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กฎกระทรวง การขึน้ทะเบยีนและการอนุญาตใหบ้ริการเพือ่ส่งเสริม

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

พ.ศ. 2564

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 30 มีนาคม 2564

มีผลบังคับใช้วันที ่26 กันยายน 2564
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สรุปสาระสาํคญั

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 11 

วรรคสอง แหง่พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน พ.ศ. 2554

 ขอ้ 2 ยกเลกิกฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ และการเป็น

หน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556

 ขอ้ 3 นยิาม

“ใบสาํคัญ” หมายความวา่ ใบสาํคญัการขึน้ทะเบียนเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น

ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามมาตรา 9

“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนญุาตเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามมาตรา 11
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 4 การขึน้ทะเบียนและการอนญุาตใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แบง่เป็น 3 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ และรบัรอง

(2) การประเมินความเส่ียง

(3) การจดัฝึกอบรมหรอืใหค้าํปรกึษา
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 5 การยืน่คาํขอขึน้ทะเบยีน การขึน้ทะเบียน การออกใบสาํคญั การออกใบแทน 

ใบสาํคญั การย่ืนคาํขออนญุาต การอนญุาต การขอตอ่อายใุบอนญุาต การออกใบ

แทนใบอนญุาต การแจง้หรอืการรายงานตามกฎกระทรวงนี ้ใหด้าํเนินการโดยวิธีการ

ทางอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั ในระหวา่งทีย่งัไม่สามารถดาํเนนิการโดยวธีิการทาง

อเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ใหด้าํเนินการโดยวิธีการทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัหรอืใหย่ื้น

คาํขอ แจง้ หรอืรายงาน ณ สถานท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองความปลอดภยัแรงงาน

(2) สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี

(3) สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

(4) ศนูยค์วามปลอดภยัในการทาํงานเขต

(5) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา



สรุปสาระสาํคญั

ขอ้  6 ใบรบัคาํขอขึน้ทะเบยีน  ใบสาํคญั  ใบรบัคาํขออนญุาต  ใบอนญุาต  ใบแทน

ใบสาํคญั ใบแทนใบอนญุาต  และคาํขอตามกฎกระทรวงนี ้  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดี

กาํหนด  แบบตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีจะกาํหนดใหแ้ตกตา่งกนัตามประเภทของงานก็ได้
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 7 ผูป้ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตอ้งมีคณุสมบติัตอ้งมีคณุสมบติั 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 8 นติบิคุคลซ่ึงประสงคจ์ะขออนญุาตเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตอ้งมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทย

(2) มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน  .........
(3) ไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตในประเภทท่ีขออนญุาต เวน้แตพ่น้กาํหนด 3 ปี นบัแตว่นั

ท่ีถกูเพิกถอน

(4) ผูก้ระทาํการแทนนิติบคุคลตอ้งไม่เคยถกูเพิกถอนการขึน้ทะเบียนในประเภทท่ีขอขึน้ทะเบียน

ตามขอ้ 7 (5) เวน้แตพ่น้กาํหนด 3 ปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอน

(5) ผูก้ระทาํการแทนนิติบคุคลตอ้งไม่เคยเป็นผูก้ระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่ถกูเพิกถอนใบอนญุาต

ในประเภทท่ีขออนญุาต เวน้แตพ่น้กาํหนด 5 ปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอน

(6) มีบคุลากรซึง่สาํเรจ็การศกึษาไม่ต ํ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าทางดา้นวิทยาศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตร ์สาธารณสขุศาสตร ์หรอืดา้นอ่ืน ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามประเภทของงานท่ีขออนญุาต
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 9 ผูข้อขึน้ทะเบยีน หรอืขออนญุาตเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตอ้งจดัใหมี้

อปุกรณแ์ละสถานท่ีสาํหรบัการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง 

ประเมินความเส่ียง 

และจดัฝึกอบรมหรอืใหค้าํปรกึษาเพ่ือสง่เสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

ท่ีออกตามมาตรา 8 ตามประเภทของงานท่ีขอขึน้ทะเบียนหรอืขออนญุาต
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 10 บคุคลใดประสงคจ์ะขอขึน้ทะเบียนเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหย่ื้นคาํขอตอ่อธิบดี พรอ้มดว้ย

ขอ้มลู เอกสาร หรอืหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งตามกาํหนด
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 11 นิติบคุคลใดประสงคจ์ะขออนญุาตใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหย่ื้นคาํขอตอ่อธิบดี พรอ้มดว้ยขอ้มลู เอกสาร หรอื

หลกัฐานตามท่ีกาํหนด





 สรุปขัน้ตอนการออกใบสาํคญั ใบอนญุาต ตามขอ้ 12 ขอ้ 13 และ ขอ้ 14
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 15 ใบอนญุาตใหมี้อาย ุ3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต

 ขอ้ 16 ผูร้บัใบอนญุาตซึง่ประสงคจ์ะตอ่อายใุบอนญุาต ใหย่ื้นคาํขอตอ่อธิบดีภายใน

90 วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุพรอ้มดว้ยใบอนญุาต ขอ้มลู เอกสาร 

หรอืหลกัฐานอ่ืนตามท่ีกาํหนดในแบบคาํขอตอ่อายใุบอนญุาต

 ขอ้ 17 ในกรณีท่ีใบสาํคญัหรอืใบอนญุาตสญูหาย ถกูทาํลาย หรอืเสียหาย

ในสาระสาํคญัและผูร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาตประสงคจ์ะย่ืนคาํขอรบั

