L34 การทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (6 ชม.)
1.หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ขอ 20 กำหนดใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทำงานในที่อับอากาศแกลูกจางทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจใน
ทักษะที่จำเปนในการทำงานอยางปลอดภัยตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หมวด 2 ขอ 14 นายจางตองจัดใหลูกจางเขาฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามขอ 13 ทุก 5 ปนับแตวันสุดทายของการฝกอบรมหลักสูตร
การฝกอบรมผูอนุญาต (ขอ 8) หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน (ขอ 9) หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ (ขอ 10)
หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมผู ป ฏิ บั ติ ง าน (ข อ 11) หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมผู อ นุ ญ าต ผู ค วบคุ ม งาน ผู ช ว ยเหลื อ และ
ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ขอ 12) โดยจัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน 30 วันกอนครบกำหนด 5
ป
เนื่องจากการทำงานในสถานที่อับอากาศนับวาเปนสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการ
ทำงาน ทำใหมีผูบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพยสินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียงไดรับอันตรายได
ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการทำงานในสถานที่อับอากาศทุกตำแหนงหนาที่ แมวาจะไดผานการอบรมและทดสอบตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดมาแลวก็ตาม จึงควรจะไดรับการอบรมทบทวนการทำงานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานทีอ่ ับอากาศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนายจางไดจัดใหมีการฝกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศใหกับลูกจาง
2.2 เพื่อใหลูกจางมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
2.3 เพื่อใหลูกจางมีความตระหนักในบทบาท และหนาที่การทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานใหกับผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
3. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม /กลุมเปาหมาย
3.1 ผูที่ผานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไมเกิน 5 ปและผานการอบรม
ดับเพลิงขั้นตน
3.2 ผูที่ผานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศมาแลวเกิน 5 ปแตไมเกิน 90 วันนับจาก
วันที่ 10 เมษายน 2564 และผานการอบรมดับเพลิงขั้นตน
4. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ อ.60-003

5. จำนวนผูเขาอบรม

ไมเกิน 30 คน ตอรุน

6. ระยะเวลาอบรม

1วัน (6ชั่วโมง)
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7. หัวขออบรม
08.30 - 08.45 ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 ทดสอบกอนการอบรม (Pre-test)
09.00 - 10.30 (1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
(2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
(3) การชี้บงอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน
และการเตรียมความพรอมในการทำงานในที่อับอากาศ
10.30 - 10.45 พักเบรก
10.45 - 12.15 (4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย
(5) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ และอุปกรณชวยเหลือ
และชวยชีวิตในที่อับอากาศ
12.15 - 13.15 พักเบรก
13.15 - 14.30 (6) ระบบการขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่
อับอากาศหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อปลอดภัย
(7) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ
14.30 - 14.45 พักเบรก
14.45 - 16.00 การฝกเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสถานการณจำลอง (Workshop Scenario)
16.00 - 16.30 ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
8. วิธกี ารอบรม บรรยายภาคทฤษฎี และใชสื่อ Power point / กิจกรรมกลุม / กิจกรรมสถานการณจำลอง
9. วิธีการประเมินผลและเกณฑการวัดผล ผลการทดสอบกอน - หลังการอบรม
ระยะเวลาเขารับการอบรม 100 %
10. สิ่งที่ไดรับหลังการอบรม
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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. 25............
ขาพเจา (นายจาง)...........................................................................................................................................................................................
สถานที่ทำงานปจจุบันบริษัท............................................................................................................................ ...............................................
เลขที่....หมู.......ถนน................................................แขวง/ตำบล................................................................... ..................................................
เขต/อำเภอ..............................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย........................................
โทรศัพท.............................................................................................โทรสาร......................................................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................................จำนวนลูกจาง..............................................คน
1. ประสงคจะสง (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................ตำแหนง.......................................
2. ประสงคจะสง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................ตำแหนง.......................................

3. ประสงคจะสง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................ตำแหนง.......................................
4. ประสงคจะสง (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................ตำแหนง.......................................

ลงชื่อ...................................................นายจาง
(..............................................................)
ชื่อผูประสานงานของบริษัท..........................................................................โทร.........................................ตอ.................

E mail address…………………………………………………………………………………………………………………………..
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ราคาอบรมหลักสูตร
หลักสูตร
การทบทวนความปลอดภัยใน
การทำงานในที่อับอากาศ

ระยะเวลา
อบรม
6 ชม.

ประเภท

ราคา

ภาษี

รวม

สมาชิกสมาคมฯ

2,000

140

2,140

ไมใชสมาชิกสมาคมฯ

2,500

175

2,675

อัตราคาอบรม รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางเชา-บาย เอกสารอบรม และวุฒิบัตรรับรองการอบรม
การชำระเงิน
1. เช็คสั่งจาย "สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ ฯ"
The Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
2. โอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี "สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย เลขที่บัญชี 211-0-51828-5 กรุณาแฟกซใบ PAY IN SLIP
พรอมระบุชื่อบริษัท - หลักสูตรที่เขาอบรม มาที่เบอรแฟกซ 0 2884 1853 , 0 2880 4591
3. สมาคมฯ ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528
ดาวนโหลดขอมูลเพิ่มเติมที่ www.shawpat.or.th
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