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ฉบับ
นี้มาอ่านต่อในการปฏิบัติตามกฎหมายความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งในฉบับที่แล้ว

น�าเสนอถึงขั้นตอนที่ 7 ไปแล้วคือ การควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามแผน ในขั้นตอนต่อไปคือ

ขั้นตอนที ่8 การบันทึกผลการปฏิบัติตามกฎหมายและการ

รายงานต่างๆ  เมื่อสถานประกอบการก�าหนดแผนการปฏิบัติตาม

กฎหมายแล้ว สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือ การบันทึกผลการปฏิบัติต่างๆ ตาม

ที่กฎหมายแต่ละฉบับที่มีการก�าหนดไว้ เพราะการบันทึกรายการ

ต่างๆ ที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นหลักฐานที่ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึง

การปฏิบัติตามกฎหมายและการแสดงให้ทราบถึงค่าต่างๆ ที่สถาน-

ประกอบการสามารถด�าเนินการได้จริง โดยสถานประกอบการ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้แล้ว สถานประกอบการจะ

ต้องมีการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไปยังหน่วย-

งานราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายฉบบันัน้ๆ โดยรปูแบบ หรอื

แบบฟอร์มทีใ่ช้ในการรายงานตามกฎหมายน้ันสถานประกอบการจะ

ต้องน�ามาจากกระทรวงต่างๆ ที่ได้ก�าหนดไว้

ขัน้ตอนที ่9 การด�าเนนิการแก้ไขและการป้องกนั เมือ่สถาน

ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและได้มีการจัดท�ารายงานการ

ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้วนั้น สถานประกอบการก็จะทราบ

แนวทางการปฏบิตัติามกฎหมาย

ความปลอดภัยสำาหรับ

ว่ารายการใดทีส่ถานประกอบการปฏบิตัไิด้ครบถ้วนหรอืไม่ โดยหาก

รายการ หรือกิจกรรมใดที่ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน สถานประกอบการก็

จะต้องด�าเนนิการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ รวมทัง้การป้องกนัปัญหา หรอื

ข้อบกพร่องนั้นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก โดยสถานประกอบการจะต้อง

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มการ

แก้ไขและการป้องกัน ในการปฏบิติัในข้ันตอนนีแ้ต่ละสถานประกอบการ

จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันไป เช่น อาจจะน�าเข้าหา

รือในที่ประชุมระดับผู้บริหารเพื่อก�าหนดหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ

ในการแก้ไขและการก�าหนดมาตรการป้องกัน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 10 การปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน

ขั้นตอนนี้ เป็นการปฏิบัติหลังจากที่สถานประกอบการมีการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างๆ แล้ว ในบางกรณสีถานประกอบการ

จะต้องพจิารณาว่ามส่ีวนใด หรอืรายการใดทีส่ถานประกอบการต้อง

มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เอกสาร แบบฟอร์ม เครื่องจักร

สถานประกอบการ
ตอน

จบ
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อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับปรุงก็เพื่อสร้างหลักประกันในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

ทั้ง 10 ขั้นตอนของการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

ที่ผู ้ เขียนได ้น�าเสนอมานั้น เป ็นขั้นตอนการปฏิบัติที่อธิบาย 

แบบละเอียด ซึ่งในบางสถานประกอบการอาจจะก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติที่ลัดขั้นตอนมากกว่านี้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากการ

ปฏิบัติตามกฎหมายใน 10 ขั้นตอนที่เสนอไปข้างต้นนั้นแล้ว ใน

ปัจจุบันได้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

OHSAS18001 (Occupational Health Safety Assessment Series 

18001) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีการก�าหนดให้สถาน-

ประกอบการมกีารประเมนิความสอดคล้องตามกฎหมายเพิม่ขึน้จาก

การปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ซึ่งผู้เขียนขอใช้โอกาสนี้แนะน�าการ

ประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายควบคู่กันไปในคราวเดียวกัน 

โดยมีรายละเอียดที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติคือ 

1. การประเมนิความสอดคล้องของกจิกรรมการด�าเนนิงาน

ทีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายแต่ละฉบบั โดยการประเมินรายการนีส้ถาน

