ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘(๑) ขอ ๑๑(๒) ขอ๑๔(๒) และ (๓) ขอ ๑๗(๒) และ (๓) และ
ขอ ๒๐(๑) แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา
งานตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
ขอ ๔ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
ตองเปนลูกจางซึ่งนายจางไดแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ขอ ๕ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้น
สูงตองเปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เที ยบเทา และไดทํ างานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมาแลวไมนอยกวาหาป

ขอ ๖ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตอง
เปนลูกจางที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานรับวิชาชีพตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผูซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ตองเขารับการฝกอบรมและไดรับใบรับรองตามขอ ๑๕ วรรคสอง
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๗ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตอง
เปนลูกจางระดับบริหาร หรือนายจาง
ขอ ๘ ใหนายจางสงผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓ ถึงขอ ๗ แลวแตกรณี เขารับการฝกอบรมกับ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามขอ ๑๗ พรอมยื่นเอกสารดังตอไปนี้ตอกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม
(๓) หนังสือรับรองการเปนลูกจางระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหาร สําหรับการฝกอบรบ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหยนางาน หรือระดับบริหาร แลวแตกรณี
(๔) หนังสือรับรองการเปนหรือเคยปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ แลวแต
กรณี
ในกรณีที่นายจ างเปนผูเ ขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร ใหนายจางยื่นเอกสารตาม (๑) และ (๒) พรอมเอกสารแสดงความเปนนายจาง เชน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๒
หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๙ หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดัภยในการทํางานทุกระดับใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด

ขอ ๑๐ การฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอภัยในการทํางานในแตละหลักสูตรตามขอ ๙ ตองมี
ระยะเวลาการฝกอบรมดังตอไปนี้
(๑) ไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหนางาน
(๒) ไมนอยกวาสิบแปดชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิค
(๓) ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
(๔) ไมนอยกวาสี่สิบสองชั่วโมงสําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ
(๕) ไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง สําหรับหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหาร
หมวด ๓
การประเมินผล การทดสอบ และการรับรองผลการฝกอบรม
ขอ ๑๑ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา
งาน ระดับเทคนิค หรือระดับบริหารตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับการ
ประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๑๒ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
ขั้นสูง ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละเกาสิบของระยะเวลาการฝกอบรมในแตละหมวดวิชาของ
หลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานรวมทั้งตองผานการทดสอบตามขอ ๑๔
ขอ ๑๓ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ตองเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ ๙ และไดรับการประเมินความรูจากหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งตองผานการทดสอบตาม ขอ ๑๔
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสงผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพเขารับการทดสอบจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองใหเปน
หนวยงานทดสอบระเบียบที่อธิบดีกําหนด
การทดสอบหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงประกอบดวย
ขอสอบปรนัย และขอสอบอัตนัยแยกแตละหมวดวิชา

การทดสอบหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพแบงออกเปนการ
ทดสอบภาคทฤษฎีประกอบดวยขอสอบปรนัย และขอสอบอั ตนัย แยกแตล ะหมวดวิชา และการทดสอบ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
การทดสอบตามวรรคสองและวรรคสาม ใหถือเกณฑผานดวยคะแนนไมต่ํารอยละหกสิบ
ของแตละหมวดวิชา
ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมซึ่งทดสอบไมผานเกณฑในหมวดวิชาใด ใหผูนั้นเขาทดสอบ
ในหมวดวิชาที่ไมผานไดอีกหนึ่งครั้ง หากยังไมผาน ใหผูนั้นเขารับการฝกอบรมและทดสอบเฉพาะในหมวด
วิชานั้นใหม
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนผูออกใบรับรอง
ใหแกผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค หรือ
ระดับบริหาร
ใหหนวยงานทดสอบตามขอ ๑๔ เปนผูออกใบรับรองใหแกผูผานการฝกอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
หมวด ๔
หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๑๖ หนวยงานที่สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน
(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอนสาขาอาชีวอนามัย หรือ
เทียบเทา
(๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน
(๕) นายจางซึ่งมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบ
กิจการ เฉพาะการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหารใหแก
ลูกจางของนายจางนั้น
ขอ ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียน รวมทั้งการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานของหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด
ใหหนวยงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งสามารถดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานไดคราวละสามปนับแตวันที่ขึ้นทะเบียน

ขอ ๑๘ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่อธิบดีกําหนดตาม ขอ ๑๗
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) สั่ ง ให ห ยุ ด การดํ า เนิ น การฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานเป น การ
ชั่วคราว
(๓) เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา
งานหรือระดับบริหารตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองกรงงาน เรื่อง หลักเกณฑฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนหรือหลังวันที่กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ และผานการฝกอบรมภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ใหถือวาผูนั้นผานการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือระดับบริหารตามประกาศนี้
ขอ ๒๐ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่คยวามปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํ างาน ลงวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กอนวั น ที่ก ฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริ หารและ
การจัดารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับซึ่ง
ผานการทดสอบ และนายจางไดแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพภายในวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใหถือวาผูนั้นมีคุณสมบัติตาม ขอ ๖ (๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

