
 
 
 
 

กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ / เจา้หนา้ที่ส่ิงแวดลอ้ม / เจา้หนา้ที่ ISO/ ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง / เจา้หนา้ที่ฝ่ายฝึกอบรม 

จุดมุ่งหมาย 

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในสถานประกอบการ ที่เก่ียวขอ้งกบั

โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้กาํหนดของกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยัใน

สถานประกอบการ 

3. สามารถนาํความรู้ที่ไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั ขององคก์รโดยเป็น

แนวทางในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพือ่หลีกเล่ียงการถูกปรับ หรือถูกสัง่ปิดโรงงาน  

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรม... 

ปฏิบติัตามกฎหมาย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เขา้ถึงใจความ

สาํคญัของกฎหมาย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมาย  

เขา้ใจ 
ง่าย 

เนน้สาระสาํคญั 

ครบทุก

กระทรวง 

ใชง้านไดจ้ริง 

ทนัเหตุการณ์ 
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เน้ือหา และระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.     

Course outline 

08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00-10.15 น.         หมวดกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

การบริหารจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and 

Safety Management) 

- การจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั (จป.) 

  - การส่งรายงานผลการดาํเนินงานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

  - การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) 

  - จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

- ขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยั 

- การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

การตรวจสุขภาพลูกจ้าง (Health checkup) 

  - การตรวจสุขภาพของลูกจา้งตามปัจจยัเส่ียง 

- สมุดสุขภาพประจาํตวัของลูกจา้ง 

- แจง้ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีพบความผดิปกติหรือการเจบ็ป่วยการใหก้าร 

 รักษาพยาบาล (จผส.1) 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)  

- การจดัอบรมลูกจา้ง 

- การประกาศโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

- แผนผงัแสดงระดบัเสียงในแต่ละพื้นที ่

- การเฝ้าระวงัการไดย้นิ 

- การทบทวนโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ 

10.00-10.15 น.         พักรับประทานอาหารว่าง      

10.30-12.00 น.         หมวดกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั (ต่อ) 

การประสบอันตราย เจ็บป่วย โรคจากการทํางานและการจ่ายเงินทดแทน  

(Illness at work,  accident)  

- การแจง้การประสบอนัตราย เจบ็ป่วยหรือสูญหาย  

- การแจง้ประสบอนัตรายของลูกจา้งต่อสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ (Welfare in the workplace)  
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- การจดัใหมี้แพทย ์พยาบาล เตียงผูป่้วย 

- เวชภณัฑใ์นสถานที่ประกอบการ 

- การจดัใหมี้จุดนํ้ าด่ืมเพยีงพอต่อจาํนวนลูกจา้ง 

  - การจดัใหมี้หอ้งนํ้ าสาํหรับลูกจา้งชายและลูกจา้งหญิง 

เขตปลอดบุหร่ี (Smoking area)  

- พื้นที่สาํหรับสูบบุหร่ี 

- เคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี 

12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.         หมวดกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  

- มาตรฐานการตรวจวดัค่าแสงสวา่ง เสียง ความร้อน 

- รายงานผลการตรวจวดัค่าแสงสวา่ง เสียง ความร้อน 

การป้องกันและระงับอัคคภีัย (Fire preparedness and response)  

- การตรวจสอบ ทดสอบ และบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สาํหรับการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

- การฝึกซอ้มดบัเพลิงและซอ้มอพยพหนีไฟ 

- การฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ 

การปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร (Machine and Equipment)  

- เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

- เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและเคร่ืองเช่ือมก๊าซ 

- รถยกดีเซล /รถยกไฟฟ้า/รถยกที่ใช ้LPG 

- ลิฟต ์

- ป้ันจัน่/เครน   

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.30 น.         หมวดกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั (ต่อ) 

การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confine space)  

- การกาํหนดพื้นที่อบัอากาศ 

- การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในพืน้ท่ีอบัอากาศ 

- ใบอนุญาตการปฏิบติังานในพื้นท่ีอบัอากาศ 

การปฏิบัติงานเกีย่วกับไฟฟ้า (Safety in Electrical)  

- แบบแปลนแสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

- แผน่ภาพพร้อมคาํบรรยายในบริเวณท่ีทาํงาน 
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- อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

- สญัลกัษณ์เตือนอนัตรายจากไฟฟ้า 

- กุญแจป้องกนัการสบัสวติซ์ 

- การกรวดนํ้ ามนัหมอ้แปลง 

- การตรวจค่าความตา้นทานของสายดิน 

- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

- การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า 

การควบคุมอาคาร (Building)  

- การตรวจสอบอาคาร 

- ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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