คําชี ้แจง
กฏกระทรวงกํําหนดมาตรฐานการบริิ หารจัดั การด้้ านความปลอดภั
ป
ยั อาชีีวอนามัยั และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน เนื ้อหาให้ ดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ซึง่ มีทงต้
ั ้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ ผ้ผูชําานาญการทผานการฝกอบรมเฉพาะ
วชาชพเฉพาะ
นาญการที่ผา่ นการฝึ กอบรมเฉพาะ ชางฝมอ
ช่างฝี มือ หวหนางาน
หัวหน้ างาน หรอจป.หลก(จป.วชาชพ,
หรื อจป หลัก(จป วิชาชีพ
จปงเทคนิคขันสู
้ ง,จป.เทคนิค)ดําเนินการ
ฏ
วย Checklist A B C เพื่อแจกแจงความ
ดังนันจป.หลั
้
กจึงต้ องบริ หารจัดการกฏหมายด้
รับผิดชอบให้ กบั บุคคลต่างๆในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน และใช้ แบบChecklist A ตรวจสอบ
การดําเนินการ Checklist
h kl B ตรวจสอบรายละเอีียดทางเทคนิควิชาการ และ Checklist
h kl C
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ างาน จะทําให้ การใช้ กฏหมายเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผมจะพฒนาและเพมเตมสวนทยงไมสมบู
ประสทธภาพ
ผมจะพัฒนาและเพิ่มเติมส่วนที่ยงั ไม่สมบรณ์
รณโดยเรว
โดยเร็ ว
สุดท้ ายนี ้ผมขอขอบคุณผู้บริ หารบริ ษัท ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํากัด ที่ได้ กรุณาให้ บคุ ลากร
ความปลอดภัยในการทํางานของบริ ษัทช่วยทําแบบ Checklist จนสําเร็ จ ขอขอบคุณ
ุ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ที่ได้ กรุณานําเว็บไซด์เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานสืบไป
โสภณ พงษ์ โสภณ

ขันตอนการใช้
้
เทคนิคChecklist
1.พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

ตามมาตรา 8 ปั จจุบนั มีกฏ
กระทรวงฯบังคับใช้ ...............ฉบับๆใดบ้ าง(พรบ.ไม่จําเป็ นต้ องทําเป็ น Checklist เพราะในแต่ละ
มาตรามีเนือ้ หาไม่มาก และสถานประกอบกิจการเกี่ยวข้ องบางมาตราเท่านัน้ ส่วนประกาศกรม
ระเบียบกรม และประกาศกระทรวง ถ้ ามีเนื ้อหามากอาจพิจารณาทําเป็ น Checklist ด้ วยก็ได้ )
2 สถานประกอบกจการแหงนใช..........ฉบบๆใด
2.
สถานประกอบกิจการแห่งนี ้ใช้
ฉบับๆใด
3.จป,หลักใช้ Checklist A ของแต่ละฉบับตรวจสอบแต่ละข้ อคําถามเพื่อพิจารณามอบให้ ผ้ ทู ี่
เหมาะสมรับผิดชอบตรวจสอบและดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดในกฏกระทรวง
ฏ
4.นําเข้ าที่ประชุมคปอ.เพื่อลงมติเห็นชอบในการมอบผู้รับผิดชอบแต่ละข้ อคําถามใน Checklist A
แต่ละฉบับ
5.การมอบผู้รับผิดชอบแต่ละข้้ อคํําถามให้
ใ ้ แนบกฏกระทรวงเฉพาะส่วนทีี่เกีี่ยวข้้ องไปด้
ไ ้ วย พร้้ อมให้
ใ้
ผู้รับผิดชอบระบุวนั แล้ วเสร็ จ
6 ผู
6.
ผ้ เชีชยวชาญ
่ยวชาญ ผ้ผูชําานาญการนารายละเอยดไปทาเปน
นาญการนํารายละเอียดไปทําเป็ น Checklist B ใชรบผดชอบตรวจสอบ
ใช้ รับผิดชอบตรวจสอบ
7.คําถามข้ อใดใน Checklist B และ Checklist C สามารถตรวจสอบหน้ างานได้ งา่ ยให้ นําไปทําเป็ น
Checklist C ให้ หวั หน้ างานรับผิดชอบตรวจสอบ

