เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
วาดวยหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ แหงประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
กําหนดใหหลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับใหเปนไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยหลักสูตร
การฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ขอ ๔ หลั ก สู ต รเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ หั ว หน า งาน มี ร ะยะเวลา
การฝกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบดวย ๔ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิ ช าที่ ๑ ความรู เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งานและบทบาทหน า ที่ ข อง
หัวหนางาน มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การคนหาอันตรายจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การปองกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การปองกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การปองกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟา
(ค) การปองกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ฉ) การปองกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การปองกันและควบคุมปญหาดานการยศาสตร
(ซ) การปองกันและควบคุมอันตรายในงานกอสราง
(ฌ) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
หมวด ๒
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
ขอ ๕ หลั ก สู ต รเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ เทคนิ ค มี ร ะยะเวลา
การฝกอบรมสิบแปดชั่วโมง ประกอบดวย ๔ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
(ข) บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามขอกําหนดของกฎหมาย
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย มีระยะเวลาการฝกอบรมหกชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) เทคนิคการชี้บงอันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
(ข) เทคนิคการชี้บงอันตรายเพื่อปองกันโรคจากการทํางาน
(ค) เทคนิคการชี้บงอันตรายเพื่อปองกันอุบัติภัยรายแรง
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝกปฏิบัติการปองกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝกอบรม
หกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การฝกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามขอกําหนดของกฎหมาย
(ข) การฝกปฏิบัติการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทํารายงาน
หมวด ๓
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
ขอ ๖ หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง มีระยะเวลา
การฝกอบรมหนึ่งรอยแปดสิบชั่วโมง ประกอบดวย ๖ หมวดวิชา ดังตอไปนี้
(๑) หมวดวิ ช าที่ ๑ กฎหมายและการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย มี ร ะยะเวลาการฝ ก อบรม
สามสิบชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระยะเวลาเกาชั่วโมง
(ค) สาระสําคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ระยะเวลาสามชั่วโมง

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(ง) ความปลอดภัยสําหรับลูกจางที่รับเขามาทํางานใหมและความปลอดภัยในสํานักงาน
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) ความปลอดภัยนอกงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) มนุษยสัมพันธในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การสื่อสารระหวางบุคคลและการมีสวนรวม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ซ) การสอนงานและการฝกปฏิบัติ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฌ) การฝกอบรมลูกจางดานความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) สารสนเทศความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฎ) กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(๒) หมวดวิ ช าที่ ๒ สุข ศาสตรอุ ต สาหกรรมและสิ่ง แวดล อ ม มี ร ะยะเวลาการฝ ก อบรม
สามสิบชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ความรูพื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตรอุตสาหกรรม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง
สามสิบนาที
(ข) อันตรายจากความรอน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพและการปองกัน
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) อั น ตรายจากเสี ย งดั ง และการอนุ รั ก ษ ก ารได ยิ น อั น ตรายจากความสั่ น สะเทื อ น
อันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติและการปองกัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ง) อันตรายจากรังสีและการปองกัน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางเคมีและการปองกัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ช) ความปลอดภัยในการใชสารเคมี ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานและฝกปฏิบัติ ระยะเวลาสิบสองชั่วโมง
(ฌ) หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๓) หมวดวิ ช าที่ ๓ เทคโนโลยี แ ละวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย มี ร ะยะเวลาการฝ กอบรม
สามสิบชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ความรูพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง
สามสิบนาที
(ข) ระบบการอนุญาตทํางาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ง) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ําและถังความดัน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและเครื่องมือกล ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฉ) การบํารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ช) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฌ) การปองกันและระงับอัคคีภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ญ) หลักการระบายอากาศ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฎ) การเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฏ) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจาง มีระยะเวลาการฝกอบรมสามสิบชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ความรู พื้ น ฐานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของลู ก จ า ง
มีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ข) การคนหาปญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บปวยในกลุมลูกจาง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง
สามสิบนาที
(ค) การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทํางาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ง) การตรวจสุขภาพลูกจาง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(จ) การวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพเพื่อการวางแผน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) การเฝาระวังสุขภาพลูกจาง ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การเฝาระวังโรคดวยวิธีการระบาดวิทยา ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

หลักการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง
การสาธิตและฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล ระยะเวลาสามชั่วโมง
การสรางเสริมสุขภาพลูกจาง ระยะเวลาสามชั่วโมง
การจัดการปญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทํางานดวยเทคนิค SOLVE ระยะเวลา

สามชั่วโมง
(ฐ) การปองกันและควบคุมปญหาเหลา บุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฑ) การจัดสวัสดิการดานสุขภาพและหนวยบริการในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา
หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฒ) การสัมมนาแนวทางดําเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจาง ระยะเวลาสามชั่วโมง
(๕) หมวดวิชาที่ ๕ การยศาสตรและการปรับปรุงสภาพการทํางาน มีระยะเวลาการฝกอบรม
สามสิบชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) จิตวิทยาในการทํางานที่เกี่ยวของกับการยศาสตร ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) การวัดขนาดสัดสวนของรางกายมนุษย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ง) หนวยที่ทํางานและทาทางการทํางาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) เครื่องมือและปฏิสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักร ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฉ) การยศาสตรในสํานักงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ช) การยกยายวัสดุสิ่งของโดยการใชอุปกรณและไมใชอุปกรณ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ซ) การปวดเมื่ อ ยกล า มเนื้ อ จากการทํ า งานและการบริ ห ารเพื่ อ ผ อ นคลายกล า มเนื้ อ
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฌ) มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ญ) การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทํางาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฎ) การสํารวจทางดานการยศาสตร ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(ฏ) การวิเคราะหลักษณะงาน และการประยุกตใชความรูทางการยศาสตรเพื่อปรับปรุง
สภาพการทํางาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฐ) การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฑ) การสัมมนาวิเคราะหผลการศึกษาดูงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(๖) หมวดวิชาที่ ๖ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝกอบรม
สามสิบชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ค) ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ง) การวิ เ คราะห ง านเพื่ อ ความปลอดภั ย การจั ด ทํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและ
การเฝาสังเกตงาน ระยะเวลาสามชั่วโมง
(จ) การสอบสวน การวิเคราะหอุบตั ิเหตุ และการรายงานอุบัติเหตุ ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ฉ) การจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน ระยะเวลาหกชั่วโมง
(ช) การตรวจความปลอดภัย ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ซ) แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
(ฌ) การจัดทําและการวิเคราะหแผนงานโครงการความปลอดภัย ระยะเวลาสามชั่วโมง
(ญ) การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินภายใน ระยะเวลา
สามชั่วโมง
(ฎ) ประสบการณ ก ารจั ด ทํ า ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มใน
สถานประกอบกิจการ ระยะเวลาสามชั่วโมง
หมวด ๔
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
ขอ ๗ หลั ก สู ต รเจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ วิ ช าชี พ มี ร ะยะเวลา
การฝกอบรมสี่สิบสองชั่วโมง ประกอบดวย ๓ หมวดวิชา ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๑) หมวดวิ ช าที่ ๑ การจัด การความเสี่ ยงด า นความปลอดภั ย มีร ะยะเวลาการฝ ก อบรม
สิบสองชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(ข) การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(ค) การฝกปฏิบัติการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานจัดการ
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ การจัดทําและวิเคราะหแผนงานโครงการความปลอดภัย มีระยะเวลา
การฝกอบรมหกชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) หลักการจัดทําแผนงานโครงการความปลอดภัย
(ข) กิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
(ค) การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ
(ง) ฝกปฏิบัติการวิเคราะหแผนงานโครงการความปลอดภัย
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน มีระยะเวลา
การฝกอบรมยี่สิบสี่ชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) หลักการประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ข) วิธีการตรวจวัดและประเมินความเขมของแสงสวางและการฝกปฏิบัติ
(ค) วิธีการตรวจวัดและประเมินระดับความรอนและการฝกปฏิบัติ
(ง) วิธีการตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝกปฏิบัติ
(จ) การจัดทํารายงานการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมวด ๕
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
ขอ ๘ หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝกอบรม
สิบสองชั่วโมง ประกอบดวย ๓ หมวดวิชา ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
(ข) บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีระยะเวลาการฝกอบรมสามชั่วโมง ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติ
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝกอบรมหกชั่วโมง
ประกอบดวยหัวขอวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ง) การประยุกตใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

