เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง 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 ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
ขอ ๔ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตอง
เปนลูกจางซึ่งนายจางไดแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ขอ ๕ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
ขั้นสูงตองเปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา
(๒) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
หรือเทียบเทา และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ตามประกาศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวัน ที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมาแลวไมนอยกวาหาป
ขอ ๖ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตองเปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) เป น หรื อ เคยเป น เจ า หน า ที่ค วามปลอดภัย ในการทํ า งานระดั บวิ ช าชี พ ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวัน ที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผูซึ่งมีคุณสมบัติตาม (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
ขึ้น ทะเบียนไวกับกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานตามขอ ๑๗ พรอมยื่นเอกสารดังตอไปนี้ตอ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม
(๓) หนังสือรับรองการเปนลูกจางระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหาร สําหรับการฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหาร แลวแตกรณี
(๔) หนั งสื อรั บรองการเปน หรื อเคยเป น เจา หนา ที่ค วามปลอดภั ยในการทํา งาน สํ าหรั บ
การฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
แลวแตกรณี
ในกรณีที่นายจางเปนผูเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
ใหนายจางยื่นเอกสารตาม (๑) และ (๒) พรอมเอกสารแสดงความเปนนายจาง เชน หนังสือรับรอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

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) ไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ ชั่ ว โมง สํ า หรั บ หลั ก สู ต รเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ใน
การทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
(๔) ไมนอยกวาสี่สิบสองชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ
(๕) ไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร
หมวด ๓
การประเมินผล การทดสอบ และการรับรองผลการฝกอบรม
ขอ ๑๑ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ระดับเทคนิค หรือระดับบริหารตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับ
การประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๒ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละเกาสิบของระยะเวลาการฝกอบรมในแตละหมวดวิชาของ
หลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมทั้งตองผานการทดสอบตามขอ ๑๔
ขอ ๑๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งตองผานการทดสอบตามขอ ๑๔
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสงผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพเขารับการทดสอบ
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานรับรอง
ใหเปนหนวยงานทดสอบ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
การทดสอบหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง ประกอบดวย
ขอสอบปรนัย และขอสอบอัตนัยแยกแตละหมวดวิชา
การทดสอบหลั ก สู ต รเจ าหน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ วิ ช าชี พแบ ง ออกเป น
การทดสอบภาคทฤษฎี ประกอบดวย ขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัยแยกแตละหมวดวิชา และการทดสอบ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
การทดสอบตามวรรคสองและวรรคสาม ใหถือเกณฑผานดวยคะแนนไมต่ํารอยละหกสิบของ
แตละหมวดวิชา
ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมซึ่งทดสอบไมผานเกณฑในหมวดวิชาใด ใหผูนั้นเขาทดสอบใน
หมวดวิชาที่ไมผานไดอีกหนึ่งครั้ง หากยังไมผาน ใหผูนั้นเขารับการฝกอบรมและทดสอบเฉพาะใน
หมวดวิชานั้นใหม
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนผูออกใบรับรอง
ใหแ กผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับ
เทคนิค หรือระดับบริหาร
ใหหนวยงานทดสอบตามขอ ๑๔ เปน ผูออกใบรับรองใหแ กผูผานการฝกอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

หมวด ๔
หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๑๖ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน
(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอนสาขาอาชีวอนามัย หรือ
เทียบเทา
(๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัย
ในการทํางาน
(๕) นายจางซึ่งมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิช าชีพประจําสถานประกอบ
กิจการ เฉพาะการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหาร
ใหแกลูกจางของนายจางนั้น
ขอ ๑๗ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การฝ ก อบรมเจ า หน า ที่
ความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้น ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง สามารถดําเนิน การฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานไดคราวละสามป นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
ขอ ๑๘ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่อธิบดีกําหนดตามขอ
๑๗ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
หรือระดับบริหาร ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนหรือหลังวัน ที่
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผ ลใชบังคับ และผานการฝกอบรมภายในวันที่ ๒๑
สิง หาคม ๒๕๔๙ ให ถือ ว า ผู นั้ น ผ า นการฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ
หัวหนางาน หรือระดับบริหารตามประกาศนี้
ขอ ๒๐ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนวันที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ มในการทํ า งาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ ซึ่งผานการทดสอบ และนายจางไดแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติตามขอ ๖ (๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

