ศูศนย์ฝกึ อบรมมความปลอดดภัยและอาชีชีวอนามัย

ห กสูตรความปลอดภัยในนการทํางานในนที่อับอากาศศ
กําหนดกการฝึกอบรม หลั
หลักสูตรการฝึ
ต
กอบรรมผู้ควบคุมงาน
หลักการและเหตุผล

กฎกระะทรวงกําหนนดมาตรฐานใในการบริหารรและการจัดการด้านควาามปลอดภัย ออาชีวอนามัยและสภาพแ
ย
แวด
ล้อมในการทํางานในนที่อับอากาศศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กําหนดไว้ว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างหรือบุคคลลใด
น
มีความปลอดภัยตามกฎกระททรวงนี้แล้ว และนายจ้างหรื
ง อ
เข้าไปในนที่อับอากาศ เว้นแต่นายยจ้างได้ดําเนินการให้
บุคคลนันัน้ ได้รบั อนุญาตจากผู
ญ
้มีหน้าทีร่ ับผิดชออบในการอนุนุญาตตามข้อ 18 และเป็ป็นผู้ผ่านการออบรมตามข้อ 21
เพื่อสนับสนุ
บ นให้สถาานประกอบกิกิจการทีย่ อู่ในข่
น ายกฎหมาายบังคับใช้ได้ปฏิบตั ิให้ถกูกต้องตามทีก่ าหนดไว้
ํา
จึงเปิด
ให้บริการอบรมหลั
า
กสูตรความปลลอดภัยในกาารทํางานในทีที่อับอากาศ ได้
ไ แก่ “หลักสสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน
ม
”

วัตถุประะสงค์
• เพื่อให้นายจ้างปฏิ
ง บัติตามกฎ
ฎกระทรวงกําหนดมาตรฐ
า
ฐานในการบริริหารและการรจัดการด้านความปลอด
น
ภัย

อ วอนามัยและสภาพแ
อาชี
ย
แวดล้อมในกาารทํางานในทีที่อบั อากาศ พ.ศ.2547
พ
• เพื่อให้ลูกจ้างซึซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตตามคําสั่งของนนายจ้างได้รับการฝึ
ก กอบรมวิธธีีการปฏิบัติงานในที่อับอากาาศ
ต
ตามมาตรฐาน
นหลักสูตรที่กฎหมายกําหนดไไว้
สถานที่อบรมภาคทฤษฎีและปฏิ
แ
บัติ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมสส่งเสริมความปปลอดภัยและออนามัยในการทํทํางาน(ประเทศศไทย)
เลขที่ 36/22-4 ถนนบรมรราชชนนี แขวงฉิฉิมพลี เขตตลิงชั
ง่ น กรุงเทพมมหานคร 101700

ศูนย์ฝกึ อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน

เวลา
08.00 - 08.15
น.
08.15-08.30
08.30 - 09.30
น.
09.30 - 10.30
น.
10.30-10.45
10.45 - 11.45
น.
11.45 - 12.45
น.
12.45 - 13.45
น.
13.45 - 14.45
น.
14.45-15.00
15.00 - 15.30
น.
15.30 - 16.00
น.

กิจกรรม/หัวข้ออบรม
ลงทะเบียน / เปิดการอบรม

จํานวนเวลา
15 นาที

ทดสอบ (Pre-Test)
กฏหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศ
ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศและ
อันตรายในทีอ่ ับอากาศ
พักทานอาหารว่าง
การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อม
ในการทํางานในที่อับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน

15 นาที
1 ชม.

วิธีการปฏิบตั ิงานในพื้นที่อบั อากาศทีถ่ ูกต้องและ
ปลอดภัย
อุปกรณ์ค้มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ใน
ที่อับอากาศ
พักทานอาหารว่าง
ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อบั อากาศและ
การขอยกเลิก การอนุญาตทํางานในที่อบั อากาศ
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้
ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบตั ิงานในที่อบั
อากาศ

1 ชม.

1 ชม.
15 นาที
1 ชม.
1 ชม.

1 ชม.
15 นาที
30 นาที
30 นาที

วันที่ 2
เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่ ับอากาศ
เทคนิคการระบายอากาศ
การสั่งให้หยุดทํางานชั่วคราว
การวางแผนการปฏิบตั ิงานและการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในที่อับ
อากาศ
- ฝึกปฏิบตั ิ การใช้เครื่องมือในการตรวจวัด
- ฝึกปฏิบัติ การสวมใส่อุปกรณ์ค้มุ ครองความ

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
30 นาที
30 นาที

3 ชั่วโมง

วิทยากรทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจาก
กรมสวัสการและ
คุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ฝกึ อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ปลอดภัยส่วนบุคคลและการใช้อุปกรณ์
- ช่วยเหลือและช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง
- ฝึกปฏิบตั ิ การกําหนดบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน
- ฝึกปฏิบตั ิ การตัดแยกระบบและการระบาย
อากาศ
- ฝึกปฏิบตั ิ การประเมินสภาพงานและการ
วางแผนควบคุมอันตรายในที่อับอากาศ ตาม
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน

ศูนย์ฝกึ อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน
ห้องอบรมราชพฤกษ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยละอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 25...........
ข้าพเจ้า (นายจ้าง)...................................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานปัจจุบันบริษัท...................................................................................................................................................................
เลขที่....หมู่.......ถนน................................................แขวง/ตําบล.....................................................................................................................
เขต/อําเภอ.........................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์.........................................................................................โทรสาร......................................................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................................จํานวนลูกจ้าง........................................คน
1. ประสงค์จะส่ง (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................ตําแหน่ง.......................................
2. ประสงค์จะส่ง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................ตําแหน่ง.......................................
ลงชื่อ...................................................นายจ้าง
(..............................................................)
ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท..........................................................................โทร.........................................ต่อ.....................

E mail address……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์
2. หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 สําเนาบัตรประชาชน
2.2ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองแพทย์ ต้องไม่เกิน 6 เดือน จะต้องให้แพทย์ระบุว่า ... มีสุขภาพสมบูรณ์
ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นที่แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับ
อากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถทํางานในที่อับอากาศ

ศูนย์ฝกึ อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ราคาอบรมหลักสูตร
หลักสูตร

ระยะเวลา

ประเภท

ราคา

ภาษี

รวม

สมาชิกสมาคมฯ

4,000

280

4,280

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ

4,500

315

4,815

อบรม
หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ :
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน

12 ชม.

อัตราค่าอบรม รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรมและวุฒิบตั ร
การชําระเงิน
1.เช็คสั่งจ่าย "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
The Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
2.โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 211-0-51828-5 กรุณา
แฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริษทั -หลักสูตรทีเ่ ข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 02884 1853 , 0 2880 4591
3.สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528 ดาวน์โหลดข้อมูล
เพิ่มเติมทีw
่ ww.shawpat.or.th

