
         แผนที่สถานที่อบรมภาคทฤษฎ ี
อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภมัภ ์
เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1 ) ถ.รามค าแหง  
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 

 
สถานที่อบรมภาคสนาม 
สถาบนัฝึกอบรม บริษทั ไทยเซฟต้ี แอนด ์เทรนน่ิง จ ากดั    
ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี 18260 
 

สมาคมผูต้รวจสอบและบริหารความปลอดภยัอาคาร  
บริการรถรับ-ส่งโดย มีรถมาจอดรับท่ีหน้าอาคารวสท.                      
วนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556  เวลา 07.00 น.ไปยงัศูนย์ฝึก              
จงัหวดัสระบุรี และส่งกลบัถึงอาคาร วสท.เวลา 17.00 น. 

 
 

ใบสมคัรอบรม 
หลกัสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลอืและ

ปฏบิัติงานในทีอ่บัอากาศ 
ภาคทฤษฎ ี

วนัจนัทร์ที ่18 - องัคารที ่19 กมุภาพนัธ์ 2556  เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 อาคาร วสท. 

ภาคปฏิบตั ิ
วนัพุธที ่20 กมุภาพนัธ์ 2556 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ สถาบนัฝึกอบรม บริษัท ไทยเซฟตี ้แอนด์ เทรนนิ่ง จ ากดั  
 
ข้าพเจ้า.1.....................................................เลขทีส่มาชิก..................... 
2………………………………………....เลขทีส่มาชิก....................... 
3................................................................เลขทีส่มาชิก....................... 
ต าแหน่ง............................................................................................... 
ทีอ่ยู่ส าหรับออกใบเสร็จ....................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร....................................... 
มอืถือ……………………………….. 
Email:............................................................................................... 

 

ค่าลงทะเบียน 
สมคัรก่อนวนัที ่11 กพ.2556  สมคัรหลงัวนัที ่11 กพ.2556 
 สมาชิกสมาคม 7,500 บาท    สมาชิกสมาคม 8,000 บาท 
 บุคคลทัว่ไป 8,000 บาท     บุคคลทัว่ไป 8,500 บาท 

 

(อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ค่าเอกสาร,อาหาร,คอฟฟ่ีเบรก ได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 

 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 

จัดอบรม หลกัสูตร 
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลอื  

และปฏิบัติงานในทีอ่บัอากาศ 
ทฤษฎ ี11 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 5 ช่ัวโมง 

รับจ ำนวนจ ำกดั  30  ท่ำนเท่ำนั้น 

วนัจนัทร์ท่ี 18 – วนัพุธท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 
 

โดย บริษัท ไทยเซฟตี ้แอนด์ เทรนน่ิง จ ำกัด 
เลขทะเบียนที่ อ.๕๔-๐๐๑ 

 
สมาคมผูต้รวจสอบและบริหารความปลอดภยัอาคาร 
487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1 ) ถ.รามค าแหง  
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 

 
สอบถามเพ่ิมเติม/ส่งใบสมคัร 

โทร 08-5044-6144,0-2184-4612 โทรสาร 0-2184-4613 
email:bsa.janjira@gmail.com     

www.bsa.or.th 
 



ผู้ทีค่วรเข้ารับการอบรม 
1. ผูต้รวจสอบอาคาร ผูบ้ริหารอาคาร ผูดู้แลอาคาร ช่างอาคาร 
2. ผูรั้บเหมางานระบบ ผูใ้หบ้ริการบ ารุงรักษางานระบบ 
3. ผูส้นใจทัว่ไป 
 
หลกัการและเหตุผล 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ี
อบัอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๔ ก าหนดวา่ 

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบคุคลใดเข้าไปในท่ีอับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้
ด าเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และลูกจ้างหรือ
บคุคลน้ันได้รับอนุญาตจากผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ ๑๘ 
และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ ๒๑ 