ใบแทนใบสาํคญัหรอืใบแทนใบอนญุาต ใหย่ื้นคาํขอพรอ้มดว้ยขอ้มลู เอกสาร

หรอืหลกัฐาน ตามท่ีกาํหนด
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สรุปสาระสาํคญั
 ขอ้ 18 อธิบดีเพิกถอนทะเบียนในกรณีท่ีปรากฏวา่ ผูร้บัใบสาํคญัผูใ้ด

(1) ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 7 กาํหนด

(2) เรยีกเกบ็คา่บรกิารเกนิหลกัเกณฑต์ามขอ้ 22 กาํหนด

(3) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบติัตามขอ้ 23

ใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานตามกาํหนดในกฎกระทรวง   

ไมจ่ดัเตรยีมอปุกรณ ์และสถานท่ีพรอ้มใหบ้รกิาร

เปิดเผยความลบัของผูข้อรบับรกิาร

ไมมี่การจดัทาํคา่บรกิารและรายลเัอียดของคา่ใชจ่้ายและคา่ตอบแทน

เสนอตอ่ผูข้อรบับรกิาร

ตอ้งสง่รายงานสรุปผลการใหบ้รกิารพรอ้มเอกสาร ตอ่อธิบดีฯ ภายใน ๓๐ วนั 

นบัแตว่นัเสรจ็สิน้การใหบ้รกิาร

ไมแ่จง้กาํหนดการการใหบ้รกิาร กรณีใหต้อ้งแจง้ก่อนการใหบ้รกิารไมน่อ้ยกวา่

๗ วนั  และๆ ไมม่ี่การายงานสรุปผลฯ
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 19 อธิบดีพกัใชใ้บอนญุาตโดยมีกาํหนดระยะเวลาไมเ่กิน 60 วนัในกรณีท่ีปรากฏ

วา่ผูร้บัใบอนญุาตผูใ้ด

(1) เรยีกเก็บคา่บรกิารเกินหลกัเกณฑต์ามขอ้ 22 ในประกาศ

(2) ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบติัตามขอ้ 23 ในประกาศ

 ขอ้ 20 อธิบดีเพิกถอนใบอนญุาตในกรณีท่ีปรากฏวา่ ผูร้บัใบอนญุาตผูใ้ด

(1) ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 8 ในประกาศ

(2) เคยถกูพกัใชใ้บอนญุาตมาแลว้หนึ่งครัง้ และมีเหตตุอ้งถกูสั่งพกัใชใ้บอนญุาต 

ซํา้ในเรื่อง เดียวกนัอีกระหวา่งอายใุบอนญุาต

(3) ใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ในระหวา่งถกูสั่งพกัใชใ้บอนญุาต
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 21 คาํสั่งเพิกถอนทะเบียน คาํสั่งพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนญุาต  ใหท้าํเป็นหนงัสือ

แจง้ใหผู้ร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาตทราบ ฯลฯ

ผูถ้กูเพิกถอนทะเบียน หรอืถกูเพิกถอนใบอนญุาตจะขอขึน้ทะเบียน 

หรอืขออนญุาตอีกไมไ่ดจ้นกวา่จะพน้ ๓ ปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอน
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 22 คา่บรกิารท่ีผูร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาตจะเรยีกเก็บ ใหค้าํนวณจาก

คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารของผูร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาต รวมกบัคา่ตอบแทน

ท่ีผูร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาตไดร้บัจากการใหบ้รกิาร ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว

ตอ้งไมเ่กิน 1 เทา่ของจาํนวนคา่ใชจ่้ายในการใหบ้รกิาร

คา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร หมายความถงึ คา่ใชจ้่ายท่ีเป็นตน้ทนุในการใหบ้รกิาร 

เช่น คา่ตอบแทนบคุลากร คา่วสัด ุอปุกรณ ์หรอืสถานท่ีในการใหบ้รกิาร และคา่ใชจ่้าย

อ่ืนใดของผูร้บัใบสาํคญัหรอืผูร้บัใบอนญุาต
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สรุปสาระสาํคญั

 ขอ้ 24 กาํหนดคา่ธรรมเนียม  ดงัตอ่ไปนี ้

- ใบอนญุาต    ฉบบัละ  20,000 บาท

- ใบสาํคญั      ฉบบัละ  5,000 บาท

- ใบแทนใบอนญุาต  ฉบบัละ  500 บาท

- ใบแทนใบสาํคญั  ฉบบัละ  500 บาท

- การตอ่อายใุบอนญุาต  ครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแก่บคุคลผูข้อขึน้ทะเบยีน หรอืนตบิคุคล

ผูข้อรบัใบอนญุาตซ่ึงประกอบวชิาชพีในประเภทงานทีจ่ะใหบ้รกิารทีม่ใีบอนญุาต

ประกอบวชิาชพีหรอืหลกัฐานรบัรองในลกัษณะเดยีวกนั  และไดม้กีารชาํระ

คา่ธรรมเนยีมในการขอรบัการอนญุาตประกอบวชิาชพีดงักลา่วแลว้
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บทเฉพาะกาล

 ขอ้ 25 ใบอนญุาตตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้และ

การเป็นหน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ท่ีออกใหก่้อน

วนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั ใหย้งัใชไ้ดต้อ่ไปจนกวา่ใบอนญุาตจะสิน้อาย ุหรอืจนกวา่

ผูร้บัใบอนญุาตจะถกูพกัใชห้รอืเพิกถอนใบอนญุาต
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