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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

1.  Update กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ปี 2564  
2.  เขา้ใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมาย การท างานท่ีอบัอากาศ นัง่ร้านและค ้ายนั งานท่ีสูง งานก่อสร้าง  

การปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้น ้า การควบคุมอาคาร กระเชา้ไฟฟ้า ยทุธภณัฑ์ วตัถุอนัตราย 
คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรม  

3.  เขา้ใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้ก าหนดของกฎหมาย การท างานท่ีอบัอากาศ 
นัง่ร้านและค ้ายนั งานท่ีสูง งานก่อสร้าง การปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้น ้า การควบคุมอาคาร 
กระเชา้ไฟฟ้า ยทุธภณัฑ ์วตัถุอนัตราย คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม โรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ในสถานประกอบการ 

4.  สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย การท างานท่ีอบัอากาศ นัง่ร้านและค ้ายนั 
งานท่ีสูง งานก่อสร้าง การปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ หมอ้น ้า การควบคุมอาคาร กระเชา้ไฟฟ้า 
ยทุธภณัฑ ์วตัถุอนัตราย คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ขององคก์รโดยเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพื่อ
หลีกเล่ียงการถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน  

 
 

หลกัสูตร : กฎหมาย การท างานที่อบัอากาศ  
น่ังร้านและค า้ยนั งานที่สูง งานก่อสร้าง การปฏิบัติงานกบัเคร่ืองจักร ป้ันจั่น หม้อน า้ 

 การควบคุมอาคาร  กระเช้าไฟฟ้า ยุทธภัณฑ์ วตัถุอนัตราย คุณภาพดิน บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม   
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม Update ใหม่ ปี 2564 

Confined space, Scaffolding, Work at height, Construction, Machine and Equipment, Crane, 
Boiler, Building, Cable car, Military material control, Hazardous substance, Soil quality,  

Environmental Management Authorities, Occupational Diseases and Environmental 
disease Legal 

Update 
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ / เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจา้หนา้ท่ี ISO/ ผูจ้ดัการแผนก / ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง /  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกอบรม 
 
3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00 - 16.00 น.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรม... 
ปฏิบติัตามกฎหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เขา้ถึงใจความส าคญั
ของกฎหมาย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมาย  

เขา้ใจ 
ง่าย 

เนน้สาระส าคญั 

ครบทุก
กระทรวง 

ใชง้านไดจ้ริง 

ทนัเหตุการณ์ 
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4. Course outline 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00-12.00 น.    หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

การปฏิบัติงานในทีอ่บัอากาศ (Confine space)  
- การก าหนดพื้นท่ีอบัอากาศ 
- การฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ กรณีนายจา้งอบรมเอง 
- การฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ กรณีใชห้น่วยฝึกภายนอก 
- กรณีท างานในพื้นท่ีอบัอากาศของนายจา้ง 
- กรณีท างานในพื้นท่ีอบัอากาศท่ีไม่ใช่สถานประกอบการของนายจา้ง 
- กรณีอบรมความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ มาแลว้เกิน 5 ปี 
- กรณีอบรมทบทวนความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ   
- กรณีอบรมความปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีอบัอากาศใหม่ 
- ผลการตรวจสุขภาพลูกจา้งท างานในพื้นท่ีอบัอากาศ 
- ใบอนุญาตการปฏิบติังานในพื้นท่ีอบัอากาศ 
ความปลอดภัยในการท างานกบัน่ังร้านและค า้ยนั 
- อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
- ขอ้บงัคบัและขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัในการท างานกบันัง่ร้านหรือค ้ายนั  
- นายจา้งอบรมเองไดห้รือไม่หรือตอ้งจา้งหน่วยฝึกภายนอก  
- ป้ายสัญลกัษณ์เตือนอนัตรายและเคร่ืองหมายป้ายบงัคบั 
- รายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ 
ใช ้เคล่ือนยา้ย และร้ือถอน นัง่ร้าน 
- การตรวจสอบนัง่ร้านและค ้ายนั 
การท างานกบัทีสู่งและทีล่าดเอยีง 
- ขอ้บงัคบัและขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัในการท างานในท่ีสูง ท่ีลาดชนัฯ 
- คู่มือการใชง้านในการประกอบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากการตกจากท่ีสูงและท่ีลาดชนัฯ  
- นายจา้งอบรมเองไดห้รือไม่หรือตอ้งจา้งหน่วยฝึกภายนอก  
- การท างานในท่ีสูง 
- การท างานในท่ีลาดชนั 
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ความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง 
- แผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง 
- ผูค้วบคุมความปลอดภยังานก่อสร้าง 
- การฝึกอบรมลูกจา้งท่ีท างานก่อสร้าง 
- เขตก่อสร้างและเขตอนัตราย 
- การป้องกนัอคัคีภยัในงานก่อสร้าง 
- ไฟฟ้าในงานก่อสร้าง 
- งานเจาะและงานขดุ 
- งานก่อสร้างท่ีมีเสาเขม็และก าแพงพืด 

การปฏิบัติงานกบัเคร่ืองจักร (เคร่ืองจักร ป้ันจ่ัน หม้อน า้) 

- การปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร 

- การปฏิบติังานกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะ 

- การปฏิบติังานกบัเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมก๊าซ 

- การปฏิบติังานกบัรถยก 

- การปฏิบติังานกบัลิฟต ์

- การปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้นการยกคนข้ึนท างานบนท่ีสูง 

- การปฏิบติังานกบัรอก 

- การปฏิบติังานกบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่เหนือศีรษะ ป้ันจัน่ขาสูง ป้ันจัน่หอสูง รถป้ันจัน่หรือเรือ
ป้ันจัน่ 

- การปฏิบติังานกบัหมอ้น ้า 

- การปฏิบติังานกบัหมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 
 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 

13.00-16.30 น.  หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 

การควบคุมอาคาร (Building)  
- อาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
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- การตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวของอาคาร 
- ลิฟตด์บัเพลิง/ บนัไดหนีไฟ/ ลิฟตส์ าหรับเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยัหรือผูป่้วยฉุกเฉิน  
- การตรวจสอบอาคาร 
- ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 
กระเช้าไฟฟ้า 
- ความปลอดภยัเก่ียวกบักระเชา้ไฟฟ้า 
ยุทธภัณฑ์ 
- ก าหนดยทุธภณัฑ ์
วตัถุอนัตราย 
- การแจง้ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย  
 คุณภาพดิน 
- มาตรฐานคุณภาพดิน 
บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม 
- บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ้า อากาศ กากอุตสาหกรรม 
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 
- โรคจากการประกอบอาชีพ 
- โรคจากส่ิงแวดลอ้ม 

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


