
วันท่ี

เวลา 08.00-17.00 น.

สถานท่ี 1. ภาคทฤษฎี หองฝกอบรมฉัตรการชาง                       2. ภาคปฏิบัติ ศูนยฝกภาคปฏิบัติฉัตรการชาง

เวลา หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา วิทยากร สถานท่ี

08:00-08:30 ลงทะเบียน 30 นาที เจาหนาท่ีหนวยงานฝกอบรมฯ หนาหองฝกอบรม

08:30-09:00 ทําแบบทดสอบ Pre-test 30 นาที เจาหนาท่ีหนวยงานฝกอบรมฯ หองฝกอบรม

09:00-10:00 1) กฎหมายความปลอดภัยในการ 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ทํางานในท่ีอับอากาศ

หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

บริษัท ฉัตรการชางแหลมฉบัง จํากัด

กําหนดการฝกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

สําหรับผูอนุญาต ผูชวยเหลือ ผูควบคุมงาน ผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ (วันท่ีหนึ่ง)

ภาคทฤษฎี

10:00-11:00 2) ความหมาย ชนิด ประเภทและ 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    อันตรายในท่ีอับอากาศ

11:00-12:00 3) การประเมินสภาพงานและการเตรียม 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ความพรอมในท่ีอับอากาศ

12:00-13:00

13:00-14:00 4) วิธีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ท่ีถูกตองและปลอดภัย

14:00-15:00 5) อุปกรณคุมครองความปลอดภัย 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    สวนบุคคลท่ีใชในท่ีอับอากาศ

15:00-15:30 6) ระบบการขออนุญาตทํางานในท่ี 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต

15:30-16:00 7) บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของ 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ

    และผูปฏิบติงานในท่ีอับอากาศ

16:00-17:00 8) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศ 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ในท่ีอับอากาศ

พักรับประทานอาหารกลางวัน



วันท่ี

เวลา 08.00-17.00 น.

สถานท่ี 1. ภาคทฤษฎี หองฝกอบรมฉัตรการชาง                       2. ภาคปฏิบัติ ศูนยฝกภาคปฏิบัติฉัตรการชาง

เวลา หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา วิทยากร สถานท่ี

08:00-08:30 ลงทะเบียน 30 นาที เจาหนาท่ีหนวยงานฝกอบรมฯ หนาหองฝกอบรม

08:30-09:30 1) เทคนิคการระบายอากาศ 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

09:30-10:00 2) การส่ังใหหยุดทํางานช่ังคราว 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

10:00-10:30 3) การวางแผนการปฏิบัติงานและการ 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

บริษัท ฉัตรการชางแหลมฉบัง จํากัด

กําหนดการฝกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

สําหรับผูอนุญาต ผูชวยเหลือ ผูควบคุมงาน ผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ (วันท่ีสอง)

ภาคทฤษฎี

10:00-10:30 3) การวางแผนการปฏิบัติงานและการ 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

    ทํางานในท่ีอับอากาศ

10:30-11:00 4) อันตรายท่ีอาจไดรับในกรณีฉุกเฉิน 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    และวิธีการหลีกหนีภัย

11:00-11:30 5) การดับเพลิงขั้นตน 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

11:30-12:00 6) การชวยเหลือและชวยชีวิต 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

12:00-13:00

13:00-14:30 7) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือ 1 ช.ม. 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

    เบ้ืองตน

14:30-15:00 8) แนวทางการจัดการดานความปลอดภัย  30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

 

ในการทํางานท่ีอับอากาศ15:00-15:30 9) ระบบล็อค ระบบปายทะเบียน และหลักการ  30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

     ตัดแยกระบบเก่ียวกับงานในท่ีอับอากาศ

15:30-16:30 10) อุบัติเหตุและอันตรายในการทํางาน 1 ช.ม. วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

      ในท่ีอับอากาศ

16:30-17:00 11) อุปกรณกูภัย  30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ หองฝกอบรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน



วันท่ี

เวลา 08.00-17.00 น.

สถานท่ี 1. ภาคทฤษฎี หองฝกอบรมฉัตรการชาง                       2. ภาคปฏิบัติ ศูนยฝกภาคปฏิบัติฉัตรการชาง

เวลา หัวขอการฝกอบรม ระยะเวลา วิทยากร สถานท่ี

08:00-08:30 ลงทะเบียน 30 นาที เจาหนาท่ีหนวยงานฝกอบรมฯ หนาหองฝกอบรม

08:30-12:00 1) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศ 3 ช.ม. 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ ลานฝกฯ

    ในท่ีอับอากาศ

2) เทคนิคการระบายอากาศ

หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

บริษัท ฉัตรการชางแหลมฉบัง จํากัด

กําหนดการฝกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ

สําหรับผูอนุญาต ผูชวยเหลือ ผูควบคุมงาน ผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ (วันท่ีสาม)

ภาคปฏิบัติ

2) เทคนิคการระบายอากาศ

3) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

    ท่ีใชในท่ีอับอากาศ

12:00-13:00

13:00-16:30 4) การดับเพลิงขั้นตน 3 ช.ม. 30 นาที วิทยากรท่ีไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ ลานฝกฯ

5) การชวยเหลือและชวยชีวิต

6) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบ้ืองตน

16:30-17:00 ทําแบบทดสอบ Post-test 30 นาที เจาหนาท่ีหนวยงานฝกอบรมฯ หองฝกอบรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

.................................................

(นายเศรษฐา  ไทยตรง)

ผูบริหารจัดการหนวยงานฝกอบรม 

บริษัท ฉัตรการชางแหลมฉบัง จํากัด


