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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

1.  เขำ้ใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกฎหมำยอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั  
2.  เขำ้ใจถึงกำรตรวจประเมินและกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอำชีวอนำมยั และควำม

ปลอดภยั 
3.  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปถ่ำยทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักฎหมำยอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของ

องคก์รโดยเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงำน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัฯ / เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจำ้หนำ้ท่ี ISO/ ผูจ้ดักำรแผนก / ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง /  
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยฝึกอบรม 

หลกัสูตร : Highlight กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
Highlight Occupational Health and Safety Legal 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรม... 
ปฏิบติัตำมกฎหมำย
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

เขำ้ถึงใจควำมส ำคญั
ของกฎหมำย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมำย  

เขำ้ใจ 
ง่ำย 

เนน้สำระส ำคญั 

ครบทุก
กระทรวง 

ใชง้ำนไดจ้ริง 

ทนัเหตุกำรณ์ 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00 - 16.00 น.    

 

4. Course outline 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน/รับเอกสำร 

09.00-12.00 น.    หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 
Health and Safety Management) 
- กำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (จป.) 
- กำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั (คปอ.) 
- จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี 
- ขอ้บงัคบัและคู่มือวำ่ดว้ยควำมปลอดภยั 
- กำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
การปฏิบัติงานในที่อบัอากาศ (Confine space)  
- กำรก ำหนดพื้นท่ีอบัอำกำศ 
- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ กรณีนำยจำ้งอบรมเอง 
- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ กรณีใชห้น่วยฝึกภำยนอก 
- กรณีท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศของนำยจำ้ง 
- กรณีท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศท่ีไม่ใช่สถำนประกอบกำรของนำยจำ้ง 
- กรณีอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ มำแลว้เกิน 5 ปี 
- กรณีอบรมทบทวนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ  
- กรณีอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศใหม่ 
- ผลกำรตรวจสุขภำพลูกจำ้งท ำงำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ 
- ใบอนุญำตกำรปฏิบติังำนในพื้นท่ีอบัอำกำศ 
การป้องกนัและระงับอคัคีภัย (Fire preparedness and response)  
- กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ส ำหรับกำรป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

- กำรฝึกซอ้มดบัเพลิงและซอ้มอพยพหนีไฟ 
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- กำรฝึกอบรมกำรดบัเพลิงขั้นตน้ 
การปฏิบัติงานเกีย่วกบัไฟฟ้า (Safety in Electrical)  
- แบบแปลนแสดงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
- แผน่ภำพพร้อมค ำบรรยำยในบริเวณท่ีท ำงำน 
- อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 
- สัญลกัษณ์เตือนอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ 
- กุญแจป้องกนักำรสับสวติซ์ 
- กำรตรวจน ้ำมนัหมอ้แปลง 
- กำรตรวจค่ำควำมตำ้นทำนของสำยดิน 
- กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ 
- กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำ 

การปฏิบัติงานกบัเคร่ืองจักร (เคร่ืองจักร ป้ันจ่ัน หม้อน า้) 
- กำรปฏิบติังำนกบัเคร่ืองจกัร 
- กำรปฏิบติังำนกบัเคร่ืองป๊ัมโลหะ 
- กำรปฏิบติังำนกบัเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ เคร่ืองเช่ือมก๊ำซ 
- กำรปฏิบติังำนกบัรถยก 
- กำรปฏิบติังำนกบัลิฟต ์
- กำรปฏิบติังำนกบัเคร่ืองจกัรส ำหรับใชใ้นกำรยกคนข้ึนท ำงำนบนท่ีสูง 
- กำรปฏิบติังำนกบัรอก 
- กำรปฏิบติังำนกบัป้ันจัน่ (ป้ันจัน่เหนือศีรษะ ป้ันจัน่ขำสูง ป้ันจัน่หอสูง รถป้ันจัน่หรือเรือ
ป้ันจัน่ 

หม้อน า้ หม้อต้มทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

-ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัหมอ้น ้ำ หมอ้ตม้ (กระทรวงแรงงำน)  

- กำรปฏิบติังำนกบัหมอ้น ้ำ 

- กำรปฏิบติังำนกบัหมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อน 

-ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัหมอ้น ้ำ หมอ้ตม้ (กระทรวงอุตสำหกรรม) 

 
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00-16.00 น.  หมวดกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) 

การควบคุมอาคาร (Building)  
- อำคำรส ำหรับผูพ้ิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ 
- กำรตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวของอำคำร 
- ลิฟตด์บัเพลิง/ บนัไดหนีไฟ/ ลิฟตส์ ำหรับเคล่ือนยำ้ยผูป้ระสบภยัหรือผูป่้วยฉุกเฉิน  
- กำรตรวจสอบอำคำร 
- ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร 

การตรวจสุขภาพลูกจ้าง (Health checkup) 

- กำรตรวจสุขภำพของลูกจำ้งตำมปัจจยัเส่ียง 

- สมุดสุขภำพประจ ำตวัของลูกจำ้ง 

- แจง้ผลกำรตรวจสุขภำพของลูกจำ้งท่ีพบควำมผดิปกติหรือกำรเจบ็ป่วยกำรใหก้ำร
รักษำพยำบำล (จผส.1) 

โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ (Hearing Conservation Program) 
- กำรจดัอบรมลูกจำ้ง 
- กำรประกำศโครงกำรอนุรักษก์ำรไดย้นิ 
- แผนผงัแสดงระดบัเสียงในแต่ละพื้นท่ี 
- กำรเฝ้ำระวงักำรไดย้นิ 
- กำรทบทวนโครงกำรอนุรักษก์ำรไดย้นิ 
การประสบอนัตราย เจ็บป่วย โรคจากการท างานและการจ่ายเงินทดแทน (Illness at work,  
accident)  
- กำรแจง้กำรประสบอนัตรำย เจบ็ป่วยหรือสูญหำย  
- กำรแจง้ประสบอนัตรำยของลูกจำ้งต่อสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 
การจัดสวสัดิการในสถานประกอบการ (Welfare in the workplace)  
- กำรจดัใหมี้แพทย ์พยำบำล เตียงผูป่้วย 
- เวชภณัฑใ์นสถำนท่ีประกอบกำร 
- กำรจดัใหมี้จุดน ้ำด่ืมเพียงพอต่อจ ำนวนลูกจำ้ง 
- กำรจดัใหมี้หอ้งน ้ำส ำหรับลูกจำ้งชำยและลูกจำ้งหญิง 
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โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 
- โรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- โรคจำกส่ิงแวดลอ้ม 
เขตปลอดบุหร่ี (Smoking area)  
- พื้นท่ีส ำหรับสูบบุหร่ี 
- เคร่ืองหมำยเขตสูบบุหร่ี 
ยุทธภัณฑ์ 
- ก ำหนดยทุธภณัฑ ์
อตัราน า้หนักทีลู่กจ้างท างานได้ 
- อตัรำน ้ำหนกัส ำหรับลูกจำ้งเด็ก อำย ุ15-18 ปี 
- อตัรำน ้ำหนกัส ำหรับลูกจำ้งหญิง 
- อตัรำน ้ำหนกัส ำหรับลูกจำ้งชำย 

16.00-16.30 น.   Q&A 
..................................................................................................................................................................................... 


