
 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓๕  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อธิบดีกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ

และวิธีการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ลูกจางซ่ึงมีสิทธิเขารับการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองเปนหรือ 
เคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับบริหาร 

ขอ ๔ นายจางซ่ึงประสงคใหลูกจางตามขอ  ๓  เขารับการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  
ตองจัดใหลูกจางนั้นไดรับการอบรมกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือหนวยงานอบรม
หัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  พรอมย่ืนเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเขารับการอบรม 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ

หัวหนางาน  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับบริหาร 
ขอ ๕ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีแลว  ใหเปนหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตาม
ประกาศนี้   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๖ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  ตองมีระยะเวลาการอบรม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมนอยกวาส่ีสิบสองชั่วโมง  สําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับหัวหนางาน  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมง  สําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับเทคนิค  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง   
ขอ ๗ หลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตามขอ  ๖  หนวยงานอบรมหัวหนา

หนวยงานความปลอดภัยตองจัดใหมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ขอ ๘ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับหัวหนางาน  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมี
กําหนดระยะเวลาการอบรมสามสิบชั่วโมง  ประกอบดวย  ๖  หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 

(๑) หมวดวิชาที่  ๑  กลยุทธในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ  มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง  
ประกอบดวยหัวขอวิชา   

 (ก) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของหนวยงานตาง  ๆ 
 (ข) การบริหารจัดการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 
(๒) หมวดวิชาที่  ๒  กลยุทธการบริหารองคกร  มีระยะเวลาการอบรมสามชั่วโมง  ประกอบดวย

หัวขอวิชา   
 (ก) บทบาทหนาที่ของผูบริหารและการพัฒนาความเปนผูนํา 
 (ข) เทคนิคการบริหารองคกร 
 (ค) การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  และการประสานงาน 
(๓) หมวดวิชาที่   ๓   การจัดการความเสี่ยงและการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง   

มรีะยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง  ประกอบดวยหัวขอวิชา   
 (ก) การชี้บงอันตราย   
 (ข) การประเมินความเสี่ยง   



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพ 

(๔) หมวดวิชาที่  ๔  การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางาน  สภาพการทํางาน  และการปองกัน

โรคจากการทํางาน  มีระยะเวลาการอบรมหกชั่วโมง  ประกอบดวยหัวขอวิชา   

 (ก) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน   

 (ข) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพการทํางาน   

 (ค) การปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน 

(๕) หมวดวิชาที่  ๕  การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัย   มีระยะเวลาการอบรม 

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 การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับหัวหนางาน  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองมี

กําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง  ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรม

ตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถาน

ประกอบกิจการของตน  และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน 

ขอ ๑๐ การอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับเทคนิค  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง  

ตองมีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบแปดชั่วโมง  ประกอบดวย  ๔  หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(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) หมวดวิชาที่   ๓   การจัดการความเสี่ยงและการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง   

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 การอบรมภาคปฏิบัติสําหรับผูที่เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับเทคนิค  หรือเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตอง

มีกําหนดระยะเวลาการอบรมสิบสองชั่วโมง  ประกอบดวยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผูเขารับการอบรม

ตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงพรอมนําเสนอรายงานการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงในสถาน

ประกอบกิจการของตน  และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน   



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ ผูเขารับการอบรมหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  ตองเขารับการอบรม
เต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามขอ  ๖  รวมทั้งตองผานการวัดผลและประเมินผลตามขอ  ๑๔  (๔)   

หมวด  ๓ 
วิทยากร 

 

 

ขอ ๑๓ วิทยากรหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีสาขา   

อาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา  หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยในการทํางานของกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ทั้งนี้  ตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานมา 

ไมนอยกวาหาป  และมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไมนอยกวา

สามป 

(๒) เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี

สาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา  โดยสอนวิชาที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน   และมี

ประสบการณการสอนเกี่ยวกับวิชาดังกลาวไมนอยกวาสามป 

(๓) เปนผูมีความรูและประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับหัวขอวิชาที่บรรยายไมนอยกวา

หาป  หรือเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูหรือมาตรฐานดานความปลอดภัย 

ในการทํางานไมนอยกวาหาป  ทั้งนี้  ตองมีประสบการณการเปนวิทยากรเกี่ยวกับหัวขอวิชาที่บรรยาย 

มาไมนอยกวาสามป 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการอบรม 

 

 

ขอ ๑๔ หนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยตองดําเนินการอบรมตามหลักสูตร
หัวหนาหนวยงานความปลอดภัยและตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แจงกําหนดการอบรมแตละคร้ังตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกอนวันอบรม   
ไมนอยกวาสิบหาวัน 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) จัดใหมีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตร 
(๓) จัดใหหองอบรมหนึ่งหองมีผูเขารับการอบรมไมเกินหกสิบคนและวิทยากรอยางนอย

หนึ่งคน 
(๔) จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการอบรม 
(๕) ออกใบรับรองใหแกผูผานการอบรม 
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยจัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการ

อบรมหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  และเอกสารประเมินผลการอบรมของผูผานการอบรม
แตละราย  โดยใหวิทยากรซึ่งเปนผูดําเนินการอบรมเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว  และสงเอกสารนั้น 
ตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จส้ินการอบรม 

ขอ ๑๖ หนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศนี้  ใหอธิบดีมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ส่ังใหหยุดการดําเนินการอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยเปนการชั่วคราว 
(๓) ยกเลิกการใหความเห็นชอบเปนหนวยงานอบรมหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ผดุงศักด์ิ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 


