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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๕ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ลูกจางซึ่งมีสิท ธิเขารั บการอบรมหัว หนาหนวยงานความปลอดภั ยตองเปน หรื อ
เคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้น สูง
หรือระดับบริหาร
ขอ ๔ นายจางซึ่งประสงคใหลูกจางตามขอ ๓ เขารับการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย
ตองจัดใหลูกจางนั้นไดรับการอบรมกับกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน หรือหนวยงานอบรม
หัวหนาหนวยงานความปลอดภัย พรอมยื่นเอกสารดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเขารับการอบรม
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหนางาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับบริหาร
ขอ ๕ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดขึ้น ทะเบียนไวกับ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวัน ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีแลว ใหเปนหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตาม
ประกาศนี้
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หมวด ๒
หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย
ขอ ๖ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย ตองมีระยะเวลาการอบรม ดังตอไปนี้
(๑) ไมนอยกวาสี่สิบสองชั่วโมง สําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
(๒) ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมง สําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิค หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
ขอ ๗ หลักสู ตรหั วหน าหน วยงานความปลอดภัยตามข อ ๖ หนว ยงานอบรมหั วหน า
หนวยงานความปลอดภัยตองจัดใหมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ขอ ๘ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปน หรือเคยเปน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมี
กําหนดระยะเวลาการอบรมสามสิบชั่วโมง ประกอบดวย ๖ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ กลยุทธใ นการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล อ มในการทํ า งานในสถานประกอบกิ จ การ มี ร ะยะเวลาการอบรมสามชั่ ว โมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหนวยงานตาง ๆ
(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กลยุทธการบริหารองคกร มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวย
หัวขอวิชา
(ก) บทบาทหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาความเปนผูนํา
(ข) เทคนิคการบริหารองคกร
(ค) การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และการประสานงาน
(๓) หมวดวิ ช าที่ ๓ การจั ด การความเสี่ ย งและการจั ด ทํ า แผนการจั ด การความเสี่ ย ง
มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การชี้บงอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
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(ค) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางาน สภาพการทํางาน และการปองกัน
โรคจากการทํางาน มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ข) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพการทํางาน
(ค) การปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน
(๕) หมวดวิ ช าที่ ๕ การจั ด การด า นวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย มี ร ะยะเวลาการอบรม
หกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การวางผังโรงงาน
(ข) การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและไฟฟา
(ค) การจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุและการเก็บรักษาวัสดุ
(ง) แผนฉุกเฉินและการจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
(๖) หมวดวิชาที่ ๖ ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน
มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกตใช
(ข) การจัดทําคูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
(ง) การตรวจประเมิน
ขอ ๙ การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปน หรือเคยเปน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมี
กําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรม
ตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถาน
ประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ขอ ๑๐ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปน หรือเคยเปน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิค หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
ตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบแปดชั่วโมง ประกอบดวย ๔ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
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(๑) หมวดวิชาที่ ๑ กลยุทธในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวย
หัวขอวิชา
(ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหนวยงานตาง ๆ
(ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กลยุทธการบริหารองคกร มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวย
หัวขอวิชา
(ก) บทบาทหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาความเปนผูนํา
(ข) เทคนิคการบริหารองคกร
(ค) การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ และการประสานงาน
(๓) หมวดวิ ช าที่ ๓ การจั ด การความเสี่ ย งและการจั ด ทํ า แผนการจั ด การความเสี่ ย ง
มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การชี้บงอันตราย
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน
มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการประยุกตใช
(ข) การจัดทําคูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
(ค) การประเมินผลและการวัดผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
(ง) การตรวจประเมิน
ขอ ๑๑ การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปน หรือเคยเปน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิค หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตอง
มีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรม
ตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถาน
ประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน
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ขอ ๑๒ ผูเขารับการอบรมหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย ตองเขารับการอบรม
เต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ ๖ รวมทั้งตองผานการวัดผลและประเมินผลตามขอ ๑๔ (๔)
หมวด ๓
วิทยากร
ขอ ๑๓ วิทยากรหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขา
อาชีวอนามัย หรือเทียบเทา หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยในการทํางานของกรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ทั้งนี้ ตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานมา
ไมนอยกวาหาป และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไมนอยกวา
สามป
(๒) เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
สาขาอาชี ว อนามั ย หรื อ เที ย บเท า โดยสอนวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และมี
ประสบการณการสอนเกี่ยวกับวิชาดังกลาวไมนอยกวาสามป
(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับหัวขอวิชาที่บรรยายไมนอยกวา
หาป หรือเปน ผูปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูหรือมาตรฐานดานความปลอดภัย
ในการทํางานไมนอยกวาหาป ทั้งนี้ ตองมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับหัวขอวิชาที่บรรยาย
มาไมนอยกวาสามป
หมวด ๔
การดําเนินการอบรม
ขอ ๑๔ หนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองดําเนินการอบรมตามหลักสูตร
หัวหนาหนวยงานความปลอดภัยและตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจ ง กํ า หนดการอบรมแต ล ะครั้ งต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผูซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายก อ นวั น อบรม
ไมนอยกวาสิบหาวัน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) จัดใหมีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตร
(๓) จัดใหหองอบรมหนึ่งหองมีผูเขารับการอบรมไมเกินหกสิบคนและวิทยากรอยางนอย
หนึ่งคน
(๔) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการอบรม
(๕) ออกใบรับรองใหแกผูผานการอบรม
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยจัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการ
อบรมหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย และเอกสารประเมินผลการอบรมของผูผานการอบรม
แตละราย โดยใหวิทยากรซึ่งเปน ผูดําเนินการอบรมเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และสงเอกสารนั้น
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการอบรม
ขอ ๑๖ หน ว ยงานอบรมหั ว หน า หน ว ยงานความปลอดภั ย ใดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ใหอธิบดีมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยเปนการชั่วคราว
(๓) ยกเลิกการใหความเห็นชอบเปนหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

