
หลักสูตร  

 

www.trainerinthai.com 

หนว่ยฝกึอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ เลขที ่ดพต. 018 

หนว่ยงานฝกึซอ้มดบัเพลงิและซอ้มอพยพหนไีฟ เลขท่ี ดพฝ. 019  

หนว่ยฝกึอบรมความปลอดภยัไฟฟา้ เลขท่ี 0501-03-2564-0004 

หนว่ยฝกึอบรมการท างานในทีอ่บัอากาศ เลขท่ี 0301-03-2566-018 

บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จ ากดั 



หลกัการและเหตุผล 

 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร จดักำร และด ำเนินกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก ำหนดใหน้ำยจำ้งจดัใหม้กีำรฝึกอบรมใหก้บัลกูจำ้ง ซึง่ปฏบิตังิำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำให ้
มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ และทกัษะทีจ่ ำเป็นในกำรท ำงำนอยำ่งปลอดภยัตำมหน้ำทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมำย ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 ตำมประกำศกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิกีำร และเงือ่นไขกำรฝึกอบรม
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ ส ำหรบัลกูจำ้งซึง่ปฏบิตังิำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ ก ำหนดใหก้ำร
ฝึกอบรมตอ้งมรีะยะเวลำกำรฝึกอบรมไมน้่อยกว่ำ 3 ชัว่โมง และอยำ่งน้อยตอ้งมหีวัขอ้วชิำ ดงัต่อไปนี้  

1. กฎหมำยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ และควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัระบบไฟฟ้ำ 

2. สำเหตุและกำรป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ และอุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 

3. กำรใหค้วำมช่วยเหลอืผูป้ระสบอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ และกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

 ในกรณทีีม่กีำรปฏบิตังิำนเกี่ยวกบัไฟฟ้ำทีม่คีวำมเสีย่งจำกลกัษณะงำนอื่นรวมอยูด่ว้ย เช่น กำรท ำงำน
ในทีส่งู กำรท ำงำนในบรเิวณทีอ่ำจเป็นอนัตรำย นำยจำ้งอำจจดัใหม้รีะยะเวลำกำรฝึกอบรมและหวัขอ้วชิำที่
เกีย่วกบัควำมเสีย่งดงักล่ำวเพิม่เตมิจำกหวัขอ้วชิำทีก่ ำหนดไว้ 
 

ผูเ้ข้ารบัการอบรม    

 ลกูจำ้งซึง่ปฏบิตังิำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ  

จ านวนผูเ้ข้าอบรม  

 จ ำนวนไมเ่กนิ 60 คน ต่อรุน่ 

ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จ ำกดั ไดร้บักำรขึน้อนุญำต
เป็นนิตบิุคคลผูใ้หบ้รกิำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั 
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกบัไฟฟ้ำ ส ำหรบัลกูจำ้งซึง่ปฏบิตังิำน
เกีย่วกบัไฟฟ้ำ ใบอนุญำตเลขที ่0301-03-2566-018 

หลักสตูร ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า 

ส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทร. 02 328 2110 



ก าหนดการฝึกอบรม (6 ชัว่โมง) 
08.30 - 08.45 ลงทะเบยีนเขำ้อบรม 

08.45 - 09.00 ทดสอบก่อนกำรอบรม (Pre-test) 

09.00 - 12.00 หวัข้อวิชาท่ี 1 กฎหมายความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  
   และความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 

• กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร จดักำร และด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกี่ยวกบัไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัระบบไฟฟ้ำ 

10.45 - 12.00 หวัข้อวิชาท่ี 2 สาเหตแุละการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า  
   และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

• ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ 

• ผลของกระแสไฟฟ้ำทีม่ต่ีอร่ำงกำยมนุษย ์

• กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำเบือ้งตน้เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

• หลกักำรป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ เมือ่ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบัไฟฟ้ำ 

• อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ 

12.00 - 13.00 พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00 - 16.00 หวัข้อวิชาท่ี 3 การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า  
   และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

• กำรช่วยชวีติผูป้ระสบอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ  

• วธิปีฏบิตัเิมือ่พบผูป้ระสบอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ 

• กำรช่วยเหลอืเมือ่ถูกไฟฟ้ำดดู และกำรเคลื่อนยำ้ยผูบ้ำดเจบ็ในแบบต่ำงๆ 

• กำรปฐมพยำบำลผูป้ระสบอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ 

• กำรช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐำน (CPR) 

16.00 - 16.15 ทดสอบหลงักำรอบรม (Post-test) 

หมำยเหตุ พกัรบัประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 

หลักสตูร ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า 

ส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทร. 02 328 2110 



แผนการฝึกอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟา้” ปี 2566 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทรศัพท์ 02 328 2110 :: 

หลกัสตูร มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

หลกัสตูร 
ความปลอดภยั 
ไฟฟ้า (1 วนั) 

13 ม.ิย. 4 ก.ค. 7 ส.ค. 12 ก.ย. 18 ต.ค. 7 พ.ย. 14 ธ.ค. 

กรณุาส ารองท่ีนัง่ล่วงหน้าท่ี 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com 

update: 12/05/2023 

สถานท่ีฝึกอบรม 

ศนูยฝึ์กอบรม เทรนเนอร ์อิน ไทย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ประเวศ กทม. 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจา่ยสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ราคาปกติ ท่านละ 2,500 175 75 2,600 2,675 
 ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 2,200 154 66 2,288 2,354 



บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทร. 02 328 2110 

ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า” 

ใบลงทะเบยีนเข้าอบรม 

รายช่ือผู้เข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสำนงำน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ.ี........................................................... (   )  ส ำนกังำนใหญ่   (    ) สำขำล ำดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัส าหรบัออกใบก ากบัภาษี 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจา่ยสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ราคาปกติ ท่านละ 2,500 175 75 2,600 2,675 
 ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 2,200 154 66 2,288 2,354 

วิธีการช าระเงิน:   
• ช ำระเงนิสด หรอื สัง่จ่ำยเชค็ ในนำม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 
      หรอื โอนเงนิเขำ้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สำขำซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  
     เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั      
• กรุณำหกั ณ ทีจ่่ำย 3% ในนำม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จ ากดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี0105554120104 (ส ำนกังำนใหญ่) 
      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
      2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
• กรณีช ำระเงนิล่วงหนำ กรุณำ Fax ส ำเนำใบโอนเงนิ มำที ่02 - 328 - 2160  
• กรุณำน ำเอกสำรหกัภำษ ีณ ทีจ่ำ่ย 3% กรุณำน ำมำใหใ้นวนัอบรม 
• กรณีเลื่อน / ยกเลกิกำรเขำอบรมกรุณำแจง้ล่วงหนำ 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งช ำระ 100% ของค่ำอบรม 
• ค่ำอบรม สำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษ ีได ้200% ตำมเงอืนไขทีก่ฎหมำยก ำหนด 

อตัราค่าลงทะเบยีนอบรม 

ล าดบั ค าน าหน้า - ช่ือ - นามสกลุ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทร. 02 328 2110 



ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรม 

ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า  

ส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด :: โทร. 02 328 2110 


