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สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
รวมกับ
ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานพระนคร
จัดอบรมหลักสูตร
“PB001 หลักสูตรความปลอดภัยในงานกอสราง” ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง (15วัน)
1. หลักการและเหตุผล
ดวยรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน ที่สงผลกระทบเชิงลบ ตอผลิตภาพและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่ผานมารัฐบาลไดมีการขับเคลื่อน บริหารจัดการและบูรณา
การการดําเนินงานของภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยประกาศระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
อนามั ยดีเพื่ อใหการด ”ำเนิ นงานความปลอดภัยและอาชี ว อนามั ยเปนไป อย างตอเนื่ องและบรรลุผลตาม
เจตนารมณในการลดการประสบอันตรายจากการทํางานอยางยั่งยืน ซึ่ง ปจจุบันเปนกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการ ระยะที่ 2 (พ .ศ.2560–2569)
ศูนย ฝกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
(ประเทศไทย) และชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานพระนครไดมีความตระหนักและเพื่อประสานให
เกิดการตอบสนองระเบียบวาระแหงชาติดังกลาว จึงเห็นพองตองกันวาควรจัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยใน
งานกอสรางที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริง ระยะเวลาอบรม 90 ชั่วโมง
จากขอมูลการประสบอันตรายจากงานกอสรางยังอยูในระดับที่คอนขางสูงและทําใหมีผูเสียชีวิตอันดับตนๆ
จากขอมูลป 2561 พบวา สถานประกอบกิจการประเภทงานกอสรางมีผูเสียชีวิตจํานวน 139 คน ทุพพลภาพ 10
ราย สูญเสียอวัยวะ 82 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 2,484 ราย หยุดงานไมเกิน 3 วัน6,258 ราย รวมทุก
กรณี 8,973 ราย ดังนั้นเพื่อใหผูอบรมและผูสอนไดมีโอกาสเรียนรูความปลอดภัยในกางานกอสรางรวมกันจึงได
เปดอบรมหลักสูตรดังกลาวขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1) เพื่อเรียนรูความปลอดภัยในการทํางานในงานกอสรางนําไปสูภาคปฏิบัติไดจริง
2.2) เพื่อใหผูที่สนใจทํางานดานความปลอดภัยในการงานกอสรางไดมีความพรอมกอนการเขาไปปฏิบัติงาน
ในงานกอสรางดวยความมั่นใจ
3. คุณสมบัติผูเขารับการอบรมกลุมเปาหมาย
3.1) นักศึกษาดานอาชีวอนามัยที่จบใหมตองการเรียนรูงานความปลอดภัยในงานกอสราง
3.2) จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ มือใหม
3.3) จป.หัวหนางาน หรือ คปอ.
3.4) หัวหนาหนวยงานหรือบุคคลสนใจทั่วไป
4. วิทยากรบรรยาย

ทีมวิทยากรที่มีความชํานาญเฉพาะทั้งดานวิชาการและภาคปฏิบัติ

5. ระยะเวลาอบรม

15 วัน (90 ชั่วโมง)

6. กําหนดการอบรมในแตละวัน
08.30.-09.00น.
09.00-10.30น.
10.30-10.45น.
10.45-12.00น.
12.00-13.00น.
13.00-14.30น.
14.30-14.45น.
14.45-16.00น.

ลงทะเบียน
อบรม
พัก
อบรม
พักทานอาหารกลางวัน
อบรม
พัก
อบรม
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กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
กันยายน

20-21
27-28
3-4
10-11
17-18
24-25
31-1
7
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วันที่จัดอบรม (เสาร–อาทิตย)
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองราชพฤกษ/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หองปนเกลา/ชั้น3 สมาคมสงเสริมความปลอดภัยฯ---เขตตลิ่งชัน
สถานที่ : หอง104 / ชั้น1 วิทยาลัยทองสุข--------------------เขตทวีวัฒนา

เนื้อหาการอบรมในแตละวัน
วันที่ 1 การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในงานกอสราง
1.1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.2) การจัดการระบบความปลอดภัยในงานกอสราง
วันที่ 2 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานเสาเข็ม 2
2.1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานเสาเข็ม
2.2) ประเภทของเสาเข็มในงานกอสราง
2.3) ประเภทของเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับงานเสา
วันที่ 3 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาในงานกอสราง
3.1) ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาในงานกอสราง
วันที่ 4 ความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวกับงานที่กอใหเกิดประกายไฟ
4.1) งานเชื่อมไฟฟา
4.2) งานตัดดวยแกส
4.3) งานเจียร
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วันที่ 5 ความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวกับงานอัคคีภัย
5.1) สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม
5.2) การปองกันและการระงับอัคคีภัย
วันที่ 6 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุ
6.1) ความรูในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นชนิดเคลื่อนเคลื่อนที่ (ผูบังคับ+ผูใหสัญญาณ+ผูยึดเกาะ+ผูควบคุม)
วันที่ 7 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุ
7.1) ความรูในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นชนิดติดตั้งอยูกับที่ (ผูบังคับ+ผูใหสัญญาณ+ผูยึดเกาะ+ผูควบคุม)
วันที่ 8 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุ
8.1) ความรูในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่--- รถบรรทุกคิดเครน
วันที่ 9 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนยายวัสดุ
9.1) อุปกรณชวยยกชนิดตางๆ
วันที่ 10 ความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวกับงานบนที่สูง
10.1) หลังคา และ บันได
10.2) นั่งรานมาตรฐานแบบญี่ปุน
10.3) นั่งรานมาตรฐานแบบอังกฤษ
วันที่ 11 ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
11.1) การทํางานในที่อับอากาศ
11.2) การทํา CPR
วันที่ 12 การจัดทําคูมืองานกอสรางและการวิเคราะหอันตราย
11.1) JSA ในงานกอสราง
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วันที่ 13 การสอบสวนและการเขียนรายงานอุบัติเหตุ
วันที่ 14 การทํากิจกรรมเพื่อลดอันตรายในงานกอสราง
14.1) กิจกรรมที่ใชปลูกจิตสํานึกในการทํางาน
วันที่ 15 ศึกษาดูงานดานความปลอดภัยนอกสถานที่
อัตราคาลงทะเบียน
อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก SHAWPAT
สมาชิกชมรมพระนคร
ไมเปนสมาชิก
การชําระเงิน
1.) เงินสด
2.) เช็ค
3.) โอน

15,000

ภาษีมูลคาเพิ่ม
1,050

รวม
16,050

18,000

1,260

19,260

ชําระ ณ ที่ทําการสมาคมฯในวันและเวลาทําการ (วันจันทร-ศุกร เวลา 08:30-16:30 น.)
สั่งจายในนาม "สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
เขาบัญชีชื่อ "สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"

ธนาคาร

: ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน (BBL)

ประเภทบัญชี

: สะสมทรัพย

เลขที่บัญชี

: 211-0-51828-5

กรุณาแฟกซ Pay-in Slip พรอมระบุชื่อหลักสูตร / วันที่อบรม และชื่อบริษัทของทาน มาที่เบอร 02-4485556 ,
02-8841852 ตอ 210 หรืออีเมล : shawpat.ac.public@gmail.com , shawpat.account@gmail.com
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0993000133226
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