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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม
และหน้าทีข่ องบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
พ.ศ. 2564
โดยที่กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร ระยะเวลา และมีหน้าที่ตามที่อธิบดีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ (๙/๒) และวรรคสอง และข้อ ๔ (๔) ของกฎกระทรวง
ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เว้นแต่
ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนครั้งหลังสุด
ข้อ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้
(๑) บุคคลทั่วไป ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน ๑๘ ชั่วโมง
(2) ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
(3) ผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัด การด้านการขนส่ง ทางถนน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
(4) ผู้ ข อต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บุ ค ลากรจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ในการขนส่ ง
ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม (2) (3) และ (4) สามารถเลือกหัวข้อวิชาอบรมตามหลักสูตร
การฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งได้ตามความประสงค์
ข้อ 3 ผู้ที่จะได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นบุคลากรจัด การด้านความปลอดภัยในการขนส่ ง
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๒ และต้องผ่านการทดสอบความรู้
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ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านการทดสอบ
กรณีไม่ผ่านการทดสอบความรู้ ให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก หากไม่ผ่านการทดสอบอีก ให้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่
ข้อ 4 ในกรณีกรมการขนส่งทางบกได้ยอมรับผลการฝึก อบรมและทดสอบของหน่วยงานใด
หรื อ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานใดท าการฝึ ก อบรมและทดสอบแทนกรมการขนส่ ง ทางบก ให้ ถื อ ว่ า
ผู้ขอขึ้น ทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากหน่วยงานดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้แล้ว
ข้อ 5 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บุค ลากรจั ด การด้า นความปลอดภั ย ในการขนส่ง
ให้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) บุคคลทั่วไป
(ก) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนไม่เกิน
6 เดือน
(ข) บัตรประจาตัวประชาชน
(ค) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามข้อ 4 (ถ้ามี)
(2) ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
(ก) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนไม่เกิน
6 เดือน
(ข) บัตรประจาตัวประชาชน
(ค) หลักฐานการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) หลักฐานการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
2) หลักฐานการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยหลักฐานการทางาน
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูงและหลักฐานการผ่านการอบรมและทดสอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
3) หลักฐานการเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
พร้อมด้วยหลักฐานการผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
(ง) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามข้อ 4 (ถ้ามี)
(3) ผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัด การด้านการขนส่ง ทางถนน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
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(ก) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนไม่เกิน
6 เดือน
(ข) บัตรประจาตัวประชาชน
(ค) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(ง) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามข้อ 4 (ถ้ามี)
ข้อ 6 เมื่อสานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ได้รับคาขอตามข้อ 5 แล้ว
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคาขอ หากผู้ยื่นคาขอมีคุณสมบัติและมีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณี ผู้ ยื่ น ค าขอยั ง ไม่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมและทดสอบจากหน่ ว ยงานตามข้ อ 4
ให้ ด าเนิ น การฝึ ก อบรมและทดสอบตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 3 หากผู้ ยื่ น ค าขอผ่ า นการทดสอบ
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
(2) ในกรณี ผู้ ยื่ น ค าขอผ่ า นการฝึ ก อบรมและทดสอบจากหน่ ว ยงานตามข้ อ 4 แล้ ว
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้จัดทาเป็นประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยให้มีอายุ ๓ ปี
นับแต่วันที่ออกประกาศ
ข้อ ๗ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่ประสงค์
จะขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3 หรือข้อ 4
แล้วแต่กรณี
การยื่ น คาขอต่ออายุการขึ้น ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยบัต รประจาตั ว
ประชาชน และหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามข้อ 4 (ถ้ามี) ก่อนการขึ้นทะเบียน
สิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน
ให้ น าความในข้ อ 6 มาใช้ บั ง คั บ กั บ การต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บุ ค ลากรจั ด ก าร
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งโดยอนุโลม
ข้อ ๘ บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) การจัดการตัวรถ ได้แก่ การจัดทาแผนบารุงรักษารถ การตรวจความพร้อมของรถและ
อุปกรณ์ และการตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
(๒) การจัดการผู้ประจารถ ได้แก่ การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประจารถ
การจัดทาแผนการทางานของผู้ขับรถ การจัดทาแผนการอบรมผู้ประจารถ การจัดทาแผนการตรวจสุขภาพ
ผู้ประจารถ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ประจารถ การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของ
ผู้ประจารถ และการตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผู้ขับรถก่อนออกเดินทาง
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(๓) การจัดการการเดินรถ ได้แก่ การจัดทาแผนการเดินทาง การตรวจสอบและจัดการ
การใช้ความเร็วของรถ การตรวจสอบสถานการณ์เดินทาง และการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินการขนส่ง
(๔) การจัด การการบรรทุกและการโดยสาร ได้แก่ การจัด ทาคู่มือการปฏิบัติงาน และ
การตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกคนโดยสาร และการบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ
(๕) การควบคุมกากับดูแล ได้แก่ การจัดทาแผนรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
การบริหารจัดการและติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการจัดทารายงานอุบัติเหตุ วิเคราะห์
ข้อมูลอุบัติเหตุ และวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง
(๖) ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ ไ ด้ รั บ การขึ้น ทะเบีย นเป็ นบุค ลากรจั ด การด้า นความปลอดภั ย ในการขนส่ งผู้ใด
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๘ ให้กรมการขนส่งทางบกมีอานาจยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากร
จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งของผู้นั้นได้
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัด
ให้ มีบุคลากรจัด การด้านความปลอดภัยในการขนส่งตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กาหนดในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ 16 แล้วแต่กรณี
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 1 คนอาจรับผิดชอบจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งให้ กับผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งได้หลายราย หรือหลายประเภทการขนส่ ง
แต่เมื่อรวมเส้นทางและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่รับผิดชอบแล้วต้องไม่เกิน ๕ เส้นทาง
หรือ 5 ราย ดังนี้
(1) กรณีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่รับผิดชอบจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในประเภทการขนส่งประจาทางเพียงอย่างเดียว
ให้รับผิดชอบได้ไม่เกิน 5 เส้นทาง
(2) กรณีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่รับผิดชอบจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจาทางและการขนส่ง
ส่วนบุคคลให้รับผิดชอบได้ไม่เกิน 5 ราย
(3) กรณีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งที่รับผิดชอบจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในประเภทการขนส่งประจาทางร่วมกับการขนส่ง
ไม่ประจาทางหรือการขนส่งส่วนบุคคล ให้รับผิดชอบได้ไม่เกิน 5 เส้นทางและรายนับรวมกัน
ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่า การใช้บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ร่วมกันหลายเส้นทางหรือหลายรายจะทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งได้ตามที่เห็นสมควร
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หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ต้องจัดให้มี
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างน้อย ๑ คน ในวันที่นารถมาบรรจุคันแรก
ข้อ ๑2 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งดังต่อไปนี้ ซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งอย่างน้อย ๑ คน ในวันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(1) ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ที่เป็นนิติบุคคล
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่มีรถตั้งแต่ ๑1 คันขึ้นไป
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ ๑1 คันขึ้นไป
ข้อ 13 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี บุ ค ลากรจั ด การ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างน้อย 1 คน ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง
หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และเส้นทางหมวด ๒
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีรถ
ตั้งแต่ ๕1 คันขึ้นไป
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่มีรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๑ คันขึ้นไป
(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่มีรถตั้งแต่ ๑๐1 คันขึ้นไป
(5) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่มีรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป
(6) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ ๑๐1 คันขึ้นไป
ข้อ 14 ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ดั งต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
การขนส่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
อย่างน้อย ๑ คน ในวันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(1) ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ที่เป็นบุคคลธรรมดา
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ 6 คันขึ้นไป
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ข้อ 15 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี บุ ค ลากรจั ด การ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างน้อย ๑ คน ภายในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖7
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง
หมวด ๓ และเส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งผู้โดยสาร
ที่มีรถตั้งแต่ ๑๑ คัน ถึง ๕๐ คัน
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่มีรถตั้งแต่ 51 คันขึ้นไป
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลที่มีรถตั้งแต่ ๑1 คันขึ้นไป
ข้อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี บุ ค ลากรจั ด ก าร
ด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างน้อย ๑ คน ภายในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖8
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทาง
หมวด ๑ และเส้นทางหมวด ๔ ในส่วนภูมิภาค
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ข้อ 17 กรณีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งตาย ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียน
หรือลาออกจากการเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
หรือมีเหตุอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจัดให้มีบุคลากร
จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ภายใน 60 วันนับแต่
วันที่มีการตาย ยกเลิกการขึ้นทะเบียน ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ของบุคลากรจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ข้อ 18 ผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ที่ได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ให้ได้รับยกเว้นการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่ ก าหนดในข้อ ๒ แต่ ต้ อ งผ่ า นการทดสอบความรู้ต ามที่ กรมการขนส่ง ทางบกก าหนดจึ ง จะได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

