
แนวทางปฏิบัติ  

การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของส่วนงาน 

                   
ตามมาตร 3 วรรค 2 มาตร 6 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  

มาตรา 3 วรรค 2  ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 6  ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างให้มีสภาพการท างาน และ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๘   ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท าเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 

ตามมาตรา 9 และมาตร 39 (1) (9)  แห่งพระราชบัญญตัิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ 2558 

มาตรา 9  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(2) ส านักงาน 
(3) คณะ 
(4) วิทยาลัย 
(5) สถาบัน 
(6) ส านัก 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบนั หรือ
ส านัก เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 อีกได ้

มาตรา39  อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี ้

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการนี้ ให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง และ 
ประกาศได ้

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 



 
แนวทางปฏิบตัิหน้าที่การบริหารงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ. 2554 จึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับส่วนงาน ดังนี ้ 

1. หัวหน้าส่วนงานก ากับดูแลสถานที่ บุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มี
ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

2. ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายและแต่งตั้งบุคคลหรือแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
กรณีที่ส่วนงานมีบุคลากรในส่วนงานตั้งแต่  50 คนขึ้นไปให้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ของส่วนงาน โดยมีองค์ประกอบของ คปอ. ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ข้อ 23 

3. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประจ าส่วนงานที่สอดคล้องตามลักษณะภารกิจของส่วนงาน ( อาชีวอนามัย เคมี รังสี และชีวภาพ ) 

4. ด าเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
5. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เหมาะสมกับภารกิจ

ของส่วนงาน เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร  
6. ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ของส่วนงานอย่างสม่ าเสมอ 
7. ท าการประเมินความเสี่ยงภายในส่วนงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ที่ครอบคลุม

ความเสี่ยงของส่วนงาน 
8. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
9. จัดให้มีการส ารวจ หรือตรวจสอบ เพื่อประเมินสภาพการท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การตรวจวัด

ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ท างาน จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟมิให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆ 
และจัดท าแผนการ ควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน 

10. บุคลากรทุกคนในส่วนงานมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด และให้ความ
ร่วมมือเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน การ
ด าเนินงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน 

11. ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย 
และมีสิทธใินการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการท างานที่ปลอดภัย 

12. จัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการท างานของส่วนงาน 
13. รายงานผลด าเนินงานการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ของส่วนงาน ให้กับคณะกรรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง 

 



 
องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการท างาน ควรมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

• ส่วนงานที่มบีุคลากรน้อยกว่า 100 คน ให้มีคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย  
- ผู้บริหารส่วนงานหรือบุคคลที่ผู้บริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นประธาน 1 คน  
- ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 1 คน และเลขา 1 คน  
- บุคลากรระดับปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 2 คน  

• ส่วนงานที่มบีุคลากรตั้งแต่ 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน ให้มีคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 7 คน ประกอบด้วย 
- ผู้บริหารส่วนงานหรือบุคคลที่ผู้บริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าที่เป็น ประธาน 1 คน  
- ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 2 คน และเลขา 1 คน 
- บุคลากรระดับปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 3 คน  

• ส่วนงานที่มบีุคลากรตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการอย่างน้อย 11 คน ประกอบด้วย  
- ผู้บริหารส่วนงานหรือบุคคลที่ผู้บริหารส่วนงานมอบหมาย ท าหน้าที่เป็น ประธาน 1 คน  
- รองผู้บริหารส่วนงาน ท าหน้าที่เป็นเลขา 1 คน   
- ผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนงาน ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 4 คน  
- บุคลากรระดับปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 5 คน 

หมายเหตุ  - กรรมการระดับหัวหน้าส่วนงาน และเลขานุการ มาจากการแต่งตั้งของผู้บริหารส่วนงานหรือ 
บุคคลที่ผู้บรหิารส่วนงานมอบหมาย 

- กรรมการระดับปฏิบัติการ มาจากการรับสมัคร หากไม่มีผู้สมัครให้ท าการลงคะแนนคัดเลือกจาก
บุคลากรระดับปฏิบัติการ 

- หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง (จป. เทคนิคขั้นสูง) หรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ให้ท าหน้าที่เป็น เลขานุการ 

- การก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการ
ท างาน ให้ก าหนดหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน ( อาชีวอนามัย เคมี รังสี   
และชีวภาพ ) และไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ข้อ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบตัิหน้าที่การบริหารงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสารเคมี  
 

1. หัวหน้าส่วนงานก ากับดูแลห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และเป็นห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ESPReL   

2. ก ากับ ดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลการครอบครองสารเคมีลงในฐานข้อมูลสารเคมี (ChemTrack & 
WasteTrack) อย่างสม่ าเสมอตามแบบฟอร์มมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้าน
สารเคม ี และจัดให้มีแนวทางปฏิบัตกิารจัดเก็บสารเคมีระดับส่วนงาน 

3. จัดให้มีคู่มีหรือวิธีการท างานที่เหมาะสมภายในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
และสภาวการณ์ท างานที่อันตราย  

4. จัดให้มีการส ารวจ หรือตรวจสอบความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินสภาพการท างานที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายที่เกี่ยวกับสารเคมี พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการบริหาร และจัดการความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกัน รับมือหรือบรรเทาความรุนแรงจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงก าหนดขั้นตอนหรือสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการหลังเกิดเหตุอันจรายจบสิ้นลงแล้ว  

5. ก ากับ ดูแลให้ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่เหมาะสมต่อการท างานอย่าง
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเบื้องต้น
ก่อนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ  และ ไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมและ
ทดสอบเบ้ืองต้น เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบตัิหน้าที่การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านชวีภาพ 

1.  