ประกอบการจะต้องประเมินกิจกรรม หรืองานท่ีปฏิบัติซึ่งสามารถ

ตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้เทียบกับ

กฎหมายฉบับนั้นๆ ว่าปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือไม่

2. การประเมนิความสอดคล้องของรอบเวลา หรอืช่วงเวลา 

การประเมินในเรื่องนี้เน้นการตรวจกิจกรรม หรืองานที่ได้ระบุไว้ใน

กฎหมายซึง่มเีงือ่นไขเวลาก�าหนดไว้ โดยตรวจสอบว่าสถานประกอบการ

ปฏิบัติตรงตามที่ก�าหนด หรือตรงตามรอบเวลา หรือช่วงเวลาหรือไม่

3. การประเมินความสอดคล้องของค่ามาตรฐานตามที่

กฎหมายก�าหนด การประเมินความสอดคล้องในรายการนี้เน้นการ

ประเมินค่าท่ีสถานประกอบการปฏิบัติได้ตามพารามิเตอร์แต่ละ

รายการเทียบกับค่าที่กฎหมายก�าหนดว่าอยู่ในค่าที่ก�าหนดหรือไม่

4. การประเมนิความสอดคล้องตามกฎหมายของเครือ่งมอื 

หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการประเมินในเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ที่สถานประกอบการน�ามาใช้งานน้ัน เป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้หรือไม่ เช่นขนาด จ�านวน ความเที่ยงตรง เป็นต้น

5. การประเมนิความสอดคล้องตามกฎหมายของคณุสมบตัิ

ของบุคลากร ในการประเมินรายการนี้เป็นการตรวจสอบบุคคลากร

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในบางเรื่องว่าสถานประกอบการได้ควบคุม

คุณสมบัติของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายได้

ครบถ้วนหรือไม่

6. การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายของเอกสาร

รายงานต่างๆ ในการประเมินรายการนี้สถานประกอบการต้อง 

ตรวจสอบรายงาน หรือบันทึกต่างๆ ที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่า สถาน-

ประกอบการใช้ถูกต้องหรือไม่ รายงานครบถ้วนหรือไม่เป็นต้น

ทัง้ 6 รายการของการประเมนิความสอดคล้องตามกฎหมาย

นัน้ เป็นการก�าหนดรายการการประเมนิความสอดคล้องแบบละเอยีด

ซึ่งเป็นไปตามเจตนาที่ข้อก�าหนดของระบบ OHSAS18001 ต้องการ

นั้นเอง 

สุดท้ำยนี้ผู้เขียนหวังว่ำทั้งสองเรื่องใหญ่ๆ ทั้งกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยควำมปลอดภยัและกำรประเมินควำมสอดคล้องตำม

กฎหมำยนั้น จะท�ำให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติได้ง่ำยขึ้น

และขอให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติจริงต่อไป TPA
news

ล�าดับ งาน/กิจกรรม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

หรือแหล่งอันตราย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาระส�าคัญของกฎหมาย สิ่งที่ต้องปฏิบัติ แผน&การติดตามวัดผล การประเมินความสอดคล้อง หมายเหตุ

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้

1 กิจกรรมการซ่อมบ�ารุง

ภายใน WORKSHOP 

ของโรงงาน

1.1 เสียงดัง

1.2 แสงส่วางไม่พอ

1.3 ความร้อน

1. ประกาศกระทรวงแรงงาน 

มาตรฐานการบริหารจัด

การฯ พ.ศ.2549

1. ก�าหนดค่าความดังของ

เสียงมาตรฐาน และแสง

สว่าง และอุณหภูมิ ของ

สถานประกอบการต่างๆ

1.  วัดความดังของเสียง

2. วัดความสว่างของแสง

3. วัดอุณหภูมิในโรงงาน

4. ส่งรายงานผลการตรวจวดั
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100 ลักซ์
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6 เดือน/ครั้ง
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สอดคล้อง

สอดคล้อง

Q2-Q4 ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

2 กิจกรรมการรับน�้ามันทาง

เรือ

2.1 OIL SPILL 1. พรบ.คณุภาพสิง่แวดล้อม

ปี พ.ศ.2535 และประกาศ

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1. ค่า OIL&GRESSE ต้องไม่

เกินมาตรฐานจากน�้าที่

ปล่อยลงสู่สาธารณะ

1. ตรวจวัดน�้าที่ปล่อยลงสู ่

แหล ่งน�้าสาธารณะทุก

เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ค่ามาตรฐาน M1 M2 M3 M4 ขาดการตรวจวัดเดือน

เมษายน ไม่สอดคล้อง15 15 15 - 5 ppm 4.5 4.8 4.9 5

2.2 ความร้อน

2.3 แสงจ้าจากดวงอาทิตย์

2. ประกาศกระทรวงแรงงาน

มาตรฐานการบริหารจัด-

การฯ พ.ศ.2549

1. ก�าหนดค่าความดังของ

เสียงมาตรฐาน และแสง

สว่างและอุณหภูมิ ของ

สถานประกอบการต่างๆ

1.  วัดความสว่างของแสง

2. วัดอุณหภูมิในโรงงาน

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ค่ามาตรฐาน Q1 Q2 Q3 Q4 สอดคล้อง

สอดคล้องP A P A
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ตัวอย่าง: การชี้บ่ง แผนการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ การติดตามตรวจวัด และการประเมินความสอดคล้อง ตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


