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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 างานและบุคลากรตามวรรคหน่ึงจะตอ้งขึ้นทะเบียนต่อกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน 

มาตรา 16  ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน และลูกจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหบ้ริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างาน เปล่ียนงาน เปลี่ยนสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร
เปล่ียนแปลงหรืออุปกรณ์ ซ่ึงอาจท าใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามยั ใหน้ายจา้ง
จดัใหมี้การฝึกอบรมลูกจา้งทุกคนก่อนเร่ิมก่อนท างาน 
 การฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  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 เขื่อน อุโมงค ์สะพาน ท่อระบายน ้า ท่อน ้า โทรเลข โทรศพัท ์
ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปาหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ  รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 
4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางน ้า อากาศและรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 
5. สถานีบริการหรือจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ 
6. โรงแรม 

หลกัสูตร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

ระดับเทคนิค 
บริษัท เซฟตี ้มาสเตอร์ จ ากัด 

SAFETY MASTER CO.,LTD. 
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7. หา้งสรรพสินคา้ 
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) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ยีสิ่บคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหา้สิบ
คน  เพื่อปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัประจ าตามเวลาท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่วนัละหน่ึงชัว่โมงภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวนันบัแต่วนัท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ยีสิ่บคนขึ้นไปเวน้แต่มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูง
หรือระดบัวิชาชีพอยูแ่ลว้ 
 ขอ้ 11 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
 (1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามยั หรือเทียบเท่า 
              (2) เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน และผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 (3) เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคม เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2540 
  
 

 

 

 

 
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในองคก์ร 

เร่ิมจากฝ่ายบริหารสูงสุดเป็นผูก้  าหนดนโยบายความปลอดภยัในการท างาน  การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ดา้นความปลอดภยั ใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับไปด าเนินการวางแผนงาน  ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์ร 

  
 
 
 

หลกัการและเหตุผล 
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1) สามารถอธิบายแนวคิด การจดัการดา้นความปลอดภยั เพื่อป้องกนัและควบคุมการประสบอนัตรายและความ
สูญเสียได ้ 
2) รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของ จป.เทคนิค  
3) รู้และเขา้ใจสาระส าคญัของกฎหมายความปลอดภยัฯ สามารถตรวจสอบความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย
4) สามารถวิเคราะห์งานเพื่อช้ีบ่งอนัตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัและขั้นตอนการท างานอยา่งปลอดภยั
เสนอต่อนายจา้ง 
5) สามารถจดัท าแบบตรวจความปลอดภยั จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังาน และท าการสอบสวนอุบติัเหตุจากการ
ท างานและจดัท ารายงานอุบติัเหตุเสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อป้องกนัการเกิดเหตุ 
 
 
 

1. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการความปลอดภยัในการท างาน 
2. ผูเ้ขา้อบรมไดรู้้และเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน สามารถ
ตรวจสอบและแนะน าให้นายจา้งปฏิบติัตามกฎหมาย ความปลอดภยัได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจในความหมายและเทคนิค การช้ีบ่งอนัตราย  สามารถช้ีบ่งอนัตรายในสถานท่ีท างานและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการด าเนินการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการท างานตามบทบาทหนา้ท่ี จป.เทคนิค 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการบรรยาย  กรณีศึกษา 
2. Work shop/กิจกรรมกลุ่มการอภิปราย 
 
 
 
 

จป.หวัหนา้งานท่ีผา่นการอบรม  12 ชัว่โมง  
หนงัสือแต่งตั้งจากนายจา้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี จป.เทคนิค 
ส าเนาบตัรประชาชน 
                                                            

                                                                                         3  วนั (18 ชัว่โมง) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์รายวชิา
หลกัสูตร 

แนวทางการฝึกอบรม
สงค์รายวชิาหลกัสูตร 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
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                                                                      ราคาแบบเหมาจ่าย จดัในสถานประกอบกิจการลูกคา้  27,500 บาท/รุ่น  

                                                                      (ไม่รวม Vat 7 %) ผูเ้ขา้อบรมไม่เกิน 60 คน/รุ่น   

                                                                      ส าหรับคนท่ี 21ถึงคนท่ี 60 คิดค่าใชจ่้ายค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 

                                                                     และค่าใบวุฒิบตัร คนละ 150 บาทเท่านั้น 

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

                                                                

 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ มีความเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบกิจการ สามารถ

แนะน านายจา้งใหป้ฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

สามารถช้ีบ่งอนัตรายในสถานท่ีท างานเพื่อก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเส่ียงใหก้บัสถานประกอบ

กิจการอีกทั้งเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

บทบาท จป.เทคนิค 

 

 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายวชิาหลกัสูตร 


