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พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 13 มาตรา 
16  และกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549  ขอ้1,ขอ้ 10  ขอ้ 11 

มาตรา 13 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล
เพื่อด าเนินการดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานและบุคลากรตามวรรคหน่ึงจะตอ้งข้ึนทะเบียนต่อกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน 

มาตรา 16  ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน และลูกจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหบ้ริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร
เปล่ียนแปลงหรืออุปกรณ์ ซ่ึงอาจท าใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามยั ใหน้ายจา้ง
จดัใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งทุกคนก่อนเร่ิมก่อนท างาน 
 การฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด  
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549  ขอ้ 1 กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 
ดงัต่อไปน้ี 
1. การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
2. การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดดัแปลง แปรสภาพ ท าใหเ้สียหายหรือท าลายซ่ึง
วตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทั้งการต่อเรือ การใหก้ าเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอ่ืน 
3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถ
ใตดิ้น ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน ้า ถนน เข่ือน อุโมงค ์สะพาน ท่อระบายน ้า ท่อน ้า โทรเลข โทรศพัท ์
ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปาหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ  รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 
4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางน ้า อากาศและรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 
5. สถานีบริการหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ 
6. โรงแรม 
7. หา้งสรรพสินคา้ 

หลกัสูตร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัเทคนิค 

รหัสหลกัสูตร (SMOHS - 3) 
   บรษิทัเซฟตี ้มาสเตอร ์จ ากดั 
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8. สถานพยาบาล 
9. สถาบนัทางการเงิน 
10. สถานตรวจสอบทางกายภาพ 
11. สถานบริการบนัเทิง นนัทนาการ หรือการกีฬา 
12. สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ 
13. ส านกังานท่ีปฏิบติังานสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม 1. ถึง 12 
14. กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 
 ขอ้ 10 ใหน้ายจา้งแต่งตั้งลูกจา้งคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 11 เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัเทคนิค ประจ าสถานประกอบกิจการตามขอ้ 1 (2) ถึง (5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ยีสิ่บคนข้ึนไปแต่ไม่ถึงหา้สิบ
คน  เพื่อปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัประจ าตามเวลาท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่วนัละหน่ึงชัว่โมงภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวนันบัแต่วนัท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ยีสิ่บคนข้ึนไปเวน้แต่มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูง
หรือระดบัวิชาชีพอยูแ่ลว้ 
 ขอ้ 11 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
 (1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามยั หรือเทียบเท่า 
              (2) เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน และผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 (3) เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคม เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2540 
  
 

 

 

 

การจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในประเทศไทยไดมี้พฒันาการมาตั้งแต่ปี 2507การจดัการความ
ปลอดภยัในการท างานในสถานประกอบกิจการ เร่ิมตน้ท่ีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัในการท างาน การ
มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั การวางแผนงาน ความเป็นผูน้ าและการควบคุมงานดา้นความ
ปลอดภยัในการท างาน 

การพฒันาบุคลากร การพฒันาธุรกิจ  การพฒันาองคก์ร  การพฒันาการบริหารการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั    อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เพื่อสู่ความมัง่คัง่ ความกา้วหนา้ การเจริญเติบโตแบบ
มัน่คงและย ัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรมตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใตก้ระบวนทศันใ์นการพฒันาประเทศและการ

ขบัเคล่ือน แบบประชารัฐ โดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “รู้จกัเติม รู้จกัพอ และรู้จกัปัน” หรือท่ีเราเรียกวา่
โมเดลประเทศไทย 4.0  
 การฝึกอบรมลูกจา้งไม่วา่จะเป็นลูกจา้งใหม่ ลูกจา้งทัว่ไป หวัหนา้งาน  ซุปเปอร์ไวเซอร์ หรือต าแหน่ง

