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หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
สําหรับลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๘

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมการดับเพลิงขัน
้ ตน เลขที่ ดพต. 018
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและซอมอยพยหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน เลขที่ จป. 61-021

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดให้นายจ้างจัดให้มกี ารฝึกอบรมให้กบั ลูกจ้าง ซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟ้าให้
มีความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟ้า กําหนดให้การ
ฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชัวโมง
่ และอย่างน้อยต้องมีหวั ข้อวิชา ดังต่อไปนี้
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า และความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า
2.
3.

สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

ในกรณีทม่ี กี ารปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟ้าทีม่ คี วามเสีย่ งจากลักษณะงานอื่นรวมอยูด่ ว้ ย เช่น การทํางาน
ในทีส่ งู การทํางานในบริเวณทีอ่ าจเป็ นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มรี ะยะเวลาการฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่
เกีย่ วกับความเสีย่ งดังกล่าวเพิม่ เติมจากหัวข้อวิชาทีก่ าํ หนดไว้
ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้นิยาม คําว่า “ลูกจ้างซึ่งปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวกับไฟฟ้ า” หมายความว่า ลูกจ้างซึง่ ทําหน้าทีเ่ กีย่ วกับการติดตัง้
ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือหน้าทีอ่ ่นื ในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
หรือสายไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน และมีความรูใ้ จความเข้าใจในวิธกี ารทํางาน
และสามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
กลุ่มเป้ าหมาย


ช่างซ่อมบํารุง, พนักงานทีท่ าํ งานเกีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน



หัวหน้างานในสายการผลิตในโรงงาน หรือ ผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางการฝึ กอบรม Public Training ประจําปี 2564
เดือน
กุมภาพันธ์

วันที่
1 ก.พ. 64

มีนาคม

2 มี.ค. 64

เมษายน

5 เม.ย. 64

พฤษภาคม

3 พ.ค. 64

มิถุนายน

2 มิ.ย. 64

กรกฎาคม

6 ก.ค. 64

สิ งหาคม

3 ส.ค. 64

กันยายน

1 ก.ย. 64

ตุลาคม

6 ต.ค. 64

พฤศจิกายน

2 พ.ย. 64

ธันวาคม

7 ธ.ค. 64

ค่ าอบรม

ราคาปกติ ท่านละ
2,000 บาท
ราคาพิเศษ
สมัคร 3 ท่าน ท่านละ
1,800 บาท

สถานทีอ่ บรม

ศูนย์ฝึกอบรม
เทรนเนอร์ อิ น ไทย
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 30 (สวนหลวงร.9)

หมายเหตุ
 อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ วุฒบ
ิ ตั ร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
 ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ
่ สมัครพร้อมกัน 3 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร
กรุณาสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com
บริ การจัดอบรมแบบ In-house ในบริ ษทั ลูกค้า :
กลุ่มหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้ า :


ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟ้า (ระยะเวลา 3, 6 ชัวโมง)
่



การปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน CPR



การจัดทําระบบ Lockout tagout , การจัดทําข้อบังคับไฟฟ้า, หรือหลักสูตรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

สอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคา ได้ที่ 02 328 2110 หรือ training@trainerinthai.com

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับไฟฟ้ า
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

กําหนดการฝึ กอบรม
08.30 - 08.45

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.45 - 09.00

ทดสอบก่อนการอบรม (pre-test)

09.00 - 16.00

1. กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า และความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯด้านความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
ความรูเ้ บือ้ ต้นเกีย่ วกับไฟฟ้า
2. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล








ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
ผลของกระแสไฟฟ้าทีม่ ตี ่อร่างกายมนุษย์
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบือ้ งต้นเพือ่ ความปลอดภัยในการทํางาน
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เมือ่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟ้า

อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
3. การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น




การช่วยชีวติ ผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า



วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ พบผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า
การช่วยเหลือเมือ่ ถูกไฟฟ้าดูด และการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บในแบบต่างๆ



การปฐมพยาบาลผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า



การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR)



16.00 - 16.15

ทดสอบหลังการอบรม (post-test)

16.15 -16.30

มอบวุฒบิ ตั หิ ลังการอบรม

หมายเหตุ
เวลา 10.30 และ 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ า”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่อบรม …………………………………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ ท่านละ
ราคาพิ เศษ สมัคร 3 ท่านขึน้ ไป ท่านละ

ค่าอบรม

+ Vat 7%

2,000
1,800

140
126

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

60
54

2,080
1,926

2,140
1,872

วิ ธีการชําระเงิ น:
 ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด
 กรุณาหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250
 กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
 กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน
้ จะต้องชําระ 100% ของค่าอบรม
 ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

