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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

18.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 7
สานักความปลอดภัยแรงงาน
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 ต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ
www.oshthai.org
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76
จังหวัด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
นายจ้างต้องจัดทารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน โดยให้เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยใน
การทางานระดับวิชาชีพ หรือให้ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าตามที่ได้ขึ้น
ทะเบี ยนไว้เป็น ผู้รับ รองรายงานและให้นายจ้างเก็บรายงานดังกล่ าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทาการ พร้อมทั้งส่งรายงานคู่ฉบับต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
30 วัน นั บ แต่วัน ที่ ท าการตรวจวัด ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2549 ข้อ 16
ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานให้ยื่นคาขอ
พร้อมแนบสาเนาเอกสารหลักฐานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
4) กรณี ยื่นคาขอที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดาเนินการจะเพิ่มขึ้นอีก 7 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรอง 1 วันทาการ
รายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทางาน
ยื่นคาขอตามแบบ รสส.
พร้อมหลักฐานและเอกสาร
ประกอบคาขอขึ้นทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
10 วันทาการ
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอขึ้นทะเบียนฯ
- สรุปผลการตรวจสอบและ
ออกหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงาน
การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทางาน
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
2 วันทาการ
มอบหมายพิจารณาลงนาม
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ฯและเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาและส่งมอบหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนฯให้ผู้
ขอขึ้นทะเบียน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

-

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

-

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

-
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ระยะเวลา
13 วันทาการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

-

ฉบับ

-

-

1

ฉบับ

( พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)

-

1

ฉบับ

(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)

1

-

ชุด

(จานวน 2 รูป)

1

-

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มา
ยื่นคาขอฯหรือมารับ
ใบทะเบียนด้วย
ตนเองโดยให้บุคคล
อื่นดาเนินการแทน)

บัตรประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขอขึ้นทะเบียนฯ
(รสส.1)
สาเนาปริญญาบัตร (ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเท่า)
ใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) (ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเท่า)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่งที่ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ยิ้มเห็นฟันไม่สวมหมวกและ
แว่นตาดา)
หนังสือมอบอานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ 10 บาท

2)
3)

4)

5)

หมายเหตุ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

85

เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

6)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบ

-

1

ฉบับ

7)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบ

-

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มา
ยื่นคาขอฯหรือมารับ
ใบทะเบียนด้วย
ตนเองโดยให้บุคคล
อื่นดาเนินการแทน))
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มา
ยื่นคาขอฯหรือมารับ
ใบทะเบียนด้วย
ตนเองโดยให้บุคคล
อื่นดาเนินการแทน))

ค่าธรรมเนียม
3,030 บาท ชาระได้ ณ สานักความปลอดภัยแรงงาน กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ชั้น 8 (อายุการขึ้นทะเบียน 1 ปี)
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 ต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ www.oshthai.org
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
3. สายด่วน 1546
4. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
5. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
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