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หัวขอ้พิจำรณำ มี ไม่มี 
เอกสำรแนบ
หมำยเลข 

หมวด 1 กำรบริหำรควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั    
1.1 การก าหนดนโยบายความปลอดภัย 
– นโยบายความปลอดภัยโดยมีผู้ลงนาม (ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ านาจสูงสุด
ของโรงงาน) และรายละเอียดแนวทางในการก าหนดนโยบายความปลอดภัย พรอ้มท้ัง
เอกสารหรอืรายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการทบทวนนโยบายความปลอดภัย  
(ตั้งแต่ปี 60 ถึงปีปัจจุบัน) 
1.2 การจัดองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
– องค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย (ตามกฎหมาย) 
– แผนผงัหน่วยงานด้านความปลอดภัย (ข้ึนตรงกับผูบ้ริหารสูงสุดหรือผู้มีอ านาจสูงสุด
ของโรงงาน) อ านาจหน้าท่ีความรับผดิชอบรวมท้ังการด าเนินงานของหนว่ยงานด้าน
ความปลอดภัยท่ีผ่านมา 
– รายละเอียด/เอกสาร/ค าสั่งการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงาน 
1.3 การส่งเสริมและการสือ่สารด้านความปลอดภัย (ท้ังในงานและนอกงาน) 
– กิจกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี  60 ถึงปีปัจจุบัน รวมท้ังการ
ประเมินผล (ท้ังในงานและนอกงาน) 
– รายละเอียดและหรือรูปภาพถึงช่องทางการสื่อสารนโยบายความปลอดภัยกิจกรรมการ
ส่งเสริมความปลอดภัยกฎหมายแผนงานให้พนกังานทุกระดับทราบ รวมท้ังการประเมิน
ว่าพนักงานทุกระดับทราบการสือ่สารด้านความปลอดภัย 
1.4 การมีส่วนร่วมของพนักงาน กิจกรรมความปลอดภัย พบปะหารือเรือ่งความ
ปลอดภัยของพนักงาน การเสนอแนะด้านความปลอดภัยเพื่อการปรับปรงุงาน การ
สอบสวนและติดตามผลข้อรอ้งเรียน 
– รายละเอียดและหรือภาพกิจกรรมความปลอดภัย การพบปะหารือเรื่องความ
ปลอดภัยของพนักงาน 
– การเสนอแนะการปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย (แสดงการก าหนดเป้าหมาย  
ผลการปฏิบัติ การติดตามผล และการปรบัปรงุแก้ไขกรณีปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมาย  
แยกเฉพาะด้านความปลอดภัย) 
– การสอบสวนและติดตามผลข้อร้องเรียน 
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หมวด 1 กำรบริหำรควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั    
1.5 การชี้บ่งอันตราย การประเมินอันตราย การจัดท าแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง
รวมท้ังแผนงานด้านความปลอดภัยท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง  (รวมถึงผู้รับเหมา)    
– มีการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงสรุปผล 
การชี้บ่งอันตรายและจุดวิกฤตปีปัจจุบัน 
– แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ รวมท้ังน า
การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
– แผนงานด้านความปลอดภัยขององค์กร 
– การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
– มีการทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงแผนเป็นประจ าทุกปี 
1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมท้ังผลวเิคราะห์น้ า อากาศ กาก เงือ่นไขในใบอนุญาต) 
– ทะเบียนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีรายละเอียดสาระส าคัญของกฎหมาย รวมท้ัง 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
– ผลวเิคราะห์น้ า อากาศ 
– ใบอนุญาตน าสิง่ปฏิกลูหรอืวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน 
– เงื่อนไขในใบอนุญาต พร้อมรายละเอียดการด าเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต 
1.7 มาตรฐาน กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 
– คู่มือ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน กฎระเบียบมาตรการความปลอดภัยในการ
ท างานส าหรับงานท่ีเป็นอันตราย (ระบุงานท่ีเป็นอันตราย) 
– ภาพข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับงานท่ีเป็นอนัตรายท่ีเป็นปัจจุบัน ติดไว้ท่ี 
บริเวณปฏิบัติงาน 
1.8 การจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอืน่  ๆ
– มีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี 60 ถึงปัจจุบัน ในด้าน 
   -  บุคลากร   
   -  งบประมาณ  
1.9 การประชุมส าหรับผู้บรหิารในเรื่องความปลอดภัย และการทบทวน 
ระบบบริหารความปลอดภัย 
– ก าหนดแผนการประชุมของผู้บริหารด้านความปลอดภัยและปฏิบัติตามแผนงาน
อย่างน้อยเดือนละครัง้อย่างตอ่เนื่อง (รายงานการประชุมประจ าเดือนย้อนหลัง 6 เดือน)   
- ทบทวนระบบบริหารความปลอดภัย มีการทบทวน พร้อมสรุปผลการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย และน าข้อบกพร่องไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (รายงานการประชุม
ประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี)   
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หมวด 2 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล    
2.1 การคดัเลอืกพนกังานใหม่ การสับเปลี่ยนงาน และการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง 
– ข้ันตอนการคัดเลอืกพนักงานใหม่ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง (มีการทดสอบความรู้ 
ความถนัด  ทัศนคติ ด้านความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผูร้ับเหมาช่วง 
และมีการปฐมนเิทศด้านความปลอดภัย 
– ข้ันตอนการสับเปลี่ยนงานของพนกังาน 
– ข้ันตอนการตรวจสุขภาพท่ัวไปตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานใหม่ และพนักงาน 
– สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจ หากพบว่ามีการตรวจสุขภาพท่ีมีความผิดปกติ
ต้องมีการติดตามปรับปรุงแก้ไข 
2.2 การอบรมผู้บรหิาร หัวหน้างาน พนกังาน และผู้รับเหมา 
– แผนการฝกึอบรมประจ าปี 
– การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล 

   

หมวด 3 กำรป้องกนัอุบตัิเหตุ และควบคุมอนัตรำย    
3.1 การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานและสารเคมี 
– สรุปการออกแบบและติดตัง้ระบบเพื่อป้องกนัอันตรายจากสารเคมีอันตราย 
– ผลการตรวจสภาวะแวดล้อมในการท างาน (ความร้อน แสง เสียง สารเคมีใน 
สภาวะแวดล้อมการท างาน) ปีล่าสุด เทียบกับมาตรฐานตามกฎหมาย 
– บัญชีรายการสารเคมีอันตรายท่ีใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับปริมาณการใช้ การจัดเก็บสงูสดุ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี รวมท้ังระบุว่า
สารเคมีอันตรายชนิดใดอยู่ในบัญชรีายชื่อวตัถุอันตรายตามท่ีกฎหมายก าหนด 
– บุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตรายและรายงานความปลอดภัยการเกบ็รักษาวัตถุ
อันตราย (บฉ.4) และต้องมีการรายงาน บฉ. 4 กรณีมีการใช้ การจัดเก็บสารเคมีท่ีอยู่ใน
บัญชีรายชื่อวตัถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
– มาตรการความปลอดภัยในการใช ้การจัดเก็บสารเคมี 
3.2 การควบคุมอันตรายของเครือ่งจักร และอุปกรณก์ารปฏิบัตงิาน และการซอ่มบ ารงุ
เครือ่งจักร อุปกรณ์ป้องกันอนัตราย เครือ่งมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
– การออกแบบและติดตั้ง โดยค านึงถึงความปลอดภัย เช่น มีเครื่องป้องกันอันตราย 
– เครื่องจักรและอุปกรณ์สะอาด มีสภาพดี พร้อมใช้งาน  
– มีการควบคุมการปฏิบัติและการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ต้องมี   
          - เอกสารตรวจสอบและข้ึนทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
          - ข้ันตอนการท างาน (WI) ของเครือ่งจักร 
–การซ่อมบ ารงุต้องมี  
        - แผนการซ่อมบ ารุง การติดป้ายเตือนขณะและกันบริเวณ ขณะปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
        - การตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบ ารงุ 
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หมวด 3 กำรป้องกนัอุบตัิเหตุ และควบคุมอนัตรำย    
3.3 การควบคุมอันตรายของระบบไฟฟ้า และอุปกรณก์ารปฏิบัตงิาน และการซอ่มบ ารุง 
– การออกแบบและติดตั้งเป็นไปตามหลักวิศวกรรม และจัดท าแผนผังวงจรไฟฟ้า 
(Single line diagram) ท่ีเป็นปัจจุบันท้ังหมดภายในโรงงาน 
– ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
ในโรงงานประจ าปีโดยวิศวกร 
3.4 การรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
– กิจกรรมสง่เสรมิการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
– ภาพแสดงทัศนียภาพโดยรอบของโรงงาน 
– ภาพแสดงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในอาคารโรงงาน ขณะมี
การปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการผลติ การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บวตัถุดิบ การจัด
วางเครื่องจักร การตีเส้นก าหนดเขต 
3.5 การขออนุญาตงานท่ีเป็นอันตราย (Work Permit) 
– ก าหนดงานท่ีต้องขออนุญาต (Work Permit) ของพนักงานหรือผู้รับจ้างชั่วคราว
เป็นลายลักษณ์อักษร 
– เอกสารข้ันตอนการด าเนินงานในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
กิจกรรมท่ีมีอันตรายสูง อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นลักษณะงานท่ีไม่ต้อง
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน โดยมีหัวหน้างานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้ด าเนินงานอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 
– แบบฟอร์มงานท่ีต้องขออนุญาตในการควบคุมการปฏิบัติงาน  (Work Permit) 
ท้ังหมด และตัวอย่างงานท่ีต้องขออนุญาตในการควบคุมการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด 
ท่ีได้ด าเนินงานมาแล้ว 
3.6 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
– ก าหนดงานหรือกิจกรรมท่ีอาจมีอันตราย หรือมีสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายท่ีจ าเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
– เอกสารแสดงหลักเกณฑ์ในการจัดหาและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โดยแสดงถึงความเหมาะสมกับลักษณะงาน ประสิทธิภาพการใช้งาน มาตรฐาน
ของอุปกรณ์ ความเพียงพอส าหรับพนักงาน อายุการใช้งาน 
– หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมและส่งเสริมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
– การจัดเก็บ การบ ารงุรักษา และการติดตาม และประเมินผลการใช้ของคนงาน 
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หมวด 3 กำรป้องกนัอุบตัิเหตุ และควบคุมอนัตรำย    
3.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย 
– เอกสารแสดงแผนและคณะผู้ตรวจความปลอดภัย (รวมถึงผู้รับเหมาชว่ง)  
– เอกสารแสดงการปฏิบัตงิานตามแผน 
– ตัวอย่างแบบตรวจความปลอดภัยใน 1 ปีท่ีผ่านมา และการประเมินผล 
การตรวจความปลอดภัยของแต่ละคณะหรอืบุคคล 
– ตัวอย่างการน าผลการตรวจความปลอดภัยมาด าเนินการปรับปรงุแก้ไข 
3.8 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (รวมท้ังอันตรายและ
ไม่อันตราย) เอกสารส าหรับควบคุมการปฏิบัติงาน ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยแสดงรายละเอียดดังนี้  
– การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ังท่ีเป็นขยะอันตรายและไม่อันตราย 
ตามประเภทของขยะแต่ละประเภทออกเป็นกลุ่ม เพือ่สะดวกตอ่การน าไปก าจัดหรือใช้
ประโยชน์อื่นๆตอ่ไป 
– เอกสารหนังสืออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (สก.2) 
เพื่อน าไปก าจัด ปีปัจจุบันและย้อนหลังสองปี และเอกสารแสดงการน าสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปก าจัด (ใบก ากับการขนส่ง) 
– การจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เช่น การน าไปก าจัด  
การน ากลับมาใช้ใหม่ การน าไป recycle การน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น การน ามาท า
ปุ๋ย การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมภาพถ่ายแสดงให้เห็นชัดเจน 

   

หมวด 4 กำรสอบสวนและวิเครำะห์อุบัติเหตุ    
4.1 การสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหต ุ
–ก าหนดข้ันตอนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับมีการสอบสวนและวิเคราะห์ตาม
ข้ันตอนท่ีก าหนด 
– ตัวอย่างการสอบสวนอุบัติเหตุตามข้ันตอนท่ีก าหนดหรือแบบฟอร์มในการสอบสวน
และมีการรายงาน  วิธีการปรับปรุงแก้ไข 
4.2 การรายงานและการเก็บบันทึกข้อมูล 
4.3 การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 
– แสดงสถิติการเกดิอุบัติเหตุย้อนหลงั 3 ปี เชน่ แสดงค่า IFR และ ISR  โดยมีอัตราการ
เกิดอุบัตเิหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง   
– มีแผนงานในการลดการเกิดอุบัตเิหตุ   
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หมวด 5 กำรป้องกนัภยัและแผนฉุกเฉิน    
5.1 แผนฉุกเฉินและการด าเนนิการตามแผน รวมถึงการฝึกซอ้มและการประเมินผล 
5.2 การป้องกนัและระงับอคัคีภัย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลกัษณะโครงสร้างและ
อาคาร  ระบบแจ้งเหตุ  ระบบและอุปกรณ์ดับเพลงิ  ตรวจสอบ และบ ารงุรกัษาอุปกรณ์
ในระบบเตือนภัย ป้องกันและระงับเหต ุ

   

หมวด 6 กำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรควำมปลอดภัยสู่ควำมยัง่ยนื    
6.1 แผนงานและการด าเนินการใหม่ๆในเรือ่งความปลอดภัยท่ีไม่เคยท ามาก่อน 
– โครงการต่อเนื่อง แผนงานความปลอดภัยในอนาคต ในเรือ่งความปลอดภัย 
– กิจกรรมดูแลความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน Green Industry Level 5 
6.2 การน าเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม เช่น IOT เป็นต้น มาประยุกต์ใชใ้นงานด้าน 
ความปลอดภัย 
- Smart sensors, Smart Manufacturing, Smart QC, Smart TPM เป็นตน้ 
6.3 การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิานด้านความปลอดภัยสูภ่าคส่วนอื่นๆ เช่น มี
กิจกรรมให้ความรู้ หรือศูนย์สาธิตด้านความปลอดภัยส าหรับ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน หรือสถานศึกษา เป็นต้น 
6.4 ชมุชนสัมพนัธ์ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม (รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน) 
– มีกิจกรรมชุมชนสมัพันธเ์ฉพาะด้านสังคม เช่น การบริจาค ท าบุญ ฯลฯ / มีกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ท่ีครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชน (รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน)   
– สวัสดิการ 
6.5 การส่งเสริมสุขภาพ 
– การด าเนนิการใหส้ถานประกอบการอตุสาหกรรมเป็นเขตห้ามจ าหน่าย และห้ามดื่ม
เครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
– มีการด าเนินการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
– มีการจัดให้มีสถานท่ีหรอืสนบัสนนุให้มีการออกก าลงักาย 
– มีการด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยทางถนน 
– เข้าร่วมโครงการต่างๆ เชน่ โรงงานสีขาว, To Be  Number One, อนามัยเจรญิพันธุ,์
มุมนมแม่  ฯลฯ 
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