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1. สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 ทรำบถึงหัวข้อกำรฝึกอบรมทั้งหมดที่กฎหมำยบังคับให้มีในโรงงำนตำมฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร 
 ทรำบถึงรำยละเอียดและเน้ือหำที่ต้องกำรฝึกอบรมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ทรำบถึงวิธีกำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรที่รับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยบังคับใช้ 
 ทรำบถึงกฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรฝึกอบรมและกำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 ทรำบถึงบทลงโทษของกฎหมำยตั้งแต่ขั้นต่ ำสุดถึงขั้นสูงสุดในแต่ละประเด็นของควำมไม่สอดคล้อง 
 ทรำบถึงกำรจัดท ำระบบ Training Needs และวิธีกำรตรวจสอบว่ำครอบคลุมหัวข้อตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้

หรือไม่ 
 ทรำบถึงหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่สำมำรถเป็นผู้ให้กำรอบรมในหัวข้อ Training Needs ตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วน 
 ทรำบถึงกำรน ำเอำหลักกำรกำรฝึกอบรมและกำรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนรัฐไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สูงสุดกับ

องค์กรได้อย่ำงไร 
 ตัวอย่ำงของใบรับรองกำรฝึกอบรม และใบตอบรับกำรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนของภำครัฐในทุกหัวข้อของ 

Training Needs ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้จัดกำร / เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรม/ HR ผู้จัดกำร/ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย ผู้จัดกำร/ เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม  
เจ้ำหน้ำที่กิจกำรที่ไม่ต้องกำรควำมเสี่ยงที่ถูกปรับ จ ำคุก หรือพักใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร : Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน  
Training needs as required by legal  
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3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.    
4. Course outline 
08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 
09.00-10.30 น.   

 โรงงำนของผม/ดิฉันต้องอบรมอะไรบ้ำง หลักสูตรนี้มีค าตอบ 

 หลักสูตรใด ต้องตรวจเชคหน่วยงำนฝึกอบรม ก่อนส่งพนักงำนไปอบรมหรือไม่ 
 ต้องขอดูเอกสำรอะไรบ้ำงจำกหน่วยงำนฝึกอบรม ที่เรำต้องขอตรวจสอบ ก่อนส่งพนักงำนไปอบรม 

 ต้องด ำเนินกำรหลังอบรมอย่ำงไรบ้ำง อะไรที่หน่วยฝึกอบรมท ำให้ อะไรที่เรำต้องด ำเนินกำรแจ้ง หรือ ขึ้น
ทะเบียนหลังอบรมเอง 

 ในกรณีไหนบ้ำง ที่เรำต้องแจ้งก่อนอบรม หรือ หน่วยฝึกอบรมด ำเนินกำรให้ ถ้ำต้องแจ้งต้องล่วงหน้ำ ภำยในกี่
วันก่อนอบรม มีก ำหนดไหม เช่น 15 วัน 30 วัน  60 วัน  

 ในกรณีไหนบ้ำง ที่เรำต้องแจ้งหลังอบรม หรือ หน่วยฝึกอบรมด ำเนินกำรให้ หลักสูตรอบรมไหนต้องแจ้ง 
หรือไม่ต้องแจ้ง ถ้ำต้องแจ้งต้องภำยในกี่วันหลังอบรม มีก ำหนดไหม เช่น 15 วัน 30 วัน  60 วัน 

 บุคลำกรที่อบรมแล้ว บุคลำกรที่ควบคุมด้ำนใด อบรมคร้ังแรกครั้งเดียว หรือ ต้องอบรมทบทวนทุกปี ทุก 2 ปี 
หรือ ทุก 3 ปี หรือ ทุก 5 ปี หรือ ทุก 10 ปี 

 บุคลำกรที่อบรมแล้ว บุคลำกรที่ควบคุมด้ำนใด ต้องต่อใบขึ้นทะเบียน ทุก ปี ทุก 2 ปี ทุก 3 ปี ทุก 5 ปี หรือ ทุก 
10 ปี ต้องอบรมก่อนต่ออำยุหรือไม่ หรือ สำมำรถต่ออำยุได้เลย  

 กรณนีำยจ้ำงอบรมเอง สำมำรถด ำเนินกำรได้กับกำรอบรมหลักสูตรด้ำนใดได้บ้ำง 
 กรณีใด ต้องอบรมโดยหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐ เท่ำนั้น (เช่น จำกกรมสวัสดิกำรและ

คุ้มครองแรงงำน กรมโรงงำน กรมอนำมัย กรมธุรกิจพลังงำน หรือมีหน่วยงำนอ่ืนอีกไหม)  
 สำมำรถใช้วิทยำกร เป็นบุคคลธรรมดำได้หรือไม่ มีข้อจ ำกัดไหมในเร่ืองใด หลักสูตรใด 
 อบรมจบ ท่ำนจะทรำบทุกประเด็น และตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้หลังจำกจบกำรอบรม ครบทุกโรงงำน 

 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.     การฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะของโรงงาน และตัวอย่างวิธีการด าเนินงาน 
   ในแต่ละแบบฟอร์มของการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนบุคลากรของทุกหมวดกฎหมาย  

- กำรอบรมคนงำนก๊ำซ Cylinder, Bulk 
- กำรอบรมบุคคลำกรเฉพำะปฏิบัติงำนก๊ำซธรรมชำติ 
- กำรอบรมเกี่ยวกับบุคลำกรเฉพำะก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
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- กำรอบรมผู้ปฏิบัติงำนควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- กำรควบคุมควำมปลอดภัยกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 
- กำรอบรม และกำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- กำรอบรมผู้รับผิดชอบอนุรักษ์พลังงำน 
 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. - กำรอบรมเกี่ยวกับรถยก เคร่ืองจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ้นท ำงำนบนที่สูง 

- กำรอบรมกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเคร่ืองจักร (ปั้นจั่น เคร่ืองปั๊มโลหะ เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้ำ เคร่ือง
เชื่อมก๊ำซ หรือเคร่ืองจักรชนิดอ่ืน) 

- กำรอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน 
- กำรอบรมสถำนที่จัดเก็บวัตถุอันตรำย และบุคลำกรเฉพำะฯ  
- กำรอบรมฉุกเฉินเกี่ยวกับสำรเคมี สำรเคมีอันตรำย วัตถุอันตรำย 
- กำรอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในพื้นที่อับอำกำศ 
- กำรอบรมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป  

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. - กำรอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- กำรอบรมพนักงำนก่อนเข้ำงำน  โรคจำกกำรท ำงำน โรคจำกกำรประกอบอำชีพ  
- กำรอบรม และกำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับต่ำงๆ รวมทั้งหน่วยงำนควำม
ปลอดภัยฯ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ 

- กำรควบคุมควำมปลอดภัยนั่งร้ำน และค้ ำยัน 
- กำรควบคุมควำมปลอดภัยที่สูงและที่ลำดเอียง 
- กำรควบคุมควำมปลอดภัยกำรท ำงำนในเขตก่อสร้ำง 

16.00-16.30 น.   Q&A  

 

เวลำอบรม เวลำเบรค สำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม โดยยึดสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นหลัก ทั้งนี้จะมีเน้ือหำไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดตำม Course Outline นี ้ 

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


