
 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  (๑)  ขอ  ๑๑  (๒)  ขอ  ๑๔  (๒)  และ  (๓)  ขอ  ๑๗  (๒)   
และ  (๓)  และขอ  ๒๐  (๑)  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” 

ขอ ๒ ประกาศนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน 

ขอ ๔ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตอง
เปนลูกจางซ่ึงนายจางไดแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน 

ขอ ๕ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค 
ข้ันสูงตองเปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา 

(๒) สําเร็จการศึกษาไม ตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่   ๖   หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
หรือเทียบเทา  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน  ตามประกาศ
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมาแลวไมนอยกวาหาป 

ขอ ๖ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
ตองเปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ผูซ่ึงมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ตองเขารับการฝกอบรมและไดรับใบรับรองตามขอ  ๑๕  วรรคสอง  
ภายในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ขอ ๗ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
ตองเปนลูกจางระดับบริหาร  หรือนายจาง 

ขอ ๘ ใหนายจางสงผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๓  ถึงขอ  ๗  แลวแตกรณี  เขารับการฝกอบรม
กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่
ข้ึนทะเบียนไวกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามขอ  ๑๗  พรอมย่ืนเอกสารดังตอไปนี้ตอ 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานดังกลาว 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม 
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม 
(๓) หนังสือรับรองการเปนลูกจางระดับหัวหนางาน  หรือระดับบริหาร  สําหรับการฝกอบรม

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  หรือระดับบริหาร  แลวแตกรณี 
(๔) หนังสือรับรองการเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  สําหรับ 

การฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่นายจางเปนผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร  
ใหนายจางย่ืนเอกสารตาม  (๑)  และ  (๒)  พรอมเอกสารแสดงความเปนนายจาง  เชน  หนังสือรับรอง
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การจดทะเบียนนิติบุคคล  ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๒ 
หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๙ หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ขอ ๑๐ การฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในแตละหลักสูตรตามขอ  ๙   
ตองมีระยะเวลาการฝกอบรม  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหนางาน 

(๒) ไมนอยกวาสิบแปดชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
เทคนิค 

(๓) ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยใน 
การทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง 

(๔) ไมนอยกวาส่ีสิบสองชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ 

(๕) ไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

หมวด  ๓ 
การประเมินผล  การทดสอบ  และการรับรองผลการฝกอบรม 

ขอ ๑๑ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  
ระดับเทคนิค  หรือระดับบริหารตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ  ๙  และไดรับ
การประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
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ขอ ๑๒ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง  
ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละเกาสิบของระยะเวลาการฝกอบรมในแตละหมวดวิชาของ
หลักสูตรตามขอ  ๙  และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน  รวมทั้งตองผานการทดสอบตามขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ  ๙  และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งตองผานการทดสอบตามขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสงผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชพีเขารับการทดสอบ
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 
ใหเปนหนวยงานทดสอบ  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การทดสอบหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง  ประกอบดวย
ขอสอบปรนัย  และขอสอบอัตนัยแยกแตละหมวดวิชา 

การทดสอบหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพแบงออกเปน 
การทดสอบภาคทฤษฎี  ประกอบดวย  ขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัยแยกแตละหมวดวิชา  และการทดสอบ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การทดสอบตามวรรคสองและวรรคสาม  ใหถือเกณฑผานดวยคะแนนไมตํ่ารอยละหกสิบของ
แตละหมวดวิชา 

ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมซ่ึงทดสอบไมผานเกณฑในหมวดวิชาใด  ใหผูนั้นเขาทดสอบใน
หมวดวิชาที่ไมผานไดอีกหนึ่งคร้ัง  หากยังไมผาน  ใหผูนั้นเขารับการฝกอบรมและทดสอบเฉพาะใน
หมวดวิชานั้นใหม 

ขอ ๑๕ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนผูออกใบรับรอง
ใหแกผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับ
เทคนิค  หรือระดับบริหาร 

ใหหนวยงานทดสอบตามขอ  ๑๔  เปนผูออกใบรับรองใหแกผูผานการฝกอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ 
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หมวด  ๔ 
หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๑๖ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ซ่ึงมีหลักสูตรการสอนสาขาอาชีวอนามัย  หรือ
เทียบเทา 

(๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 
(๓) รัฐวิสาหกิจ  ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
(๔) นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  

หรือกฎหมายวาดวยการจัดต้ังนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัย
ในการทํางาน 

(๕) นายจางซ่ึงมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบ
กิจการ  เฉพาะการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  หรือระดับบริหาร
ใหแกลูกจางของนายจางนั้น 

ขอ ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียน  รวมทั้งการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  สามารถดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานไดคราวละสามป  นับแตวันที่ข้ึนทะเบียน 

ขอ ๑๘ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่อธิบดีกําหนดตามขอ  
๑๗  ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมอีํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ส่ังใหหยุดการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนการชั่วคราว 
(๓) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๙ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  
หรือระดับบริหาร  ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑการฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนหรือหลังวันที่
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีผลใชบังคับ  และผานการฝกอบรมภายในวันที่  ๒๑  
สิงหาคม  ๒๕๔๙  ใหถือวาผูนั้นผานการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ 
หัวหนางาน  หรือระดับบริหารตามประกาศนี้ 

ขอ ๒๐ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน 
การบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีผลใชบังคับ  ซ่ึงผานการทดสอบ  และนายจางไดแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ  ภายในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติตามขอ  ๖  (๒) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ผดุงศักด์ิ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 


