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หลักสู ตร : กฎหมาย การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Welfare, Occupational Health and Safety Legal (Legal
Legal 2019-02)
1. สิ งทีผู้เข้ าอบรมจะได้ รับ
1. เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ที.เกี
เกี.ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั0งแต่อดีต-ปั จจุบนั
2. เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบตั ิให้สอดคล้องข้อกําหนดของกฎหมายอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
ยในสถานประกอบการ
3. สามารถนําความรู ้ที.ได้ไปถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ี.เกี.ยวข้องกับกฎหมายอาชี
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของ
องค์กรโดยเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องเพื.อหลีกเลี.ยงการถูกปรับ หรื อถูกสั.งปิ ดโรงงาน

ผลลัพธ์ที.ได้จากการอบรม...
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง

ครบ ทุกกฎหมาย

ครบทุก
กระทรวง

เข้าถึงใจความ
สําคัญของกฎหมาย

เข้าใจ
ง่าย

ใช้งานได้จริ ง

ตรง
ประเด็น

เน้น
สาระสําคัญ

ทัน
เหตุการณ์

2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที.ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที.ส.ิ งแวดล้อม / เจ้าหน้าที. ISO/ ผูจ้ ดั การแผนก / ฝ่ ายที.เกี.ยวข้อง /
เจ้าหน้าที.ฝ่ายฝึ กอบรม
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.
09.00-10.15 น.

10.00-10.15 น.
10.30-12.00 น.

ลงทะเบียน/รัรับเอกสาร
หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภั
และ
ย
การบริ หารจัจัดการความปลอดภั
การความปลอดภัยและอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health
and Safety Management)
Management
- การจัดให้มีเจ้าหน้าที.ความปลอดภัย (จป.)
- การส่ส่ งรายงานผลการดําเนิ นงานของเจ้าหน้าที.ความปลอดภัย
- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
- จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
- ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
- การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การตรวจสุ ขภาพลูกจ้ าง (Health checkup)
- การตรวจสุ ขภาพของลูกจ้างตามปั
ง
จจัยเสี. ยง
- สมุดสุ ขภาพประจําตัวของลูกจ้าง
- แจ้งผลการตรวจสุ ขภาพของลูกจ้างที.พบความผิดปกติหรื อการเจ็บป่ วยการให้การ
รักษาพยาบาล (จผส.1)
โครงการอนุรักษ์ การได้ ยนิ (Hearing Conservation Program)
- การจัดอบรมลูกจ้าง
- การประกาศโครงการอนุ รักษ์การได้ยนิ
- แผนผังแสดงระดับเสี ยงในแต่ละพื0นที.
- การเฝ้ าระวังการได้ยนิ
- การทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
พักรับประทานอาหารว่ าง
หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภั
และ
ย (ต่อ)
การประสบอันตราย เจ็บป่ วย โรคจากการทํางานและการจ่ ายเงินทดแทน
(Illness
Illness at work, accident)
accident
- การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่ วยหรื อสู ญหาย
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12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-16.30 น.

- การแจ้
แจ้งประสบอันตรายของลูกจ้างต่อสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ (Welfare
Welfare in the workplace)
workplace
- การจัดให้มีแพทย์ พยาบาล เตียงผูป้ ่ วย
- เวชภัณฑ์ในสถานที
ในสถานที.ประกอบการ
- การจัดให้มีจุดนํ0าดื.มเพียงพอต่อจํานวนลูกจ้าง
- การจัจัดให้มีหอ้ งนํ0าสําหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง
เขตปลอดบุหรี (Smoking area)
- พื0นที.สาํ หรับสู บบุหรี.
- เครื. องหมายเขตสู บบุหรี.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภั
และ
ย (ต่อ)
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
- มาตรฐานการตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสี ยง ความร้อน
- รายงานผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสี ยง ความร้อน
การป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire preparedness and response)
- การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์สํสาํ หรับการป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั
- การฝึ กซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ
- การฝึ กอบรมการดับเพลิงขั0นต้น
การปฏิบัติงานกับเครืองจักร (Machine and Equipment)
- เครื. องปัN มโลหะ
- เครื. องเชื. อมไฟฟ้ าและเครื. องเชื.อมก๊าซ
- รถยกดีดีเซล /รถยกไฟฟ้ า/รถยกที.ใช้ LPG
- ลิฟต์
- ปั0 นจัน. /เครน
เครน
พักรับประทานอาหารว่ าง
หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภั
และ
ย (ต่อ)
การปฏิบัติงานในทีอับอากาศ (Confine space)
- การกําหนดพื0นที.อบั อากาศ
- การฝึ กอบรมความปลอดภัยในการทํางานในพื0นที.อบั อากาศ
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- ใบอนุญาตการปฏิ
ญาตการปฏิบตั ิงานในพื0นที.อบั อากาศ
การปฏิบัติงานเกียวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical)
- แบบแปลนแสดงการติดตั0งระบบไฟฟ้ า
- แผ่นภาพพร้อมคําบรรยายในบริ เวณที.ทาํ งาน
- อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
- สัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้ า
- กุญแจป้ องกันการสับสวิตซ์
- การกรวดนํ0ามันหม้อแปลง
- การตรวจค่าความต้านทานของสายดิน
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า
- การฝึ กอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี.ยวกับไฟฟ้ า
การควบคุมอาคาร (Building)
- การตรวจสอบอาคาร
วจสอบอาคาร
- ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
อัตรานําc หนักทีลูกจ้ างทํางานได้
- อัตรานํ0าหนักสําหรับลูกจ้างเด็ก อายุ 15-18 ปี
- อัตรานํ0าหนักสําหรับลูกจ้างหญิง
- อัตรานํ0าหนักสําหรับลูกจ้างชาย
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Tel 02-489-2500-11 Mobile 086-3751811
086

สงวนลิขสิ ทธิโดย บริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จํากัด

E-mail:
mail: marketing@aimconsultant.com

2556

