
   
โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ.2564 (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์) 

เวลา 09.00 - 16.00 น.  (Online ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งานก่อสร้างมีปริมาณและความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งที่ย้อนแย้งกันในงานก่อสร้าง คือ การประสบอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือ
เสียชีวิต โดยจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคเนื่องจากการทำงาน ซึ่งการประสบอันตรายในแต่ละครั้งทำ
ให้เกิดความสูญเสียทั้งทางตรง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทำศพ และความสูญเสียทางอ้อม เช่น ค่าเสียเวลา 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยในปัจจุบันได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มความรุนแรงหรือเสียหายมากขึ้น ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องฝ่าย
ต่างๆ จำนวนมาก เช่น ช่างฝีมือ คนงาน ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง 

ดังนั้นการป้องกันและลดการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งรัดและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือทำให้เกิดความตระหนักและมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
2. เพ่ือทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สำหรับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
3. เพ่ือทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางการป้องอันตรายต่างๆ ในงานก่อสร้าง 

กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 10:30 น. บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
 บรรยายโดย :  นายอนวัช บูรพาชน  
  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
10:30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 - 12:00 น. การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
 บรรยายโดย :  นายอนวัช บูรพาชน  
  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 14:30 น. ระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

➢ การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ 
➢ การวัดผลการดำเนินงาน 
➢ การตรวจประเมินและทบทวน 
➢ กรณีศึกษา 

 บรรยายโดย :  นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น 
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14:30 - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 - 16:00 น. COVID-19 กับงานก่อสร้าง 
 บรรยายโดย :  นายสุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น 
 
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564  
09:00 - 10:45 น. นั่งร้านสำหรับรองรับโครงสร้างและผู้ปฏิบัติงาน 
 บรรยายโดย :  นายชาญณรงค์  ไวยพจน์ 
10:45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 - 12:00 น. ของตกและคนตกจากที่สูง 
 บรรยายโดย :  นายชาญณรงค์  ไวยพจน์ 
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 14:30 น. ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Tower Crane  
 บรรยายโดย :  นายสาธิต  บูรพรรณ์ และ นายโฆษิต  ปลื้มสระไชย 
14:30 - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 - 16:00 น. ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Mobile Crane 
 บรรยายโดย :  นายสาธิต  บูรพรรณ์ และ นายโฆษิต  ปลื้มสระไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 

แจกฟรี 



 
ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

20 เมษายน พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

20 เมษายน พ.ศ.2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 3,000 บาท 3,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

** อบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน 
 มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด

การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน      
เต็มจำนวน 

การชำระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

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



 
โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ.2564 (วันพฤหัสบดี – วันศุกร์) 

เวลา 09.00 – 16.00 น. (online ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

20 เมษายน พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

20 เมษายน พ.ศ.2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 3,000 บาท 3,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

** อบรม 5 ท่าน ฟรีอีก 1 ท่าน ** 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูานดูงานทั้งในและตา่งประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเตม็จำนวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบกำกับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   

ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงนิ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th  
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