
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

หลักสตูร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณสําหรับใชในการโรยตวัในการทํางานบนท่ีสูง รุนท่ี 4
Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height

วันเสารที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล

ในการทํางานบนที่สูงนั้น สวนใหญอาจจะมีการใช เคร่ืองจักรในการชวยนําผูปฏิบัติงานข้ึนที่สูง แตในบางคร้ังจะพบวาไม
สามารถใชเคร่ืองจักรไดสะดวก จึงจําเปนที่จะตองมีการโรยตัวโดยใชเชือกและอุปกรณในการนําผูปฏิบัติงานเขาสูจุดทํางาน ซึ่งในการ
ทํางานดังกลาวในประเทศไทย ยังขาดการควบคุมดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน ยัง
ไมมีองคความรูและขาดทักษะในการตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเผยแพรความรู
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโรยตัวในที่สูง ดังกลาวอยางถูกวิธีและใหมีสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย  หากผูที่ทําหนาที่ใน
การควบคุมงานมีความรูความเขาใจ จะมีสวนชวยในการดูแลอุปกรณตางๆ และจะชวยปกปองชีวิต ทรัพยสิน และลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดข้ึนได

วัตถุประสงค

1. เสริมสรางความรูมาตรฐานสากลเก่ียวกับเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว
2. สรางความรูความเขาใจและเพิม่ศักยภาพในวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่สงู ที่ตองใชผูปฏิบัติงานโรยตัวเขาพื้นทีป่ฏิบตัิงาน
3. สรางจิตสาํนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ตองมีการใชเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว
4. เสริมสรางประสบการณในการตรวจสอบเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว

กลุมเปาหมาย

วิศวกรที่เก่ียวของ  วิทยากรดานการทาํงานบนทีสู่ง เจาหนาที่ดานความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  ผูควบคุมการทํางาน
บนทีสู่ง ผูที่มีความสนใจทั่วไปเก่ียวกับการใชเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว

วิทยากร

อ.วสันต  มีสัตย กรรมการผูจัดการ THAI ROPE ACCESS SERVICES CO., LTD.
วิทยากรหลักสูตรการใชงานเชือก (ROPE ACCESS)
Assessor Working at high and Rescue จาก TPTI (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
Rope Access Technique (U.K.)

และวิทยากรผูชวย (2 ทาน) TBA

PDU 9 หนวยรับจํานวนจํากัด
30 ทาน เทานั้น



กําหนดการ
วันเสารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.  ที่มาของงานที่มีการใชเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตวั

 ชนิดและประเภทของเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตวั
 มาตรฐานทีน่ิยมใชในการใชงานเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว
 การพิจารณาพิกัดรับน้าํหนกัของเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว
 เทคนิคการผูกเงื่อนเชือกที่จําเปนตอการใชในการโรยตัว
 การชวยเหลือผูประสบภัยบนเชือกในระหวางการปฏิบัติงาน
 ขอควรระวังในการใชเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตวั
 กรณีศึกษาอุบัติเหตุเก่ียวกับการใชงานเชือกและอุปกรณทีใ่ชในการโรยตัว

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.  สาธิตเทคนิคการเลือกจุดยดึเกาะและการผูกรัดเชือกเขากับจุดยึดเกาะที่ถูกวิธี

 สาธิตการตรวจสอบเชือกและอุปกรณที่ใชในการโรยตัว
 สาธิตเทคนิคการโรยตัวตามมาตรฐานสากล
 สาธิตการชวยเหลือผูประสบภัยบนเชือกในระหวางการปฏิบัติงาน
 สรุป และ ตอบขอสงสยั

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คาลงทะเบียน ชําระกอน
9 สิงหาคม 2562

ชําระหลัง
9 สิงหาคม 2562

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศกึษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท
ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท
บุคคลทัว่ไป 3,500 บาท 4,000 บาท

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว  และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3%
2. ราคานี้รวมคาเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารวาง/วุฒิบัตร
3. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร
4. การโอนเงิน  กรุณานําสงหลักฐานการชําระเงนิ โดยระบุชื่อผูเขารับการอบรมและที่อยูในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่ Fax No.  :  0-2184-4597
5. กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียด

การคืนเงินดังตอไปน้ี
5.1 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
5.2 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน
5.3 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน
5.4 แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน
หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซ่ึงทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินใหทานเต็มจํานวน



สิทธิประโยชน
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200 % ของรายจายคาลงทะเบียนเขาอบรม

(ทั้งนี้เปนไปตามพระราชกําหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)
2. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดใหนายจางที่มี

ลูกจางต้ังแต 100 คนขึ้นไป  ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมตํ่ากวารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง เพื่อประโยชนในการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และ

วิศวกรอาเซียน (AEC)

การชําระเงิน
เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย    ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

- ธนาคารไทยพาณิชย สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี  045-2-03026-1
- ธนาคารกรงุเทพ สาขา สุรวงศ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6
- ธนาคารกรงุไทย สาขา จามจุรีสแควร เลขที่บัญชี  162-0-09914-4



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณสําหรับใชในการโรยตัวในการทํางานบนท่ีสูง รุนท่ี 4
Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height

วันศุกรท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

คาลงทะเบียน ชําระกอน
9 สิงหาคม 2562

ชําระหลัง
9 สิงหาคม 2562

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว  และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย  3%
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหทานเต็มจํานวน

กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได
โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังตอไปน้ี

1) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
2) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน
3) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน
4) แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน

หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซ่ึง วสท. จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) สงใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4662

ชื่อ นามสกุล

เลขที่สมาชิก วสท. เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร เลขใบ กว.

หนวยงาน

เลขที่ หมู อาคาร ซอย

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย มือถือ :

โทรศัพท : โทรสาร :

e-mail  :

ผูประสานงาน :

เลขประจําตัวผูเสียภาษี :
ติดตอสอบถาม : คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 510 e-mail : runglawan@eit.or.th

PDU 9 หนวย
รับจํานวนจํากัด
30 ทาน เทานั้น


