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ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการฝกอบรม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ แหงประกาศกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํา นาจตามบทบั ญ ญัติ แ ห ง กฎหมาย อธิบ ดี กรมสวั สดิ การและคุ ม ครองแรงงานจึ ง วางระเบี ยบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการ
ฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
การขึ้นทะเบียน
ขอ ๓ การขึ้น ทะเบีย นเปน หนว ยงานฝ กอบรมเจ าหนา ที่ความปลอดภั ยในการทํ างานมี
หาระดับ ดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
(๒) หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
(๓) หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
(๔) หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
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(๕) หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
ทั้ ง นี้ หน ว ยงานตามข อ ๑๖ แห ง ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งาน ลงวั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานหนึ่งระดับ
หรือหลายระดับได
ขอ ๔ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรมอยางนอย
หนึ่งคน
(๒) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๕ ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัย ในการทํ างานอยา งนอ ยหนึ่ งคน เวน แต หนว ยงานตามขอ ๑๖ (๕) แห งประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) มีเอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามที่หลักสูตรการฝกอบรม
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานกําหนดไวในแตละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
(๔) มีอุปกรณป ระกอบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับ หลักสูตรเจาหนา ที่ความปลอดภัยใน
การทํางานในแตละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
(๕) ในกรณีที่มีฐานะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวย
บริษัท มหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น หรือสถาบัน อุดมศึกษาตองไดรับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หรือประกันคุณภาพการศึกษา แลวแตกรณี เวนแตเคยเปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑการเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองดําเนินการใหไดรับการรับรองดังกลาวภายในหนึ่งป นับแตวันที่ขึ้นทะเบียนตาม
ระเบียบนี้
(๖) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เวนแตพนกําหนดสามป นับแตวันที่เพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน
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(๗) ไมมีผูมีอํานาจกระทําการแทน กรรมการ ผูบริหาร หุนสวน หรือผูถือหุนซึ่งเปนหรือ
เคยเปนกรรมการของหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานอื่นที่ถูกเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน เวนแตพนกําหนดสามป นับแตวันที่เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ขอ ๕ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปน หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ยื่นคําขอพรอมเอกสารดังตอไปนี้ ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๑) สําเนาเอกสารที่แสดงถึงความเปนหนวยงานตามขอ ๑๖ แหงประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป
(๕) เอกสารแสดงรายชื่อ และวุฒิการศึกษาของบุคลากรซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการฝกอบรม
(๖) เอกสารแสดงรายชื่อ และคุณสมบัติของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเปนวิทยากร
ใหกับหนวยงานสําหรับวิทยากรอื่นซึ่งมิไดปฏิบัติงานเต็มเวลา
(๗) เอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานในแตละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
(๘) เอกสารแสดงรายการอุปกรณที่ใชประกอบในการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในแตละระดับที่ขอขึ้นทะเบียน
(๙) สําเนาเอกสารรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ หรือประกันคุณภาพการศึกษา
(๑๐) เอกสารแสดงรายชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทน กรรมการ ผูบริหาร หุน สวน หรื อ
ผูถือหุนของหนวยงาน
(๑๑) เอกสารแสดงแผนและเปาหมายการจัดฝกอบรม พรอมอัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บจากผู
เขารับการฝกอบรม
ใหผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงานลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๖ เมื่อมีการยื่นคําขอตามขอ ๕ และอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่น คําขอมีคุณสมบัติ
และไมมี ลักษณะตองหามตามขอ ๔ ใหอ ธิบดี ขึ้น ทะเบียนผูยื่น คําขอนั้ น เป น หน วยงานฝกอบรม
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เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และออกใบทะเบียนพรอมมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายในหาวัน นับแตวันที่ขึ้นทะเบียน
ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแลวเห็นวา ผูยื่นคําขอขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๔ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอทราบโดยเร็ว
ขอ ๗ ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ได
ขึ้นทะเบียนไวตามขอ ๖ แลวขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๔ ใหอธิบดี
เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ขอ ๘ ในกรณีที่หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวตามขอ ๖ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานภาพของหนวยงาน วิทยากรฝกอบรม หรือเปลี่ยนแปลง
อื่นใดจากที่ไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนไว ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานนั้นสง
เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
ขอ ๙ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามขอ
๖ อาจยื่นคําขอตออายุการขึ้น ทะเบียนไดภายในระยะเวลาสามสิบวัน กอ นวัน ที่การขึ้นทะเบียนจะ
สิ้นสุดลง
ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มาใชบังคับแกการยื่นคําขอตออายุการขึ้น
ทะเบียนโดยอนุโลม
หมวด ๒
การดําเนินการฝกอบรม
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๐ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองดําเนินการฝกอบรม
ตามที่หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานแตละระดับกําหนดไว
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ในการฝกอบรมภาคปฏิบัติ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองจัด
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการฝกอบรมภาคปฏิบัติในสถานที่จริง และไดรับการฝกอบรม โดยใช
อุปกรณประกอบการฝกอบรมอยางทั่วถึง
ขอ ๑๑ การฝกอบรมภาคทฤษฎี หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ตองจัดใหหองฝกอบรมหนึ่งหองมีผูเขารับการฝกอบรมไมเกินหกสิบคน และวิทยากรอยางนอยหนึ่งคน
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองจัดใหมี
วิทยากรอยางนอยหนึ่งคน ตอผูเขารับการฝกอบรมไมเกินยี่สิบคน
ขอ ๑๒ ให ห น ว ยงานฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานแจ ง กํ า หนด
การฝกอบรมแตละครั้งตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย กอนวันฝกอบรมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานจัดทําบัญชีรายชื่อผูผาน
การฝกอบรม และเอกสารประเมินผลการฝกอบรมของผูผานการฝกอบรมแตละราย โดยใหวิทยากรซึ่ง
เปนผูดําเนิน การฝกอบรมเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และสงเอกสารนั้น ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม
ขอ ๑๔ ให อธิ บ ดีห รือ ผู ซึ่ง อธิบ ดีม อบหมายมีอํ า นาจเข าไปในสํา นั กงานของหน ว ยงาน
ฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งาน และสถานที่ จั ด การฝ ก อบรมในเวลาทํ า การ
เพื่อสอบถามขอเท็จจริง ตรวจสอบ หรือควบคุม ใหหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามระเบียบนี้
สวนที่ ๒
วิทยากร
ขอ ๑๕ หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองจัดใหมีวิทยากรที่มี
ความสามารถในการถายทอดความรูตามเนื้อหาวิชาที่หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
กําหนด และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
(๑) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัย หรือเทียบเทา หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยในการทํางานของ
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน ทั้งนี้ ตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

มาไมนอยกวาหาป 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) เป น ผู มี ค วามรู แ ละประสบการณ ใ นการทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หั ว ข อ วิ ช าที่ บ รรยาย
ไมนอยกวาหาป หรือเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูหรือมาตรฐานดานความปลอดภัย
ในการทํางานไมนอยกวาหาป ทั้งนี้ มีประสบการณการเปน วิทยากรเกี่ยวกับหัวขอวิชาที่บรรยายมา
ไมนอยกวาสามป
วิ ท ยากรตามวรรคหนึ่ ง ต อ งเข า รั บ การฝ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม หรื อ พั ฒ นาความรู เ กี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยในการทํางานอยางตอเนื่องปหนึ่งไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง
ขอ ๑๖ ให ห น ว ยงานฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานส ง หลั ก ฐาน
การฝกอบรมเพิ่มเติมหรือการพัฒนาความรูของวิทยากรตามขอ ๑๕ ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมกราคม นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