-1หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถ
1. ทราบถึ งบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของบุ คลากรจั ดการด้ านความปลอดภั ยใน
การขนส่งทางถนน และช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบบริหารจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยใน
การขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ทํางานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง อันจะช่วยส่งเสริมให้การขนส่งทางถนน
ของประเทศไทยมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาการฝึกอบรม (ชั่วโมง/นาที)
บทที่
1. ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง
2. กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
3. การบํารุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถ
4. การจัดการพนักงานขับรถ
5. การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ
6. ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร
7. การจัดการเหตุฉุกเฉิน
8. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ
รวมทั้งหมด
บทที่ 1 : ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1 ทราบถึงสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทย

ระยะเวลา (ชั่วโมง/นาที)
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 30 นาที
4 ชั่วโมง 30 นาที
18 ชั่วโมง

หัวข้อการฝึกอบรม

(ก) ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุรถโดยสารและรถบรรทุก
(ข) สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และความสู ญ เสี ย จาก
อุบัติเหตุ
1.2 ทราบถึงความเสี่ยงในกระบวนงานด้านการขนส่ง (ก) ภัย
(ข) อันตราย
(ค) การกระทําที่ไม่ปลอดภัย สภาพที่ไม่ปลอดภัย
(ง) อุบัติการณ์
(จ) อุบัติเหตุ
(ฉ) เทคนิคการบ่งชี้อันตราย
(ช) การหลีกเลีย่ งสถานการณ์เสี่ยง
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หัวข้อการฝึกอบรม

(ซ) ตัวอย่างกรณีความอันตรายในการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า
1.3 ทราบถึงระบบการจัดการความปลอดภัย
(ก) กระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐาน
(ข) การวางแผน การดําเนินการ การติดตามตรวจสอบ
การปรับปรุง
(ค) ตั ว อย่ า งมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น มาตรฐาน
ISO 39001 มาตรฐาน มอก. 18000 และมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) เป็นต้น
1.4 ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรจัดการ (ก) โครงสร้างของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
(ข) คุณสมบัติของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย
ในการขนส่ง
(ค) ภารกิจในการดําเนินการของบุคลากรจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการขนส่ง
1.5 ทราบถึงเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร
(ก) รูปแบบ ทิศทาง วิธีการ สื่อที่นํามาใช้ในการสื่อสาร
(ข) เทคนิคการประชุมเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
บทที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการฝึกอบรม

2.1 ทราบถึงกฎระเบียบสําหรับการขนส่งทางถนน (ก) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522
ในภาพรวม
ข้อกําหนดด้านการประกอบการขนส่ง ด้านตัวรถ และ
ด้านผู้ประจํารถ รวมถึงบทกําหนดโทษ
(ข) พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ.ศ. 2522
ข้ อ กํ า หนดด้ า นการบรรทุ ก ความเร็ ว ในการขั บ ขี่
รวมถึงข้อห้ามการเดินรถ
(ค) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ข้อกําหนด
เกี่ยวกับความเร็วรถ เกณฑ์น้ําหนักของยานพาหนะ
และการบรรทุก
2.2 ทราบถึงอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ (ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตาม
การขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522 เกี่ ย วกั บ การ ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ประกอบการขนส่ง รถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การแบ่ ง ลั ก ษณะของ
รถบรรทุก และการแบ่งมาตรฐานของรถโดยสาร และ
ของรถ และความปลอดภัยในการขนส่ง
อนุบัญญัติที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

