21. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการทางานในที่อับอากาศ
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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

21. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานใน
ที่อับอากาศ
สานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

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
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยใน
การทางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและหลั ก สู ตรการฝึ ก อบรมความ
ปลอดภั ย ในการท างานในที่ อั บ อากาศพ.ศ. 2549 ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2549 ข้ อ 4 ให้ น ายจ้ า งจั ด ให้ มี ก าร
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศให้กับลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการทางานในที่อับอากาศตาม
หลักเกณฑ์วิธีการหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมที่กาหนด
กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวได้ ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานของกรมฯ หรือหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ
ทั้งนี้หน่วยงานที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ ได้แก่
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีหลักสูตรการสอนอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
- หน่วยงานภาคราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทฯมหาชนจากัดหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
ลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็น
หลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯทราบภายใน 7 วัน
4) กรณี ยื่นคาขอที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยะเวลาการดาเนินการจะเพิ่มขึ้นอีก 7 วัน
5) อายุการขึ้นทะเบียน มีอายุ ๓ ปี
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

หน่วยงานที่ประสงค์ขอขึ้น 1 วันทาการ
ทะเบียนเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานใน
ที่อับอากาศยื่นหนังสือขอ
ขึ้นทะเบียนฯพร้อม
หลักฐานเอกสาร
ประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนฯและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
15 วันทาการ สานักความ
- ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ปลอดภัยแรงงาน
ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้ง
หน่วยงานอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรมหรือ

หมายเหตุ
-

-
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การพิจารณา

4)

การพิจารณา

5)

การลงนาม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
เตรียมการประชุมและ
11 วันทาการ
ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองมาตรฐานนิติ
บุคคลที่ขอเป็นผู้ให้บริการ
จัดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
คณะกรรมการกลั่นกรอง 15 วันทาการ
มาตรฐานนิติบุคคลที่ขอ
เป็นผู้ให้บริการจัด
ฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานรับรองรายงานการ
ประชุมและจัดทาใบสาคัญ
แสดงการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
2 วันทาการ
มอบหมายพิจารณาลงนาม
ใบทะเบียนแสดงการเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯและ
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
พิจารณาและส่งมอบใบ
ทะเบียนแสดงการเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯให้
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

สานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

ระยะเวลา
44 วันทาการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง
1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอขึ้น
ทะเบียนฯ
หนังสือมอบอานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ 10 บาท

2)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)

3)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบ

-

1

ฉบับ

4)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบ

-

1

ฉบับ

5)

เอกสารแสดงแผนที่ของสถาน
ที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรม
เอกสารแสดงแผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ

1

-

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มายื่น
คาขอฯหรือมารับใบ
ทะเบียนด้วยตนเองโดย
ให้บุคคลอื่นดาเนินการ
แทน)
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)
(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มายื่น
คาขอฯหรือมารับใบ
ทะเบียนด้วยตนเอง
โดยให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทน)
(พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง)
(กรณีผู้ยื่นคาขอไม่มายื่น
คาขอฯหรือมารับใบ
ทะเบียนด้วยตนเองโดย
ให้บุคคลอื่นดาเนินการ
แทน)
-

1

-

ฉบับ

-

6)
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เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

7)

เอกสารหลักฐานการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการ
ฝึกอบรม
เอกสารหลักฐานแต่งตั้งวิทยากร
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
เอกสารสรุปรายชื่อวิทยากรและ
หัวข้อวิชาที่วิทยากรบรรยาย
คู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ขอขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
เอกสารแสดงแผนและเป้าหมาย
การฝึกอบรมและอัตราค่าบริการ
ที่จะเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร
เอกสารแสดงตารางการฝึกอบรม
เอกสารแสดงแบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรม
ตัวอย่างวุฒิบัตรแสดงการผ่าน
การฝึกอบรมฯที่มอบให้แก่ผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
เอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูลการ
นาเสนอของวิทยากร
(PowerPoint)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1
1

-

ฉบับ
ฉบับ

-

1

-

ฉบับ

-

1

-

ชุด

-

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. สานักความปลอดภัยแรงงาน เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 448 8338 ต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ www.oshthai.org
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 106

การรับเรื่องร้องเรียน
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

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 107

