หลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2) (เท่านั้น)
หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 กําหนดให้สถานประกอบกิจการจํานวน 14 ประเภทกิจการจะต้องให้มี
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน” ในแต่ละระดับตามขนาดและประเภทกิจการ
ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป
และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัตติ ามข้อ ๑๗ ประจําสถานประกอบกิจการ
อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มลี ูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี และได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี ประกาศกําหนดจาก
หน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๘ (๓)
(๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันทีก่ ฎกระทรวงนีม้ ีผลใช้บังคับ
จากกฎกระทรวงดังกล่าวทําให้ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 17 (2) ต้องเข้ารับการอบรมเพือ่ ยกระดับและพัฒนา
ตัวเองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 17 (2) ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบเพือ่ ให้มีคุณสมบัติการเป็น จป.
วิชาชีพตามข้อ 17
3.คุณสมบัตผิ ู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย
3.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี และ
3.2
4.วิทยากร

ได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

5. ระยะเวลาอบรม

42 ชัว่ โมง (ทดสอบภาคปฏิบัติ 1 วัน และทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน รวมทัง้ หมด
9 วัน)

แผนการจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

รุ่นที่

เดือน

1

กค

หมายเหตุ

วันที่1

วันที่2

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่6

วันที่7

วันที่ 8

สถานที่
จัดอบรม
สมาคม
ส่งเสริมฯ

20กค 21กค 22กค 23กค 27กค 28กค 29กค
30กค
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา สอบ
หมวด 1 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 3 หมวด 3 หมวด 3 ภาคปฏิบัติ
โดยกรม
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
ทดสอบภาคทฤษฎีอกี 1 วันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะแจ้งแผนการสอบให้ทราบภายหลัง

6. หัวข้อบรรยาย
กําหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
วัน/เวลา
วันที่ 1
09.00-10.30
10.45-12.15
13.15-14.45
15.00-16.30
วันที่ 2
09.00-16.30
วันที่ 3
09.00-10.30
10.45-12.15
13.15-16.30
วันที่ 4
08.30-16.30

หัวข้ออบรม
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- การชี้บ่งอันตราย
- การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย
- การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตราย
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตราย
หมวดวิชาที่ 2 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการความปลอดภัย
- หลักการจัดทําแผนงานโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน
- การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
- ฝึกปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย
หมวดวิชาที่ 3 การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ก.หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- สิ่งแวดล้อมและสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย
- ขอบเขตการดําเนินงานและความสําคัญ
- การจัดทําโปรแกรมประเมินการสัมผัส
- กลวิธีในการประเมินการสัมผัสและการบริหารจัดการสิง่ คุกคาม
- ขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- การจัดทํารายงาน
- การตรวจวัด และการประเมินระดับความร้อน
- อันตรายจากความร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
- การประเมินภาระงาน

วิทยากร
วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วันที่ 5
08.30-16.30

วันที่ 6
08.30-16.30

- การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อน
หัวข้ออบรม
- การตรวจวัด และการประเมินการสัมผัสเสียง
- เสียงดัง และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงและเทคนิคการตรวจวัดเสียง
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
- การประเมินภาระงาน
- การตรวจวัด และการประเมินการสัมผัสเสียง
- เสียงดัง และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงและเทคนิคการตรวจวัดเสียง
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
หัวข้ออบรม
ฝึกภาคปฏิบัติ
ข.การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ
ค.การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ
ง.การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วันที่ 7
08.30-16.30

ฝึกภาคปฏิบัติ (ต่อ)
ข.การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ
ค.การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ
ง.การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วันที่ 8
08.00-17.00

ทดสอบภาคปฏิบัติ
1.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง
2.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินระดับความร้อน
3.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียง
ทดสอบภาคทฤษฎีจะแจ้งวันการทดสอบให้ทราบภายหลัง

เจ้าหน้าที่สํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

วันที่ 9

หมายเหตุ

1.เวลาพักทานอาหารว่าง 10.30-10.45 และ 14.45-15.00
2.เวลาพักทานอาหารกลางวัน 12.15-13.15
3.เมื่อจบการอบรมแล้วจะต้องผ่านการทดสอบจากสํานักความปลอดภัยแรงงาน

7.วิธีบรรยาย

บรรยาย การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

8.วิธกี ารประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
8.1 ต้องมีเวลาเรียน 100 % ( 42 ชม)
8.2. ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
8.3 ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติจากสํานักความปลอดภภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
8.4 ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีจากสํานักความปลอดภภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
9.สิ่งทีไ่ ด้รบั หลังการผ่านการทดสอบ

วุฒบิ ตั รผ่านการอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามคุณสมบัติขอ้ 17 (2)
ห้องอบรมราชพฤกษ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยละอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 25.........................
ข้าพเจ้า (นายจ้าง)...................................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานปัจจุบันบริษัท...................................................................................................................................................................
เลขที่....หมู่.......ถนน................................................แขวง/ตําบล..............................................................................................................
เขต/อําเภอ.........................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์.........................................................................................โทรสาร..................................................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................................จํานวนลูกจ้าง........................................คน
1. ประสงค์จะส่ง (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ตําแหน่ง.......................................
2. ประสงค์จะส่ง (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ตําแหน่ง.......................................
เอกสารสมัครอบรม
1.สําเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
2.สําเนาวุฒิบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
3.สําเนาหลักฐานการทํางานเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
4.สําเนาบัตรประชาชน
ลงชื่อ...................................................นายจ้าง
(..............................................................)
ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท............................................................................โทร.........................................ต่อ.............
E-mail………………………………………………………………………………….ID Line…………………………………………………………………………………

ราคาอบรมหลักสูตร
หลักสูตร

ระยะเวลาอบรม

ประเภท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
42 ชม.(7 วัน)
สมาชิกสมาคมฯ
ในการทํางานระดับวิชาชีพ
(ทดสอบภาคปฏิบัติ 1 ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
วัน + ทดสอบ

ราคา

ภาษี

รวม

7,500

525

8,025

8,000

560

8,560

ภาคทฤษฎี 1 วัน)
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวม
1.ค่าอาหารกลางวัน 2.อาหารว่างเช้า-บ่าย 3. เอกสารอบรม
การชําระเงิน
1.เช็คสั่งจ่าย "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
The Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
2.โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 211-0-51828-5 กรุณา
แฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริษทั -หลักสูตรทีเ่ ข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 02884 1853 , 0 2880 4591
3.สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิม่ เติมที่
www.shawpat.or.th