-3วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการฝึกอบรม
(ข) กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ขนาดสั ด ส่ ว น และ
เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถบรรทุกและรถโดยสาร
และอนุบัญญัติที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
(ค) กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และอนุ บั ญ ญั ติ ที่อ อกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว

บทที่ 3 : การบํารุงรักษารถและการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อการฝึกอบรม
3.1 ทราบถึงรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถใน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ
เบื้องต้น
ของรถ เช่น ระบบขับเคลื่อน เบรค เกียร์ ของเหลว
และน้ํามันหล่อลื่นต่างๆ ล้อและยาง แบตเตอรี่ ระบบ
ทําความเย็น เป็นต้น
3.2 ทราบถึงแผนการบํารุงรักษารถเชิงป้องกัน
(ก) การจัดทําแผนบํารุงรักษารถ
(ข) การตรวจสอบสภาพรถประจําวัน
(ค) การตรวจสอบสภาพรถตามกําหนดระยะเวลา
(ง) การตรวจสอบสภาพรถตามกําหนดระยะทาง
(จ) ประโยชน์ของการบํารุงรักษารถเชิงป้องกัน
3.3 ทราบถึงการตรวจสอบสภาพและความพร้อม (ก) การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถก่อน
ของรถ
การเดินทาง
(ข) การตรวจสอบสภาพและความพร้ อ มของรถ
ระหว่างการเดินทางและระหว่างหยุดพัก
(ค) การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถหลัง
การใช้งาน
3.4 ทราบถึงการดําเนินการเมื่อพบว่ารถเสียหาย
(ก) การชํารุดเสียหายของรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ
(ข) เทคนิคการสังเกตอาการ
(ค) การประเมินความเสียหาย
(ง) การแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น
(จ) การรายงานความเสียหาย

-4บทที่ 4 : การจัดการพนักงานขับรถ
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4.1 ทราบถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล

หัวข้อการฝึกอบรม

(ก) การกําหนดคุณสมบัติ การสรรหา การรับสมัคร
การประเมินความสามารถ และการประเมินทัศนคติ
ของพนักงานขับรถ
(ข) การจัดทําประวัติพนักงานขับรถ
(ค) การกํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
พนักงานขับรถ
(ง) คู่มือพนักงานขับรถ ระเบียบปฏิบัติ และบทลงโทษ
(จ) การพั ฒนาเส้นทางอาชี พสําหรับพนั กงานขับรถ
การประเมินผล และการให้รางวัล
4.2 ทราบถึ ง การจั ด ตารางการปฏิ บั ติ ง านขั บ รถ (ก) ระยะเวลาขับรถ
เพื่อให้พนักงานขับรถอย่างปลอดภัย
(ข) ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้ขับรถ
(ค) ระยะเวลานอนหลับในช่วงพักผ่อน
(ง) ระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
4.3 ทราบถึงการจัดการสุขภาพพนักงานขับรถ
(ก) สุขภาพกับความปลอดภัย
(ข) สมรรถนะและความพร้อมในการขับรถ
(ค) โรคและยาที่มีผลต่อสมรรถนะการขับรถ
(ง) ระดับแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสมรรถนะการขับรถ
(จ) การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถประจําปี
4.4 ทราบถึงการจัดการความเหนื่อยล้า
(ก) ความง่วงและความเหนื่อยล้า
(ข) สัญญาณทีบ่ ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า
(ค) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า
(ง) โรคการนอนหลับผิดปกติ
(จ) การจัดการและป้องกันความเหนื่อยล้า
4.5 ทราบถึ ง การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะของ (ก) การจัดทําแผนการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
(ข) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถ
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ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการฝึกอบรม

5.1 ทราบถึงการวางแผนเส้นทางการเดินรถ

(ก) แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ศูนย์รวมข้อมูล
การขนส่งด้วยรถบรรทุก (TDSC) ระบบค้นหาสถานที่
และเส้นทางเดินทาง (Google Map) ระบบรายงาน
ข้อมูลจราจรและอุบัติเหตุ ระบบสารสนเทศโครงข่าย
ทางหลวง และระบบสารสนเทศการเดินทาง เป็นต้น
(ข) การกํ า หนดเส้ น ทางการเดิ น รถ การคํ า นวณ
ระยะทาง และการประมาณระยะเวลาเดินทาง
(ค) การประเมินจุดเสี่ยง จุดอันตรายระหว่างเส้นทาง
และการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น การจํากัด
ความเร็ว
(ง) การกําหนดจุดพักรถที่เหมาะสม
5.2 ทราบถึงการติดตามสถานะการเดินทาง
การตรวจสอบความเร็ ว ด้ ว ยระบบ GPS และระบบ
รายงานตําแหน่งปัจจุบันของรถ
5.3 ทราบถึงการจัดการความเร็ว
(ก) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว กั บ ระยะเบรค
ความเร็วกับระยะการมองเห็น
(ข) มาตรการควบคุมการใช้ความเร็ว
(ค) เทคโนโลยีในการจัดการความเร็ว
5.4 ทราบถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกการเดินรถ (ก) ข้อมูลการเดินทาง
(ข) รูปแบบการบันทึก
5.5 ทราบถึงการประเมินผลพฤติกรรมการขับรถ (ก) ระบบประเมินความเสี่ยงพนักงานขับรถ
ของพนักงานขับรถ
(ข) ระบบให้คะแนนการขับรถอย่างประหยัด
บทที่ 6 : ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.1 ทราบถึงความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร

หัวข้อการฝึกอบรม

(ก) การดูแลความปลอดภัยขณะผู้โดยสารขึ้นรถ และ
ลงจากรถ
(ข) การตรวจสอบจํ า นวนผู้โ ดยสาร การจั ด ที่ นั่งแก่
ผู้โดยสารอย่างเหมาะสม
(ค) การให้คําแนะนําแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
(ง) การจัดวางสัมภาระของผู้โดยสาร
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6.2 ทราบถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

บทที่ 7 : การจัดการเหตุฉกุ เฉิน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1 ทราบถึงการจัดทําแผนการจัดการเหตุฉุกฉิน

7.2 ทราบถึงการซักซ้อมแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน

7.3 ทราบถึงอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
และเหตุฉุกเฉิน

หัวข้อการฝึกอบรม
(ก) ลักษณะและประเภทของสินค้าที่ทําการขนส่ง
(ข) ความสูง ความกว้าง และความยาวที่เหมาะสม
(ค) การจัดวางสินค้า และการผูกรัดสินค้าบนรถ
(ง) วิ ธี ก ารรั ด สิ น ค้ า การคํ า นวณเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
การผูกรัดสินค้า
(จ) อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัดสินค้า
(ฉ) การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทาง และระหว่าง
เดินทาง
(ช) ป้ายบ่งชี้อันตราย (Hazard identification label)

หัวข้อการฝึกอบรม
(ก) ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(ข) การประชุมและทบทวนแผนอย่างสม่ําเสมอ
(ค) การสร้างสื่อที่อธิบายแผนให้จําและเข้าใจง่ายใน
ทุกระดับ
(ก) ซักซ้อมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดําเนินการจําลองสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
(ค) ทําการปรับแผน แก้ไขข้อเสีย ข้อจํากัดของแผนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
(ก) อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล
(ข) อุปกรณ์ดบั เพลิง
(ค) เครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจําเป็นต้องจอดรถ
ในทางเดินรถหรือไหล่ทาง
(ง) อุปกรณ์การสื่อสารที่จําเป็นอื่น ๆ
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ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
8.1 ทราบถึ ง การรวบรวมข้ อ มูล อุ บั ติ เ หตุ การหา
สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
อุบัติเหตุ รวมถึงเทคนิคและการกํ าหนดมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุ

หัวข้อการฝึกอบรม
(ก) ความหมายของอุบัติเหตุ
(ข) หลักการทั่วไปในการวิเคราะห์และสอบสวนการเกิด
อุบัติเหตุ
(ค) ประเภทของสาเหตุพื้นฐาน
(ง) การรวบรวมหลักฐานและข้อมูล
(จ) การวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูล
(ฉ) รายงานผลการสอบสวนและวิเคราะห์ผลขั้นสุดท้าย
(ช) การติดตามรายงานการเกิดเหตุ
(ซ) แนวทางการใช้เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์หา
สาเหตุหลัก
(ฌ) เทคนิคการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ

