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พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 13 
ประกอบมาตรา 16  และกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549 

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 

ระดับหัวหน้างาน 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 7ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกิจการตามขอ้1 (1) ถึง (5) ท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจา้ง
ระดบัหวัหนา้งานซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 8 เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งานของสถาน
ประกอบกิจการ 
 การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งานตามวรรคหน่ึงใหด้ าเนินการภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีมีผลใชบ้งัคบัหรือนบัแต่นายจา้งแต่งตั้งใหเ้ป็นลูกจา้งระดบัหวัหนา้งาน 
 ขอ้ 8 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน ตอ้งเป็นลูกจา้งระดบัหวัหนา้งานและมี
คุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
 (1) ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
 (2) เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคม เร่ืองความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2540 
  
 

 

 

 

หัวหน้างาน เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ควบคุมการปฏิบติังานต่างๆของผูป้ฏิบติั   มี
ความใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุด และมีความส าคญัในการน านโยบายดา้นความปลอดภยัในการท างานจากฝ่าย
บริหารไปสู่การปฏิบติั เพื่อการป้องกนัอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน หวัหนา้งานจึงตอ้งมีความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างานใน
สถานประกอบกิจการใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 

 

 

1. อธิบายสาเหตุของอุบติัเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างานได ้ 
2. อธิบายแนวทางการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานประกอบกิจการได ้

หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงค์หลกัสูตร 
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3.อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน รวมถึงแนวทางการปฏิบติั
หนา้ท่ีของจป. หวัหนา้งาน 
4.อธิบายแนวทางการบริหารกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาวะแวดลอ้มในการท างาน สามารถน า
ประเด็นส าคญัของกฎหมาย ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไปประยกุตใ์ช้ในการท างานไดส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการธุรกิจ 
5.สามารถช้ีบ่งอนัตรายจากการตรวจความปลอดภยั แลว้น ามาวิเคราะห์แหล่งอนัตราย เพื่อก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการควบคุมสู่การปรับปรุงแกไ้ข 
6. สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยัของลูกจา้งท่ีตนเองรับผิดชอบ 
7. สามารถใชแ้บบรายงานในการสอบสวนอุบติัเหตุได ้
8. สามารถอธิบายหลกัการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากเคร่ืองจกัร พลงังาน วตัถุดิบ สภาพแวดลอ้ม ดา้นการย
ศาสตร์ รวมทั้งการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลได ้

 
 
 

1.ผูเ้ขา้ฝึกอบรมรู้และเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีการเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหนา้งาน 
สามารถอธิบายสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุและก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมความสูญเสีย 
2. สร้างความตระหนกัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมให้เห็นถึงความส าคญักบัการบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยัใน
สถานประกอบกิจการเพื่อลดอุบติัเหตุ ลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบั คน เคร่ืองจกัร ทรัพยสิ์นต่างๆ 
 3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้้และเขา้ใจกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายนายจา้ง  ฝ่ายลูกจา้ง รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมน าองคค์วามรู้จากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์จริงในทางปฏิบติั 
5.พฒันาใหห้วัหนา้งานมีความเป็นผูน้ า (Leader ship) ท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รให้เกิดความปลอดภยัตามเจตนารมย์
ของฝ่ายบริหาร 
 
 
 

1. กิจกรรมการบรรยาย  ซกั/ถาม-ตอบปัญหา 
2. Work shop/กิจกรรมกลุ่ม การคน้หา Unsafe Act/Unsafe Condition /Kaizen  
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์รายวชิา
หลกัสูตร 

แนวทางการฝึกอบรม
สงค์รายวชิาหลกัสูตร 
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พนกังานหรือลูกจา้งระดบัหัวหนา้งาน (Leader) ท่ีนายจา้งแต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้งาน,วิศวกร, Foreman (ตอ้งมีใบ
แต่งตั้งจากนายจา้ง)และส าเนาบตัรประชาชน 
                                                            

                                                                          2  วนั (12 ชัว่โมง)  
 
 
 
 

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

รุ่น (ส าหรับคนท่ี 21ถึงคนท่ี 60 คิดค่าใชจ่้ายค่าเอกสารประกอบการบรรยายและค่าใบวุฒิบตัร คนละ 150 บาท) 

                                                                

 

1.สถานประกอบกิจการปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. ลูกจา้งระดบัหวัหนา้งานเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานและสร้างความ

เช่ือมัน่ในการท าหนา้ท่ี จป.หัวหนา้งาน 

3. เป็นการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบในการสร้างความตระหนกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัของผูบ้ริหาร

ระดบัตน้ (The First Line management) 

4. เป็นการปูแนวทางสู่การบริหารการจดัการคุณภาพ ISO 45001 ในอนาคต 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ก าหนดการฝึกอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายวชิาหลกัสูตร 

งบประมาณ 
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