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ขอ้กําหนด ISO 45001:2018 

(ISO 45001: 2018 Requirement) 

 Online Training   
วนัที ่17 พฤษภาคม 2565 

ISO 45001:2018เป็นระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยมกีารจัดทําขอ้กําหนดเป็น
มาตรฐานสากลดว้ยโครงสรา้งHigh Level Structureและยังเป็นการตอ่ยอดจากระบบOHSAS 18001:2007เพือ่ให ้
เกดิความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของสมาชกิในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วัตถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจขอ้กําหนดและแนวปฏบิัตขิองระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ISO 45001:2018  

2. 2.เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ารปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 45001:2018อยา่งเป็นระบบ  

3. 3.เพือ่ใหส้ามารถตอ่ยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007สูร่ะบบมาตรฐานการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัยISO 45001:2018อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

หวัขอ้การอบรมและการสมัมนา 
เน้ือหาหลกัสูตร 

บทที1่:ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยISO 45001:2018  

• ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
• ประโยชนท์ีไ่ดรั้บของระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

บทที2่:ขอ้กําหนดตามมาตรฐานISO 45001:2018 Requirement  

• หลักการของระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
• การตคีวามขอ้กําหนดของระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

บทที3่:แนวทางการปฏบัิตจิรงิตามมาตรฐานของระบบISO 45001:2018  

• การจัดทํานโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  
• การวเิคราะหป์ระเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก  
• การวเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
• การชีบ้ง่อันตรายและประเมนิความเสีย่ง  
• การพจิารณากฎหมาย ประกาศและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง  
• วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  
• การฝึกอบรม สรา้งจติสํานกึ ความรูแ้ละความตระหนัก  
• การสือ่สาร การมสีว่นร่วมและการใหคํ้าแนะนําปรกึษา  
• การควบคมุการปฏบัิตงิาน  

·การกําหนดมาตรการสําหรับผูรั้บเหมาและผูรั้บจา้งภายนอก  

·การเตรยีมความพรอ้มและตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉนิ    

·เอกสารทีจํ่าเป็นและการควบคมุเอกสารในระบบ ISO 45001:2018  

บทที4่:การตรวจวัด วเิคราะห ์และประเมนิผลการปฏบัิตงิาน  
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• ·การตรวจวัด วเิคราะหแ์ละประเมนิการบรรลผุลตามวตัถปุระสงค ์ 
• ·การตรวจวัด วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการลดความเสีย่งและอันตราย  
• ·การตรวจวัด วเิคราะหค์ณุภาพอากาศ เสยีง ความรอ้น ควัน  
• ·การประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย ประกาศหรอืขอ้บังคับ  

บทที5่:การตรวจตดิตามภายในInternal Audit  

• ·การวางแผนการตรวจตดิตามภายในระบบ ISO 45001:2018  
• ·เทคนคิการตรวจตดิตามภายในระบบ ISO 45001:2018  
• ·การพจิารณาออกCAR/PARและการปิดCAR/PAR  

บทที6่:การทบทวนฝ่ายบรหิารManagement Review ISO 45001:2018  

• ·สิง่ทีต่อ้งนําเขา้มารายงานในการทบทวนฝ่ายบรหิารตามระบบ  
• ·สิง่ทีไ่ดรั้บจากการทบทวนฝ่ายบรหิารตามระบบ ISO 45001:2018  

บทที7่:การปรับเปลีย่นOHSAS 18001:2007เป็นISO 45001:2018  

• ·ตารางเปรยีบเทยีบขอ้กําหนด OHSAS 18001:2007กบัISO 45001:2018  
• ·ระยะเวลาทีต่อ้งทําการปรับเปลีย่นระบบเป็น ISO 45001:2018  
• ·แนวทางและวธิกีารปรับเปลีย่นระบบจาก OHSAS 18001:2007สู่ISO 45001:2018 

 
 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรมและสมัมนา 

พนักงาน หัวหนา้งาน  วศิวกร และผูส้นใจทั่วไป 
 

 อัตราคา่ลงทะเบยีนอบรม/1 ทา่น 
                                            (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการอบรม) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 2,200 154 66 2,288 

Pro สมัคร 4 ท่านๆละ 1,900 บาท 

เงือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

การชําระเงนิ:  โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังน้ี  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 
เลขที ่732-2-458238  ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

 
 
การชําระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่” (Professional Training Solution 
Ltd., Partnership) 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
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พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร E-mail info.ptstraining@gmail.com 

ตดิตอ่  คณุอรัญญา(ตุม้) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752 
Email ; info.ptstraining@gmail.com   www.ptstraining.in.th 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

ขอ้กาํหนด ISO 45001:2018 
สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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