ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าสาหรั บลูกจ้ างซึ่งปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับไฟฟ้ า
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘
(3ชั่วโมงตามกฎหมายกาหนด)
โปรโมชั่นพิเศษ..เรียน 4 จ่ าย 3
ได้ รับวุฒบิ ตั รรับรองจากวิทยากรมีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนด
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึ กอบรม ตามหมวด ๓ (๓)

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ. โรงแรม โกล์ ด ออร์ คดิ กรุงเทพ

อ.ภานุพันธ์ ส่ องช่ วย

หลักการและเหตุผล
วิทยากรมีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กาหนดเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการฝึ กอบรม ตามหมวด ๓ ข้ อ ๕(๓)

เนื่องด้ วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอานาจตามความในหมวด ๑ ข้ อ ๔ แห่งกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้ นายจ้ างจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ กบั ”ลูกจ้ างซึง่ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”
หมายความว่ าลูกจ้ างซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการติดตัง้ ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่ อมแซม บารุ งรักษา หรือ หน้ าที่อ่ นื ใน
ลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้ า บริภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ าหรือสายไฟฟ้ าให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะที่จาเป็ นใน
การทางานอย่ างปลอดภัยตามหน้ าที่ ได้ รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนดไว้
โดย ให้ นายจ้ างจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผา่ นการฝึ กอบรม วัน เวลา ที่ฝึกอบรมพร้ อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ
สถานประกอบกิจการหรื อสานักงานของนายจ้ างพร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ ตลอดเวลา และ
ให้ แจ้ งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผา่ นการฝึ กอบรมวัน เวลา ทีฝึกอบรมพร้ อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยใน
เขตพื ้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีเ่ สร็ จสิ ้นการฝึ กอบรม โดยการฝึ กอบรมต้ องมีระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อย
กว่า สามชัว่ โมง

หัวข้ อการอบรม
หัวข้ อวิขาที่ 1กฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
หัวข้ อวิขาที่ 2 สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE)
หัวข้ อวิขาที่ 3 การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
หัวข้ อวิขาที่ 4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย

กาหนดการอบรมความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าสาหรับลูกจ้ างซึ่งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้ าตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๕๘

12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนพร้ อมรับเอกสารพร้ อมทาแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre Test)
13.00น. – 16.00 น.
หัวข้ อวิขาที่ 1 กฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า
หัวข้ อวิขาที่ 2 สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(PPE)








ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า
สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีตอ่ ร่างกายมนุษย์
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื ้องต้ นเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
แนะนาวิธีการใช้ อปุ กรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หัวข้ อวิขาที่ 3 การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
 วิธีปฏิบตั ิเมื่อพบผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

 วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าในกรณีต่าง ๆ ได้ แก่
กรณีกระดูกหักเนื่องจากตกจากทางานบนที่สงู
กรณีเกิดบาดแผลไหม้
กรณีมีบาดแผล เสียเลือด
วิธีการการปั๊ มหัวใจ (Basic CPR) กรณีผ้ ปู ระสบอันตรายจากไฟฟ้า เกิดอาการช็อค หัวใจ
หยุดเต้ น
หัวข้ อวิขาที่ 4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
 สอบวัดผลและประเมินผลหลังอบรม (Post Test)ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละหกสิบ
 มอบวุฒิบตั รแสดงการผ่านการฝึ กอบรมให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรม
 ปิ ดการสัมมนา พร้ อมถ่ายรูปร่วมกันเป็ นที่ระลึก
อัตราค่ าสัมมนา (ต่ อท่ าน)
จ่ ายเท่ าไหร่ สามารถลดหย่ อนภาษีได้ 2 เท่ า (ยกเว้ นบุคคลธรรมดา)
ประเภท

อัตราค่ าสัมมนา
(ต่ อท่ าน)

บวก VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ชาระสุทธิ

2

3

(1+2-3)

1
นิติบคุ คล

1,500

105

45

1,560

ราคาสมาชิก

1,200

84

36

1,248

หมายเหตุ
1. ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งบุคลากรเพื่อฝึ กอบรมและสัมมนาภายนอกองค์ กร (Public Training) สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ ทางภาษีหักค่ าลดหย่ อนได้ 200 %
2. อัตราค่ าสัมมนารวมค่ าเอกสาร +ข้ อสอบ PRE TEST POST TEST ค่ าอาหารว่ าง 1 มือ
้ และใบ
วุฒบ
ิ ต
ั ร

สารองที่น่ ังด่ วน กรุ ณาติดต่ อ เจ้ าหน้ าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์ โทรศัพท์ 087 0718100 Email:hrdeesolution@gmail.com

