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1. สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 1. เข้ำใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกฎหมำยอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  
 ที่เกี่ยวข้องกับโรงงำนอุตสำหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
 2. เข้ำใจถึงกำรตรวจประเมินและกำรปฏิบัติให้สอดคล้องข้อก ำหนดของกฎหมำยอำชีวอนำมัย และควำม
 ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
 3. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย ของ
 องค์กรโดยเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงำน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยฯ / เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม / เจ้ำหน้ำที่ ISO/ ผู้จัดกำรแผนก / ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง /  
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรม 

หลกัสูตร : กฎหมาย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety Legal 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรอบรม... 

ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ได้อย่ำงถูกต้อง 

เข้ำถึงใจควำม
ส ำคัญของกฎหมำย 

ตรง 
ประเด็น 

ครบ ทุกกฎหมำย  

เข้ำใจ 
ง่ำย 

เน้น
สำระส ำคัญ 

ครบทุก
กระทรวง 

ใช้งำนได้จริง 

ทัน
เหตุกำรณ์ 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.    

4. Course outline 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน/รับเอกสำร 

09.00-10.15 น.    หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health 
and Safety Management) 

- กำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย (จป.) 

- กำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ.) 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

- ข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัย 

- กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

การตรวจสุขภาพลูกจ้าง (Health checkup) 

- กำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงตำมปัจจัยเสี่ยง 

- สมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำง 

- แจ้งผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงที่พบควำมผิดปกติหรือกำรเจ็บป่วยกำรให้กำร
รักษำพยำบำล (จผส.1) 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) 

- กำรจัดอบรมลูกจ้ำง 

- กำรประกำศโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน 

- แผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ 

- กำรเฝ้ำระวังกำรได้ยิน 

- กำรทบทวนโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน 

10.00-10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง    

10.30-12.00 น.  หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 
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การประสบอันตราย เจ็บป่วย โรคจากการท างานและการจ่ายเงินทดแทน (Illness at work,  
accident)  

- กำรแจ้งกำรประสบอันตรำย เจ็บป่วยหรือสูญหำย  

- กำรแจ้งประสบอันตรำยของลูกจ้ำงต่อสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ (Welfare in the workplace)  

- กำรจัดให้มีแพทย์ พยำบำล เตียงผู้ป่วย 

- เวชภัณฑ์ในสถำนที่ประกอบกำร 

- กำรจัดให้มีจุดน้ ำดื่มเพียงพอต่อจ ำนวนลูกจ้ำง 

- กำรจัดให้มีห้องน้ ำส ำหรับลูกจ้ำงชำยและลูกจ้ำงหญิง 

เขตปลอดบุหร่ี (Smoking area)  

- พื้นที่ส ำหรับสูบบุหร่ี 

- เคร่ืองหมำยเขตสูบบุหร่ี 

ยุทธภัณฑ์ 

12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00-14.30 น.  หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)  

การป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire preparedness and response)  

- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ส ำหรับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

- กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 

- กำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น 

ความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง 

การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร (Machine and Equipment)  

- เคร่ืองปั๊มโลหะ 

- เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้ำและเครื่องเชื่อมก๊ำซ 

- รถยกดีเซล /รถยกไฟฟ้ำ/รถยกที่ใช้ LPG 
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- ลิฟต์ 

- ปั้นจั่น/เครน 

หม้อน  า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน 

14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.30 น.      หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 

การปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ (Confine space)  

- กำรก ำหนดพื้นที่อับอำกำศ 

- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในพื้นที่อับอำกำศ 

- ใบอนุญำตกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่อับอำกำศ 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical)  

- แบบแปลนแสดงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 

- แผ่นภำพพร้อมค ำบรรยำยในบริเวณที่ท ำงำน 

- อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

- สัญลักษณ์เตือนอันตรำยจำกไฟฟ้ำ 

- กุญแจป้องกันกำรสับสวิตซ์ 

- กำรตรวจน้ ำมันหม้อแปลง 

- กำรตรวจค่ำควำมต้ำนทำนของสำยดิน 

- กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ 

- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

การควบคุมอาคาร (Building)  

- กำรตรวจสอบอำคำร 

- ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร 

อัตราน  าหนักท่ีลูกจ้างท างานได้ 

- อัตรำน้ ำหนักส ำหรับลูกจ้ำงเด็ก อำยุ 15-18 ปี 
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- อัตรำน้ ำหนักส ำหรับลูกจ้ำงหญิง 

- อัตรำน้ ำหนักส ำหรับลูกจ้ำงชำย 

                    
..................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 


