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วันท่ีจัด รุ่น189 : วันอังคารที่ 5 – วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  เวลา  09:00 – 16:30 น.                     รับจ านวน  20 ท่าน  
(Offline) สมาชิก:    สมาชิก ส.ส.ท., นักศกึษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ) 
2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996บาท 

(Online) สมาชิก:  สมาชิก ส.ส.ท., นักศกึษาปริญญาตร,ีหน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ) 
1,500 + 105 (VAT 7%) = 1,605 บาท 

(Offline) บุคคลทั่วไป:  
3,300 + 231 (VAT 7%) = 3,531 บาท 

(Online) บุคคลทั่วไป:  
1,800 + 126 (VAT 7%) = 1,926 บาท  

 

 

  
   จากกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ก าหนดให้นายจ้างด าเนินการในการบริหาร และการจัดการความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานสมควรให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานและคณะกรรมการความปลอดภัย    อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
  ดังน้ันสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่
ได้รับการรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
ได้รับการรับรอง 3 ระดับพร้อมกัน คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับ
เทคนิค ทะเบียนเลขที่ จป.๖๒-๐๑๘ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมให้
สอดคล้องกับประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ในครั้งน้ีด้วย 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

1. เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน 

2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม 

หลักฐานประกอบการสมัคร  
1. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 

วันแรก  เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:30 น. 
08:45 น. ทดสอบก่อนการอบรม (15 นาที) 
หมวดวิชาที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและบทบาทหน้าที่ 
  ของหัวหน้างาน 
  (1)  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  (2)  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
      ระดับหัวหน้างาน 
หมวดวิชาที่ 2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

(1) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างานของกระทรวงแรงงาน 

(2) สาระส าคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย    
     และสภาพแวดล้อมในการท างานและการน ากฎหมาย  
     ไปสู่การปฏิบัต ิ

วันที่สอง      เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:30 น. 
หมวดวิชาที่ 3  การค้นหาอันตรายจากการท างาน 
  (1) การตรวจความปลอดภัย 
  (2) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
  (3) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหต ุ
หมวดวิชาที่ 4  การป้องกันและควบคุมอันตราย 
  (1) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
  (2) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
  (3) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้าย 
    และการจัดเก็บวัสด ุ
  (4) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
  (5) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  (6) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี 
  (7) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร ์
  (8) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 
   (9) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
16:30 น. ทดสอบหลังการอบรม (15 นาที) 
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัหัวหน้างาน (Hybrid) 
Safety Officer for Supervising Level  

 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

(๑)  การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี  
(๒)  การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง 

ดัดแปลง แปรสภาพ ท าให้เสียหรือท าลายซึ่งวัตถุทรัพย์สิน รวมท้ังการต่อเรือ การให้ก าเนิด
แปลง 
และการจ่ายไฟฟ้า หรือพลังงานอย่างอืน่ 

(๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร สนามบิน 
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ  ทางน้ า ถนน  เข่ือน 
อุโมงค์ สะพานท่อระบาย  ท่อน้ า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา  
และสิ่งก่อสร้างอืน่ๆ รวมท้ังการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

(๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสนิค้าทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และรวมท้ังการบรรทุกขนถ่าย
สินค้า  

(๕) สถานีบริการหรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
(๖)  โรงแรม (๗) ห้างสรรพสินค้า (๘) สถานพยาบาล (๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถาบันตรวจสอบทางกายภาพ   
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือ การกีฬา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ  
(๑๓) ส านักงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบ กิจการตาม  (๑)  ถึง (๑๒)  


