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23. การข้ึนทะเบียนเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ 23. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
2. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
76 จังหวัด  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 

 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย          
ในการท างานเพื่อขึ้นทะเบียนและแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

    ก าหนดให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเพ่ือขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานพ .ศ. 2549 ลงวันที่  16 
พฤษภาคม 2549 ข้อ 36  
    ก าหนดให้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเพ่ือขึ้นทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย            
ในการท างานเพ่ือขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย  ลงวันที่ 3 ตุลาคม               
พ.ศ. 2549 ข้อ 4 
หมายเหตุ : 
1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น                
ค าขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค า
ขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
2) ทั้งนี ้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
3) กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ ทราบภายใน 7 วัน 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

นายจ้างยื่นหนังสือแจ้ง             
การข้ึนทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร 

1 วันท าการ - ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
- ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด  

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย          
ในการท างาน 

3 วันท าการ - ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
- ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด 

- 

3) การลงนาม ออกเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน
และแจ้งเลขทะเบียนให้
นายจ้างที่ยื่นหนังสือแจ้ง 
การข้ึนทะเบียนฯ 

2 วันท าการ - ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
- ส านักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด 

- 

 
ระยะเวลา  
 6  วันท าการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 1 ฉบับ (หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 
ในการท างาน
(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) 
พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง ) 

 
เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน        
การท างาน 

1 - ฉบับ - 

2) ส าเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน        
การท างาน 

- 1 ฉบับ (พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) ส าเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างาน 

- 1 ฉบับ (พร้อมลง
ลายมืชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) ส าเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย         
ในการท างาน (กรณี การขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานระดับวิชาชีพ    
ระดับเทคนิค และเทคนิคชั้นสูง   
ทีม่ีคุณสมบัติโดยส าเร็จการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี/
ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเท่า) 

- 1 ฉบับ  (พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 
10400  โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541  
2. สายด่วน 1546  
3. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  www.labour.go.th 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
5. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นค าขอ  
6. ศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด  
7. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอ 
 
 
 


