรม  ซึ่งรวมถึง  การใชวัสด ุ  อุปกรณและเคร่ืองมืออยางปลอดภัย  การจัดใหมีสภาพ
แวดลอมในการท ํางานที่เหมาะสม  การบ ํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและอุปกรณ  รวมทั้งการ
เคลื่อนยาย  การจัดเก็บ  การเก็บรักษา  การสงมอบ  เปนตน  เพ่ือใหแนใจวา  กิจกรรมท้ังหลาย
ดํ าเนินไปดวยความปลอดภัยและเปนไปตามนโยบายและการเตรียมการจัดการ และตองมีการดํ าเนิน
การดังน้ี
1. การปฏิบัติที่เปนไปตามขอก ําหนดตามกฎหมาย  มาตรฐานท่ีใชอางอิง  แผนงานความปลอดภัย
และ/หรือข้ันตอนการดํ าเนินงาน

2. กระบวนการอนุญาตใหท ํางานที่มีความเสี่ยง
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.5.7 การเตรียมความพรอมส ําหรับภาวะฉุกเฉิน
องคกรตองจัดท ําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดํ าเนินงานส ําหรับภาวะฉุกเฉิน  โดยกํ าหนด
แผนฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   พรอมทั้งก ําหนดใหมีการฝกซอมภายในเวลาที่ก ําหนด
ตรวจสอบอุปกรณที่จะใชในภาวะฉุกเฉินเปนระยะ ๆ  เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานได  และทบ
ทวนแผนฉุกเฉินภายหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินและภายหลังการฝกซอม
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทักตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.5.8 การเตือนอันตราย
องคกรตองจัดใหมีการเตือนอันตราย  ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  โดยครอบคลุมถงึ ชนิด สถานะของ
วัตถุอันตราย  รวมท้ังสถานภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  อุปกรณไฟฟา  และสถานที่ที่มีความเกี่ยว
ของในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยอาจใหส่ือตาง ๆ  ที่มีความทนทาน  เขาใจงาย  ชัด
เจน  เปนไปตามมาตรฐานของทางราชการหรือตามหลักสากล  ในกรณที่ไมมีการกํ าหนดมาตรฐาน
ดังกลาว  ใหองคกรจัดทํ าขึ้น  ท้ังน้ีตองจัดทํ าเปนเอกสารเพ่ือการอางอิง

4.6 การตรวจสอบและแกไข
4.6.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ

องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดํ าเนินงงานในการติดตามตรวจสอบและการวัด
ผลการปฏิบัติ  ทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อใหบรรลุนโยบายและการเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ก ําหนดไว



ในกรณีที่มีการใชเคร่ืองมือเพื่อตรวจวัดตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานที่
แสดงถึงความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชวิธีการเก็บ  ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  การสอบเทียบ
(calibration)  การดูแลรักษาและการซอมบ ํารุงอยางเหมาะสม
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

4.6.2 การตรวจประเมิน
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานในการตรวจประเมินระบบการจัด
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามชวงเวลาที่กํ าหนดสมํ ่าเสมอ  และมีการตรวจประเมินตลอด
ทั้งองคกร  โดยตองครอบคลุมขอบขาย  ความถี ่  วิธีการตรวจประเมิน  รวมท้ังความรับผิดชอบใน
การตรวจประเมิน  และผูตรวจประเมินตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ท ําการตรวจ
ประเมิน  ซึ่งอาจมาจากบุคคลภายในองคกรก็ได  เพ่ือตัดสินวา
1. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุต
สาหกรรมน้ี

2. องคกรไดดํ าเนินการและบรรลุตามนโยบายและการเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแผนการตรวนประเมินขึ้นกับระดับความเสี่ยงและผลการตรวจประเมินที่ผานมา  นอก
จากน้ีตองมีการรายงานผลการตรวจประเมิน  และสงใหบุคคลที่ถูกตรวจประเมิน  ผูบังคับ
บัญชาของหนวยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้งผูเกี่ยวของเพื่อท ําการแกไข
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดไวในขอ  4.6.4

4.6.3 การแกไขและการปองกัน
องคกรตองจัดทํ าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดํ าเนินงานที่แสดงถึงการแกไขขอบกพรองที่
พบจากการติดตามตรวจสอบ  การวัดผลการปฏิบัติ  การตรวจประเมิน  รายงานอุบัติการณ  ซึ่งรวม
ถึงอุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  ขอรองเรียนและขอเสนอแนะ  โดยกํ าหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  อํ านาจการจัดการในการสอบสวนเหตุท่ีแทจริงของขอบกพรอง  แลวดํ าเนินการแกไข
เพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสาเหตุภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  พรอมทั้งก ําหนดมาตรการ
เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองซํ้ าอีก
องคกรจะตองนํ าวิธีการดํ าเนินการแกไขและการปองกันไปใช พรอมท้ังปรับปรุงเอกสารดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยใหเปนไปตามการด ําเนนิการแกไขและการปองกันนั้น
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4



4.6.4 การจัดท ําและเก็บบันทึก
องคกรตองจัดท ําและปฏิบัติตามเอกสารข้ันตอนการดํ าเนินการที่แสดงถึงการชี้บง  การรวบรวม
การทํ าดัชนีการจัดเก็บ  การรักษา  และการท ําลายบันทึกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  นอก
จากน้ีใหถือวาบันทึกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงไดจัดท ําขึ้น
ตามขอ  4.5.5.3  เปนสวนหน่ึงของการจัดทํ าบันทึก
บันทึกอาจอยูในรูปใดก็ได  เชน  สื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนตน  แตตองชัดเจน  เขาใจ
งาย  สามารถชี้บงและสามารถสอบกลับไปยังกิจกรรมตาง ๆ  ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมทั้งตองมีการเก็บรักษาบันทึกใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย  มีการปองกันการเสียหาย  การ
เสื่อมสภาพหรือการสูญหาย  และตองมีการก ําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเพื่อเปนหลักฐานที่
แสดงวาเปนไปตามขอก ําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี

4.7 การทบทวนการจัดการ
ผูบริหารระดับสงูขององคกรหรือผูบริหารระดับสงูขององคกรและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการท ํางานในสถานประกอบกิจการที่มีตามกฎหมาย  ตองทบทวนระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระยะเวลาที่ก ําหนดไว  เพื่อใหแนใจวาระบบการจัดการ
ยังคงมีความเหมาะสมมีความเพียงพอ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยตองพิจารณาถึง
1. ผลการดํ าเนินงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด
2. ผลการดํ าเนินงานเฉพาะแตละขอก ําหนดของระบบการจัดการ
3. สิ่งท่ีพบจากการตรวจประเมิน
4. ปจจัยภายในและภายนอก  เชน  การเปลี่ยนโครงสรางขององคกร  แนวทางการดํ าเนินงานดาน
อนามัยและความปลอดภัยที่มีอยูในองคกร  ขอปฏิบัติและการดํ าเนินงานท่ีดีกวา  ซ่ึงองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืนไดจัดทํ าเอาไว  (best  practice)  การแกไขตามขอกํ าหนดของกฎหมาย  การนํ า
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช  เปนตน
นอกจากน้ีผูบริหารระดับสูงขององคกรตองวิเคราะหวาการกระทํ าใดที่จํ าเปนตองแกไขจากขอบก
พรองของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคกรตองพิจารณาความจํ าเปนของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่น ๆ  ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  สภาวะการณที่เปลี่ยนไปและเจตจ ํานงท่ีจะใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง
องคกรตองจัดทํ าและเก็บบันทึกตามที่ก ําหนดในขอ  4.6.4

                                                                      


