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พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 13 
ประกอบมาตรา 16  และกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549  ขอ้1,ขอ้ 19  ขอ้ 20 

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 
7. หา้งสรรพสินคา้ 

หลกัสูตร:เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

ระดับบริหาร บริษัท เซฟตี ้มาสเตอร์ จ ากัด 

SAFETY MASTER CO.,LTD. 
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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 19 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกิจการตามขอ้1 (1) ถึง (5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปและสถาน
ประกอบกิจการตามขอ้ 1 (6) ถึง (14)  ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ยีสิ่บคนขึ้นไปแต่งตั้งลูกจา้งระดบับริหารทุกคนซ่ึงมี
คุณสมบติัตามขอ้ 20 เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
 ในกรณีท่ีไม่มีลูกจา้งระดบับริหาร ใหน้ายจา้งเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
 ขอ้ 20 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร ตอ้งเป็นลูกจา้งระดบับริหารและมี
คุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
 (1) ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 (2) เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2540 
  
 

 

 

 

 

ประเทศไทยไดมี้การขยายตวัดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว จากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ ท าใหเ้กิดการจา้งงานส่วนหน่ึงจากภายในในประเทศ และบางส่วนจากแรงงานต่างดา้ว  การพฒันา
อุตสาหกรรมไดส่้งผลกระทบต่อแรงงานดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดการ
ประสบอนัตรายจากการท างานไดแ้ก่ การเกิดอุบติัเหตุ บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและการเกิดโรคจาก
การท างาน   ผลของการประสบอนัตรายจากการท างาน ส่งผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่นครอบครัวของผูป้ระสบ
อนัตราย  สถานประกอบกิจการและประเทศชาติ  ทั้งความสูญเสียทางตรง คือสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นและ
ทางออ้ม คือสูญเสียโอกาส ความน่าเช่ือถือ สูญเสียเวลาและฝีมือแรงงาน คิดเป็น 4 % ของผลิตภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติ (GDP;Gross Domestic Product)ของประเทศ 

 
 

 

หลกัการและเหตุผล 
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1) สามารถอธิบายแนวทางการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกนัและ
ควบคุมการประสบอนัตรายและความสูญเสียได ้
2)สามารถอธิบายบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหารรวมถึงแนวทางการปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวได ้
3.สามารถอธิบายแนวทางการบริหารกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของ
กระทรวงแรงงานได ้
4. สามารถอธิบายประเด็นส าคญัของกฎหมายความปลอดภยัในการท างานแต่ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานได ้
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายก าหนด 
5. ทราบท่ีมาและแนวทางของการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
6. ทราบแนวคิดและสาระส าคญัของมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของกระทรวง
แรงงาน 
7. อธิบายขั้นตอนและวิธีการด าเนินการระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมได ้
8. สามารถน าแนวคิดระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปประยกุตใ์ชใ้นสถานประกอบกิจการของ
ตนได ้

 
 
 

1.ผูเ้ขา้ฝึกอบรมรู้และเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีการเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร 
สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.ใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแลเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทุกระดบัและในการพิจารณากลัน่กรองแผนงาน ในการ
ก าหนดเป้าหมายรวมทั้งการส่งเสริม สนบัสนุนและติดตามการด าเนินการดา้นความปลอดภยัขององคก์ร 
 3. ผูเ้ขา้อบรมไดรู้้และเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ฝ่ายนายจา้ง  ฝ่ายลูกจา้ง รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 
4.เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมน าองคค์วามรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์จริงในทางปฏิบติัในการก ากบั 
ดูแลใหมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อความปลอดภยัของลูกจา้ง 
5.พฒันาใหผู้บ้ริหารมีภาวะผูน้ า (Leader ship)หรือประมุขศิลป์ท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบาย ตามวิสัยทศัน์องคก์ร ใหเ้กิด
ความปลอดภยัตามเจตนารมยข์องฝ่ายบริหารสูงสุด (Top Line Management) 
6. สามารถตรวจประเมินระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการได้ 
 

วตัถุประสงค์หลกัสูตร 

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

พนกังานหรือลูกจา้งระดบับริหารต าแหน่งผูจ้ดัการในหน่วยงาน และส าเนาบตัรประชาชน 
                                                            

                                                                          2  วนั (12 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
ราคาแบบเหมาจ่าย จดัในสถานประกอบกิจการลูกคา้  20,000 บาท/รุ่น  (ไม่รวม Vat 7 %) ผูเ้ขา้อบรมไม่เกิน 60 คน/

รุ่นส าหรับคนท่ี 21ถึงคนท่ี 60 คิดค่าใชจ่้ายค่าเอกสารประกอบการบรรยายและค่าใบวุฒิบตัร คนละ 150 บาทเท่านั้น 

                                                                

 

1.สถานประกอบกิจการปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. ลูกจา้งระดบับริหารรู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานและสามารถ
จดัท าแผนงาน  พิจารณาแผนงาน/โครงการดา้นความปลอดภยั ในพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ีจะลด
การเกิดประสบอนัตรายจากการท างานหรือการเจ็บป่วยเป็นโรคอนัเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งในการสนบัสนุน 
หรือการก ากบัดูแล เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือ
แผนงาน 

3. เป็นการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบในการสร้างความตระหนกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของผูบ้ริหาร
ระดบักลาง (The Middle Line management)  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการฝึกอบรม
สงค์รายวชิาหลกัสูตร 

งบประมาณ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายวชิาหลกัสูตร 
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ก าหนดการฝึกอบรม 