เนือ้ หาในแต่ ละกระทรวง
ดําเนินการ

ส่ งมอบผู้รับผิดชอบ

หัวหน้้ างานตรวจสอบ

Checklist A

Checklist B

Checklist C

1.จัดให้ มี

-คณะบุคคล บุคคล หน่วยงาน
-เอกสาร
เอกสาร รายงาน คูค่มือ ขอบงคบ
ข้ อบังคับ
-การตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ ตรวจรับรอง
-ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ ควบคุม
-การอบรม
การอบรม
2.จัดทํา
-วัสดุ อุปกรณ์ การเตือน
3.กํําหนด
-วิธีการ
3.ติดตัง้
-วัสดุ อุปกรณ์
4.ดูแล
-ลูกู จ้ าง ให้ /ห้ ามปฏิฏบตั ิ
-วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
5.อื่นๆ

-ระบุรายละเอียดมาให้ ในกฏกระทรวง หัวหน้ างานกํากับดูแลควบคุม
งานประจําวัน
-ไม่ระบุมาให้ ต้ องค้ นคว้ าเอง
1.จป.หลัก ดําเนินการเอง
2.ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ

-วิศวกร
-แพทย
แพทย์
-นักวิทยาศาสตร์
3.ผู้ชํานาญการ
-ผู้ผ่านการฝึฝึ กอบรมเฉพาะ
-ผู้ใช้ เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์
-ช่าง
-หัวหน้ างาน

การดําเนินการ

การพิจารณาแต่ละข้ อคําถามใน Checklist A
1 หนวยงานไมมตามคาถามขอน
1.
หน่วยงานไม่มีตามคําถามข้ อนี ้

2.คําถามข้ อนี ้ ขณะนี ้ยังไม่เกี่ยวข้ อง
3.ไม่เข้ าใจคําถาม
4
4.สามารถดํ
ําเนิินการได้
ไ ้ เอง
5.ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง ต้ องมอบผู้อื่น

-ถ้ ากฏหมายกําหนดผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
-ถ้ ากฏหมายไม่ได้ กําหนด แต่ต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะเรื่ อง

1

2
3

4

5

5

6.กําหนดระยะแล้ วเสร็ จ และนําเข้ าคปอ.แล้ วติด
ตามแต่ละคําถาม ถ้ถาดาเนนการเสรจแลวใหกา
ตามแตละคาถาม
าดําเนินการเสร็ จแล้ วให้ กา “ใช่
ใช”
7.คําถามข้ อใด สามารถมอบหัวหน้ างานตรวจสอบ
หน้ างานได้ ให้ คดั เลือกทําเป็ น Checklist C
8 ิ
8.พจารณาวาหวหนางานคนใดตองรบผดชอบ
่ ั ้
ใ ้ ั ิ ช
Checklist C ชุดใด นําเข้ าคปอ. กําหนดหน้ าที่
รับผิดชอบ

1.ใหลบคาถามขอนออกจาก
1
ให้ ลบคําถามข้ อนี ้ออกจาก Checklist A แลวเลอนลาดบขอ
แล้ วเลื่อนลําดับข้ อ
2.ให้ กาที่ช่องไม่เกี่ยวข้ อง พร้ อมบันทึกเหตุผล
3.ให้ สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ....................
4 ชื่อตนเองในช่
4.ระบุ
ใ อ่ งบันั ทึกึ ผลทีี่สําคัญ
ั
5.ผู้รับมอบเป็ นบุคคลภายใน ให้ ระบุชื่อ/ตําแหน่ง
ผู้รับมอบเป็ นบุคคลภายนอก ให้ ระบุชื่อ/ตําแหน่ง
บุคคลภายในทีี่จะรับผิดชอบไปประสานบุ
ไ
คคลภายนอกต่อไไป
-ผู้ดําเนินการต้ องเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เรี ยกว่าผู้เชี่ยวชาญ เช่น
วิศวกร แพทย์ เป็ นต้ น
-ผู้ดําเนินการต้ องเป็ นผู้ที่ผา่ นการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด หรื อ
เป็ นช่างฝี มือ หรื อเป็ นหัวหน้ าผู้คู วบคุมุ งานเฉพาะ เรี ยกว่าผู้ชู ํานาญการ
ญ
เช่น ผู้ควบคุมปั น้ จัน่ ผู้ควบคุมหม้ อนํ ้า เป็ นต้ น
6.ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชํานาญการ เอารายละเอียดทําเป็ น Checklist B
7.คําถามข้ อใด สามารถมอบหัวหน้ างานตรวจสอบหน้ างานได้ ให้
คัดเลือกออกมาทําเป็ น Checklist C

