
 

 

หลักสูตร ขอกําหนดและการตรวจประเมินระบบภายใน 
ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
ตามมาตรฐาน ISO 45001 :2018 

requirements  & Internal Audit ( 2 Days ) 
 

 
องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน(The International Organization for Standardization: ISO)ไดป้ระกาศใช้

มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational health and safety  

management  systems – Requirements  with  guidance  for  use) เมือวนัที 12  มีนาคม  2561 โดยมาตรฐานฉบบันี 

กาํหนดขอ้กาํหนดสาํหรับระบบการจดัการ OH&S และแนวทางในการนาํไป ใชเ้พอืช่วยใหอ้งคก์รสามารถปรับปรุง 

OH&S กาํจดัอนัตรายและลดความเสียงดา้น OH&S และการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสดา้น OH&S  โดยไดก้าํหนด

ระยะเวลาในการปรับจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที

ประกาศใช ้ มาตรฐาน  ISO 45001 :2018     มาตรฐานนีไดจ้ดัเตรียมแนวทางและขอ้กาํหนดเพือใหน้าํใชก้บัระบบและ

โครงสร้าง ในการปกป้องพนกังานและลดความเสียงต่างๆลง     และยงัไดรั้บการออกแบบมาเพอืใหส้ามารถนาํไปใช้

ร่วมกบัระบบการ จดัการทีมีอยูเ่ดิม    หรือจะนาํไปใชเ้สริมกนัโครงการต่างๆ ดา้นสุขภาพและสวสัดิการในสถาน

ประกอบการ   ซึงมีหนา้ทีรับผิดชอบต่อความปลอดภยั และสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน การนาํมาตรฐานนีไปประยกุตใ์ชนี้จะ

สามารถช่วยใหอ้งคก์รปรับปรุงสมรรถนะของงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั      และใชใ้นการจดัการความเสียง

จากการทาํงาน  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพอืใหผู้เ้ขา้อบรมทราบขอ้กาํหนดมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ทีมีการปรับเปลียน

ใหม ่และแนวทางการดาํเนินงาน การตรวจประเมินภายในของระบบการบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถาน

ประกอบการ    

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม       ผูบ้ริหาร  คณะทาํงาน OHSAS18001  (ISO45001), OHSMR 
 
ระยะเวลา   2  วนั ( 9.00 – 16.00 น.) 

    

ผลทีได้จากการอบรม สามารถทาํตามขอ้กาํหนด  ISO 45001 : 2018   ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 

โปรแกรมการจัดอบรม 

 

 

22 -23   มีนาคม        2564 

13 - 14  กรกฎาคม    2564 

 

โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์ 

โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์ 

อตัราค่าอบรม  คนละ   4,500 บาท  ( ยงัไม่รวม VAT 7 % )  หกั  ณ ทีจ่าย ได ้3 %  



 

 

   ( อาหารเทียง ,เบรกนาํชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม , วุฒิบตัร ) 

จัดโดย   บริษทั  ศูนยเ์ทคโนโลยีความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม   จาํกดั   SAFETECH 

 

ติดต่อ    ฝ่ายอบรม   บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั  safetech 

Tel.. 02–042 –9995  (ตรง) 02-0429993-4 ต่อ 21 –23  ,08-31882771  ,  08-31898632 

Fax. 02–042-9996       Email.training@safetechthailand.net   

 www.safetechthailand.net       FB.safetechthailand   

 

กาํหนดการ 

วัน/เวลา หัวขอฝกอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนฝกอบรม วันที่ 1  ของการอบรม 

09.0 – 12.00 น. - แนวคิดพ้ืนฐานใหม (New Fundamental Concepts) โครงสราง และ
หลักการบริหารตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018  

- ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                   
มาตรฐาน ISO 45001:2018   
o ขอกําหนดตัวมาตรฐาน 0 - 3 
o ขอ 4 บริบทขององคกร 
o ขอ 5 ความเปนผูนําและการมีสวนรวมของคนงาน 
o ขอ 6 การวางแผน 

Workshop การตีความขอกําหนด  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. - ขอกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  
มาตรฐาน ISO 45001:2018 
o ขอ 7 การสนับสนุน 
o ขอ 8 การปฏิบัติการ 
o ขอ 9 การประเมินสมรรถนะ 
o ขอ 10 การพัฒนา 

Workshop การตีความขอกําหนด  
 

วัน/เวลา หัวขอฝกอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนฝกอบรมวันที่ 2  ของการอบรม 

10.0 – 12.00 น. -  หลักการ แนวทาง ประเภทการตรวจ และโครงสรางการตรวจประเมิน 
-  แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 45001 
- การตรวจประเมินแบบเปนกระบวนการ Process Approach  

a. การวางแผนการตรวจประเมิน 
b. การตรวจประเมิน 



 

 

Workshop การวางแผนตรวจประเมิน และการจัดทํารายการตรวจประเมิน 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.0 – 16.00 น. 

 

 

- การตรวจประเมินแบบเปนกระบวนการ Process Approach (ตอ)  
c. การติดตามผลการตรวจประเมิน 
d. การสรุปผลการตรวจประเมิน  
Workshop การวิเคราะหผลการตรวจประเมิน การเขียนรายงาน
ขอบกพรอง และการปดผลปฎบิัติการแกไข 
 

 

แผนท ีโรงแรม เบย ์ ถนนศรีนครนิทร ์จ.สมุทรปราการ 

สอบถามเส้นทาง โรงแรม โทร. 02-748-7522 – 5 มือถอื 086-309-3883 
 

 

 


