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ฉ
บับนี้มาต่อกันในข้อที่ 6 หลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้าง

ระดับหัวหน้างาน โดยหลักสูตรนี้จะต้องใช้เวลาในการอบรม 12 
ชั่วโมง มีเนื้อหาวิชาที่ต้องเข้ารับการอบรม 4 หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชำที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานและบทบาทหน้าทีข่องหวัหน้างาน 

จากฉบับที่แล้วต่อ

โดยหมวดนี้ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง โดยขอบเขตเนื้อหาประกอบไปด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างในระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

หมวดวิชำที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน มรีะยะเวลาในการอบรม 3 ชัว่โมง โดย
เนือ้หาวชิาประกอบไปด้วย การบรหิารกฎหมายความปลอดภยั อาชีว
อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของกระทรวงแรงงาน สาระ
ส�าคัญของกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานและการน�ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 

หมวดวิชำที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการท�างานมีระยะ
เวลาการอบรม 3 ชัว่โมง โดยเนือ้หาประกอบไปด้วย การตรวจความ
ปลอดภยั การวิเคราะห์งานเพือ่ความปลอดภยัและการเฝ้าสงัเกตงาน 

การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตอนจบ)
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

บงัคบัใช้และผ่านการอบรมก่อนประกาศนีม้ผีลบงัคบัใช้ ให้ถอืว่าผ่าน
การอบรมตามประกาศฉบบันีแ้ละลกูจ้างทีผ่่านการอบรมเกีย่วกบัข้อ
บงัคับว่าด้วยความปลอดภยัในการท�างานของสถานประกอบกจิการ
ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
พ.ศ.๒๕๔๙ ก่อนประกาศฉบบันีม้ผีลบงัคบัใช้ ให้ถอืว่าผูน้ัน้ผ่านการ
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ตามประกาศ
นี้

หมวดที่ ๓ วิทยากรฝึกอบรม 

ข้อ 9. วิทยากรฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ข้อที่ ๑. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท�างาน
เก่ียวกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน
โดยตรงเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในการท�างานไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ใน
การเป็นวิทยากรความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี เป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อวชิาทีบ่รรยายไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานไม่น้อยกว่า 1 ปี ส�าหรับ
การฝึกอบรมเฉพาะข้อ ๗ และข้อ ๘   ข้อที่ ๒. เป็นอาจารย์ในสถาบัน
อดุมศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรสีาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเท่า โดยสอนด้านความปลอดภัยในการท�างานและมี
ประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี ข้อที่ 
๓.เป็นเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานราชการทีม่คีณุวฒุไิม่ต�า่กว่าปรญิญา
ตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
พนกังานตรวจความปลอดภยัของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานไม่น้อยกว่า 3 
ปีและมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการ
ท�างานไม่น้อยกว่า 1 ปี

จะเหน็ได้ว่า ในการจดัการอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างานนั้น ไม่ได้สร้างความยุ่งยากใดให้
กบัสถานประกอบกจิการเลย เพราะสามารถจดัการอบรมได้เอง รวม
ทั้งวิทยากรก็สามารถใช้บุคคลากรของหน่วยงานได้ เพียงแต่ต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้นและนี่เป็นนิมิตรหมายใหม่
ที่ดีที่จะท�าให้การพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของประเทศไทยของเราพัฒนาได้
รวดเร็วมากขึ้นต่อไป โดยให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานราชการ

สดุท้ายนี ้ผูเ้ขยีนกห็วงัว่าผูอ่้านทุกคนจะน�าแนวทางกลบัไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อจะได้ท�าให้ความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยมากขึ้นต่อไป

              

การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ 
หมวดวิชำท่ี ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความ

เสีย่งทีเ่กีย่วกบัสถานประกอบกิจการ มีระยะเวลาการอบรม 3 ชัว่โมง 
โดยเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย การป้องกันและควบคุม
อันตรายจากเคร่ืองจักร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
วัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การ
ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท�างาน การ
ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและควบคุม
ปัญหาจากการยศาสตร์ การป้องกนัและการควบคมุอนัตรายในงาน
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล โดยในกรณีที่ลูกจ้ำง
ระดับหัวหน้ำงำนที่ได้รับกำรอบรมในหมวดวิชำที่ ๑, ๒ และ ๓ มำ
จำกสถำนประกอบกำรเดมิแล้ว กใ็ห้ท�ำกำรเข้ำรบักำรอบรมเฉพำะ 
หมวดวิชำที่ ๔ เท่ำนั้น

ข้อที ่7 หลกัสตูรอบรมด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างที่เข้า
ท�างานใหม่ มีระยะเวลาในการอบรม 6 ชัว่โมง โดยเน้ือหาการอบรม
ประกอบไปด้วย ข้อที ่๑ ความรูเ้ก่ียวกับความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยใช้เวลาในการอบรม 1 ช่ัวโมง 
30 นาที ข้อที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน โดยใช้เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ข้อที่ ๓ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน มีระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง โดยใน
กรณทีีล่กูจ้ำงทีไ่ด้รบักำรอบรมในข้อที ่๑ และ๒ จำกสถำนประกอบ
กำรเดิมแล้ว ให้อบรมเฉพำะข้อที่ ๓ เพิ่มเติมเท่ำนั้น

ข้อที ่8 หลกัสตูรอบรมด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้างท่ีเปล่ียนงาน เปลี่ยน
สถานที่ท�างาน หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ให้มีการอบรม 3 ชั่วโมง โดยเนื้อหาวิชา
ประกอบไปด้วย ข้อที่ ๑.ปัจจัยเสี่ยงจากการท�างาน มรีะยะเวลาใน
การอบรม 1 ชัว่โมง 30 นาท ีข้อที่ ๒.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีระยะเวลาในการ
อบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ส�าหรบัลกูจ้างระดบัหัวหน้างาน ในทีน่ีห้มายถึงลูกจ้างระดบั
หัวหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรน้ีและส�าหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ที่เคยผ่าน
การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ
หวัหน้างานมาแล้ว ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เรือ่งหลกัเกณฑ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน 
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�างาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  ก่อนหรือหลัง
วันที่กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ.๒๕๔๙ มีผล


