สถาบันฝกอบรมดานความปลอดภัย

SAFETYINTHAI
www.safetyinthai.com

หลักสูตรอบรม

เทคนิคการติดตั้งนั่งราน
เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งราน

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งราน , ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับนั่งราน

หลักสูตรอบรม

เทคนิคการติดตั้งนั่งราน
เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งราน

หลักการและเหตุผล
นั่งราน เปนโครงสรางชั่วคราวใชในงานกอสรางและซอมแซม ใชสําหรับใหชางกอสรางปนขึ้นไปที่สูงและ

เหยียบขึ้นไปเพื่อทํางาน รวมถึงใชในการวางสิ่งของที่จําเปน และเมื่อกอสราง ซอมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งรานออก

ทันทีไมมีการเก็บนั่งรานไว วัสดุที่ใชทํานั่งรานมีความหลากหลายขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและงบประมาณ การออก

แบบนั่งราน การสรางนั่งราน การใชนั่งราน นั่งรานมาตรฐาน การคุมครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหาร ผูควบคุมงาน ตลอดถึงผูปฏิบัติงานจะตองทราบเทคนิคการ
ติดตั้งและการตรวจสอบนั่งรานดวยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของชีวิตและทรัพยสินตอไป

วัตถุประสงค

1.

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและ
ความเขาใจในการปฏิบัติงานและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทํางานนั่งราน

2.

เพื่อเรียนรูวิธีการและเทคนิค
การฝกปฏิบัติการติดตั้งนั่งราน
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

3.

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
วิเคราะหความเสี่ยงการทํางานกับนั่งราน
และการตรวจสอบนั่งรานได

เนื้อหาหลักสูตร
(1) ความรูพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับนั่งราน
(4) การวิเคราะหความเสี่ยงและการตรวจสอบนั่งราน
(2) ขอกําหนดและมาตรฐานในการติดตั้งนั่งราน
(3) เทคนิคและการติดตั้งนั่งรานอยางปลอดภัย
(5) การฝกปฏิบัติการติดตั้งนั่งราน
(6) กิจกรรม Workshop การลงมือปฏิบัติและทดสอบจริงกับนั่งราน
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เลขทะเบียนที่
จป.63-011

บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนลแอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด
ไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน เปนหนวยฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน เลขทะเบียนที่ จป.63-011 จากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงานนอกจากนั้น บริษัทยังไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน URS ในขอบเขตงาน
บริการฝกอบรมและที่ปรึกษาทั้งหมดของบริษัท

LOCATION MAP (แผนที่)

สถานที่อบรมและศูนยทดสอบ

HROD ESIE CENTER (บางแสน) จ.ชลบุรี

HROD ESIE CENTER (บางแสน) จ.ชลบุรี

บิ๊กซี-โฮมโปร ชลบุรี

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี

ทอปโปรเฟสชั่นแนล เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

7/11

วัดเขาดิน
ม.บูรพา

ทางหลวงหมายเลข 7

สแกนเพื่อดูแผนที่

ซอย สารพัดชางชลบุรี 7/77 หมู 5
ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.033-135009 , 091-2345669
086-3699225 , 098-2819879
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วัน/เวลา

กําหนดการฝกอบรม

วันที่ 1
08:30 - 09:00

- ทดสอบความรูกอนการอบรม ( Pre-Test )

09:00 - 09:30

- กฎหมายที่เกี่ยวของกับนั่งราน

09:30 - 10:00

- ประเภทของนั่งราน อุปกรณนั่งรานและโครงสรางนั่งราน

10:00 - 10:30

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งราน

10:30 - 10:45

พักเบรค

10:45 - 11:30

- ขอกําหนดตางๆ ในงานนั่งราน

11:30 - 12:00

- มาตรฐานในการติดตั้งนั่งราน

12:00 - 13:00

พัก เที่ย ง

13:30 - 14:30

- การเตรียมการติดตั้งนั่งรานและเทคนิคการติดตั้งนั่งรานแบบทอและขอตอ

14:30 - 14:45

พัก เบรค

14:45 - 16:00

- การฝกปฎิบัติการติดตั้งนั่งรานแบบทอและขอตอ

วันที่ 2
08:30 - 09:00

- ลงทะเบีย น

09:00 - 10:30

- ขอควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งรานอยางไรใหปลอดภัย

10:30 - 10:45

พัก เบรค

10:45 - 12:00

- เทคนิคการตรวจสอบนั่งรานแบบโครงสรางสําเร็จและแบบทอและขอตอ

12:00 - 13:00

พักเที่ยง

13:00 - 14:30

- เทคนิคการตรวจสอบนั่งรานและโครงสรางสําเร็จและแบบทอและขอตอ (ตอ)

14:30 - 14:45

พัก เบรค

ภาคปฎิบัติ
14:45 - 16:00

- การตรวจสอบนั่งรานแบบโครงสรางสําเร็จและแบบทอและขอตอ
- ทดสอบความรูหลังการอบรม (Post-Test)

วิทยากร : วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)
ผุเขารวมอบรม : ผูควบคุมดูแลงาน ผูปฏิบัติงานที่ทํางานเกี่ยวของนั่งราน
ระยะเวลา : 2 วัน 12 ชม.( เวลา 09:00 - 16:00 น. )
สถานที่อบรม : HROD ESIE CENTER (บางแสน) ชลบุรี หรือ สถานที่ของลูกคา
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แผนฝกอบรมประจําป 2565/2022
มกราคม

กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม
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ประเภท

คาอบรม

Vat 7%

หัก ณ ที่จาย
3%

รวมสุทธิ กรณีหัก
ณ ที่จาย

รวมกรณีไมหัก
ณ ที่จาย

บุคคลทั่วไป

3,900

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก

3,700

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00
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