หลกัการและเหตุผล 
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บริหารทุกระดบั  นบัวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของลูกจา้ง ใหมี้ความรู้ (Knowledge) มีความ
เขา้ใจ(Understand) เกิดทกัษะ (Skill) และการเปล่ียนแปลงทศันคติ(Attitude) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
(Behavior)ท่ีซ่อนอยูห่รือท่ีเราเรียกวา่ การเรียนรู้แบบ Tacit Knowledge ใหเ้ปล่ียนเป็น ความรู้ท่ีปรากฎชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) สามารถท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีตนไดส้มัผสั ไดรั้บรู้ ไดพ้บ ไดเ้ห็น หรือไดรั้บ
มอบหมายงานจากหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชา   ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์  ปัจจุบนัส่วนหน่ึงผูบ้ริหารหรือ
หวัหนา้งานพบวา่ ลูกจา้งหรือพนกังานไม่เขา้ใจค าสัง่ หรือไม่รู้ขอ้เทจ็จริงในกระบวนการท างานจึงก่อใหเ้กิดความ
บกพร่องทางดา้นกระบวนการคิด และส่งผลกระทบนานปัการกบัองคก์ร เช่น เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต  
ผลผลิตต ่ากวา่เป้าหมาย คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ม่ไดต้ามขอ้ก าหนดของลูกคา้ เกิดความล่าชา้ในการท างาน ไม่
สามารถส่งมอบสินคา้ใหท้นัตามเวลา พนกังานเกิดประสบอนัตรายจากการท างาน หรือเกิดการรอคอยท าใหสู้ญเสีย
เวลา เสียโอกาส  เพื่อลดความสูญเสีย ลดตน้ทุน ลดการบาดเจบ็จากการเกิดประสบอนัตรายจากการท างาน สถาน
ประกอบกิจการจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากรทั้งลูกจา้งใหม่ ลูกจา้งทัว่ไป เพื่อใหเ้กิด KUSA  ใหเ้กิดความตระหนกั
ดา้นความปลอดภยั( Safety Awareness) เพิ่ม/ เติมเตม็ศกัยภาพในการท างานตาม บทบาทหนา้ท่ี  อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บัลูกจา้ง  บริษทั เซฟตี้ มาสเตอร์ จ ากดั  เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน จากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน สามารถท่ีจะใหค้ าแนะน าเร่ืองดงักล่าวกบัสถานประกอบกิจการโดยทีมงานผูเ้ช่ียวชาญ และผูมี้
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัในสถานท่ีจริงในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ  
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานบุคคล  ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยัฯ และ QMR /EMR บุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละ
วิศวกร 
 
 

 

 

1) ผูเ้ขา้ตรวจสอบและเสนอแนะใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัฯ 
2) วิเคราะห์งานเพื่อช้ีบ่งอนัตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัและขั้นตอนการท างานอยา่งปลอดภยัเสนอต่อ
นายจา้ง 
3) แนะน าใหลู้กจา้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน 
4) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วยหรือการการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการ
ท างาน  รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อนายจา้งเพือ่ป้องกนัการเกิดเหตุโดยไม่ชกัชา้ 
5) รวบรวมสถิติ จดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วยหรือการการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการท างานของลูกจา้ง 
6)ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการท างานอ่ืนตามท่ีนายจา้งมอบหมาย 
 

วตัถุประสงค์หลกัสูตร 
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1. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการความปลอดภยัในการท างาน 
2. ผูเ้ขา้อบรมไดรู้้และเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน สามารถ
ตรวจสอบและแนะน าใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมาย ความปลอดภยัได ้
3. สามารถช้ีบ่งอนัตรายในสถานท่ีท างานและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการด าเนินการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจาก
การท างานตามบทบาทหนา้ท่ี จป.เทคนิค 
 
 
 

1. กิจกรรมการบรรยาย  ซกั/ถาม-ตอบปัญหา 
2. Work shop/กิจกรรมกลุ่มการอภิปราย 
 
 
 
 

จป.หวัหนา้งานท่ีผา่นการอบรม  12 ชัว่โมง  
หนงัสือแต่งตั้งจากนายจา้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี จป.เทคนิค 
ส าเนาบตัรประชาชน 
                                                            

                                                                                 3  วนั (18 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์รายวชิา
หลกัสูตร 

แนวทางการฝึกอบรม
สงค์รายวชิาหลกัสูตร 



SAFETY MASTER CO.,LTD.  พฒันาคน   พฒันางาน  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้     SMOHS-3 

 

 
 
 

 

ก าหนดการฝึกอบรม 



SAFETY MASTER CO.,LTD.  พฒันาคน   พฒันางาน  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้     SMOHS-3 

 

 
                                                                      ราคาแบบเหมาจ่าย จดัในสถานประกอบกิจการลูกคา้  27,500 บาท/รุ่น  

                                                                      (ไม่รวม Vat 7 %) ผูเ้ขา้อบรมไม่เกิน 60 คน/รุ่น   

                                                                      ส าหรับคนท่ี 21ถึงคนท่ี 60 คิดค่าใชจ่้ายค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 

                                                                     และค่าใบวฒิุบตัร คนละ 150 บาทเท่านั้น 

                                                                    อบรม Public Training   คนละ 2,750 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) 

                                                                

 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ มีความเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบกิจการ สามารถ

แนะน านายจา้งใหป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

สามารถช้ีบ่งอนัตรายในสถานท่ีท างานเพื่อก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเส่ียงใหก้บัสถานประกอบ

กิจการอีกทั้งเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

บทบาท จป.เทคนิค 

 

 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายวชิาหลกัสูตร 


