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การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตอนที่ 1)
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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ทุก

ท่านคงทราบกันดีแล้วว่าจากการที่ประเทศไทยของเรามี
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ท�ำให้มาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานของประเทศไทย จะต้องเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ อย่าง

No. 188 August 2012
●

แน่นอน โดยในปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ในฐานะที่รับผิดชอบการบังคับใช้การปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้เร่งผลักดันกฎหมายลูกทีต่ อ้ งออกมาบังคับ
ใช้ตาม พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ ออกมาเป็นระยะและล่าสุด
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การจัดอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะมีผลบังคับใช้
ทันทีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นก็หมายความว่า
ปัจจุบันทุกสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับ
ดังกล่าว ฉะนั้น SHE ภาคปฏิบัติฉบับนี้จะสรุปรายละเอียดตาม
ประกาศฉบับดังกล่าวให้ผู้อ่านทราบเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
ดังนี้
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ข้อที่ 1 การบังคับใช้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าว ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อที่ 2 นายจ้างจะต้องจัดอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบ
การโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน
และลูกจ้าง หรือพนักงาน โดยต้องอบรมภายใน 60 วัน นับจาก
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ โดยเงื่อนไขการจัดอบรมมีรายละเอียด
ดังนี้
กลุ่มลูกจ้างที่เข้างานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน
หรือเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ ซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขอนามัย นายจ้างจะต้องจัดอบรมให้
ลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มงาน โดยการจัดอบรมนั้น สถานประกอบการ
สามารถจัดอบรมในสถานประกอบการเอง หรือจะให้สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือ
หน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยอมรับ มาจัดอบรม
ภายในสถานประกอบการให้ก็ได้
ข้อ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 2 นั้น ทาง
ผู้จัดอบรมจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้คือ 1. การจัด
อบรมผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตามหลักสูตรที่
ก�ำหนดไว้ 2. จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมในแต่ละรุน่ จะต้องไม่เกิน 60 คน/ห้อง
3. จะต้องมีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 4. ต้องออกหลักฐาน
การผ่านการอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม
ข้อ 4 ให้นายจ้างเก็บหลักฐานการอบรมของผู้เข้ารับการ
อบรมไว้ให้พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ
ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อที่ผ่านการอบรม ก�ำหนดการอบรม วัน เวลา
และสถานที่การจัดอบรม ลายมือชื่อวิทยากร

หมวดที่ 2 หลักสูตรอบรม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

ข้อที่ 5 หลักสูตรอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานลูกจ้างระดับบริหาร จะต้องใช้เวลาใน
การอบรม 12 ชั่วโมง โดยเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วย หมวดวิชา
ที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน จ�ำนวน 3 ชั่วโมง โดยเนื้อหาครอบคลุมการ
ควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน บทบาท
และหน้าที่ของลูกจ้างระดับบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หมวดวิชาที่ 2 กฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
จ�ำนวน 3 ชั่วโมง โดยเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการบริหารกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ
กระทรวงแรงงาน สาระส�ำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
จ�ำนวน 6 ชั่วโมง โดยเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของกระทรวงแรงงาน การ
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ส�ำหรับลูกจ้างระดับบริหารในทีน่ หี้ มายถึงลูกจ้างระดับบังคับ
บัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างาน จะต้องเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรนี้และส�ำหรับลูกจ้างระดับบริหารที่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหารมาแล้ว
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน เรือ่ งหลักเกณฑ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ท�ำงาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ก่อนหรือหลังวันที่กฎกระทรวง
เรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใช้และผ่านการ
อบรมก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าผ่านการอบรมตาม
ประกาศฉบับนี้
ฉะนั้น นายจ้างของสถานประกอบการต่างๆ จะต้องเข็มงวด
ในช่วงรอยต่อนี้ให้ดี โดยขอแนะน�ำให้เริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่วันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งจะท�ำให้
การก�ำหนดผูท้ ตี่ อ้ งเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดท�ำได้งา่ ยขึน้ ส�ำหรับ
ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วแต่ใบรับรองใบวุฒิบัตร หรือ Certificate ที่
หน่วยฝึกอบรมออกให้ได้สูญหายไป หรือหาไม่เจอ ก็ขอให้ติดต่อ
หน่วยฝึกอบรมทีเ่ คยเข้ารับการอบรมเพือ่ ให้ออกใบใหม่ หรือใบแทน
ให้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหน่วยฝึกนั้นๆ ได้จัดเก็บหลักฐานการอบรมไว้หรือ
ไม่และขึน้ อยูก่ บั ผูเ้ ข้าอบรมด้วยว่า ได้มหี ลักฐานการเข้ารับการอบรม
ไปแสดงกับหน่วยฝึกอบรมไว้บ้างหรือไม่ ซึ่งคงต้องไปเจรจากันเอง
แต่หากไม่สามารถหาใบวุฒบิ ตั รมาได้กข็ อแนะน�ำให้เข้ารับการอบรม
ตามประกาศฉบับใหม่จะดีกว่า อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ถอื ว่าเป็นการทบทวน
ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่
มากมายหลายฉบับด้วยกัน ซึ่งก็จะท�ำให้ผู้บริหารมีความรู้ ความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
อนึ่ง ส�ำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ลูกจ้างระดับพนักงาน
จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรอะไรบ้างและจะได้รับการยกเว้น
อะไรบ้างหรือไม่นั้น รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�ำหน้าที่เป็น
วิทยากรผู้บรรยายด้วยว่าจะมีคุณสมบัติอย่างไรขอให้ผู้อ่านติดตาม
ได้ในฉบับหน้า
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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