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ก าหนดมาตรฐานการท างานในที่
อับอากาศ.html 
สมาคมเล็งเห็นวา่ อาคารท่ีอยู่ในข่ายตอ้งตรวจสอบอาคาร มีสถานท่ี
อบัอากาศ เช่น บ่อบ าบัดน ้ าเสีย ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น หรือถงัเก็บน ้ าบน
ดาดฟ้า ซ่ึงเป็นสถานท่ีอบัอากาศท่ีผูดู้แลอาคารหรือผูใ้ห้บริการตอ้งมี
กิจกรรมการบ ารุงรักษาตามคาบเวลา จึงควรจดัใหมี้การอบรม 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในท่ีอบัอากาศเป็นผูผ้า่น
การอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การช าระเงนิ   
 โอนเงินผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ส่ีแยกศรีวรา กทม.                 
 ช่ือบญัชี สมาคมผูต้รวจสอบและบริหารความปลอดภยั                    
 เลขท่ีบญัชี 140-2-355609  
 กรุณาส่งส าเนาใบน าส่งเงินทางโทรสาร 0-2184-4613     

หรือทาง email:bsa.janjira@gmail.com  
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับช าระหนา้งาน 
 

ก าหนดการ 
วนัจนัทร์ท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556  ภาคทฤษฎี 
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. กฎหมายความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบั 

อากาศ 
10.00 – 11.15  ความหมาย ชนิด ประเภท ของท่ีอบัอากาศและ

อนัตรายในท่ีอบัอากาศ 
11.15 – 12.15 น. การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อม  

ในการท างานในท่ีอบัอากาศ 
12.15 -13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 14.15 น. วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศท่ีถูกต้อง

และปลอดภยั 
14.30 -15.30 น.  อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้น  

ท่ีอบัอากาศ 
15.30 – 16.00 น. ระบบการขออนุญาตท างานในท่ีอบัอากาศและ

การขอยกเลิก การอนุญาตท างานในท่ีอบัอากาศ 
16.00 – 16.30 น. บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้อนุญาต           

ผู ้ควบคุมงานผู ้ช่วยเหลือและผู ้ปฏิบัติงานใน        
ท่ีอบัอากาศ 

16.30 – 17.00 น.  ตอบขอ้ซกัถาม/ปิดการอบรมวนัแรก 
 

วนัองัคารท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556  ภาคทฤษฎี 
08.30 –09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในท่ีอบัอากาศ 
10.00 – 11.15 น. เทคนิคระบายอากาศ 
11.15 – 11.45 น. การสัง่ใหห้ยดุท างานชัว่คราว 
11.45 – 12.15 น. การวางแผนการปฏิบติังานและการป้องกนัอนัตราย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างานในท่ีอบัอากาศ 
12.15- 13.15 น.  รับประทานอาหาร 

13.15 – 13.45 น. อนัตรายท่ีอาจไดรั้บกรณีฉุกเฉินและวธีิการหลีกหนีภยั 
13.45 – 14.30 น. การดบัเพลิงขั้นตน้ 
14.30 – 15.00 น. การช่วยเหลือและช่วยชีวติ 
15.00 – 15.30 น. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
15.30 – 16.00 น. ตอบขอ้ซกัถาม/ปิดการอบรมวนัสอง 
 

วนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556  ภาคปฏิบติั 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในท่ีอบัอากาศ 
10.00 – 11.15 น. เทคนิคการระบายอากาศ 
11.15 – 12.15 น. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นท่ี

อบัอากาศ 
12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.15 – 13.45 น. การดบัเพลิงขั้นตน้ 
13.45 – 15.00 น. การช่วยเหลือและช่วยชีวติ 
15.00 – 15.30 น. การปฐมพยาบาลและช่วยชีวติเบ้ืองตน้ 
15.30 – 16.00 น. ท าการทดสอบหลงัอบรม(Post Test)/ ประเมินผล 
 

พกัเบรกเวลา 10.15 – 10.30 น. และเวลา 14.15 – 14.30 น. 
 

วทิยากร  
1.อ.พิรัตน์  เหมะรัชตะ  
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยเซฟต้ี แอนด ์เทรนน่ิง ก าจดั 
 2.อ.ทิวา  ปลัง่ดี   
วทิยากร บริษทั ไทยเซฟต้ี แอนด ์เทรนน่ิง ก าจดั 
วทิยากรได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 

 

  
 

 

** บันทึกผลงานต่อเน่ือง (CPD)** 
 
 

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ.html
http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ.html

