
 

ขอเชิญเข้าร่วม : การแข่งขันการติดตั้งน่ังร้านมาตรฐาน BS-EN 12811 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวนัออก จังหวัดระยอง 

วนัพฤหัสบดีที ่23 พฤษภาคม 2562 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- เป็นช่างติดตั้งนัง่ร้าน หรือผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบันัง่ร้านไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
- มีใบรับรองการท างานจากนายจา้ง หรือใบเซอร์ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบันัง่ร้าน 
- มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคประจ าตวั แขนหรือขา ไม่ดามเหล็ก ไม่มีประวติัไหล่หรือขอ้ต่อ  
  กระดูกเคล่ือนหรือหลุด อายไุม่เกิน 50 ปี น ้าหนกัไม่เกิน 90 กิโลกรัม 

แนวคิด 
ปัจจุบนันัง่ร้านมีความส าคญัมากในงานก่อสร้างเพื่อให้ลูกจา้งไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีท างานบนท่ีสูง และ

มีหลากหลายมาตรฐาน และเพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะให้ช่างติดตั้งนัง่ร้านโดยมุ่งเน้นการติดตั้งอยา่งปลอดภยั
และติดตั้งตามมาตรฐานองักฤษ เพื่อยกระดบัช่างติดตั้งนั่งร้านให้เป็นท่ียอมรับ และเป็นการแลกเปล่ียน
เทคนิคท่ีใช้ในการประกอบโครงสร้างนั่งร้าน เพื่อเป็นตน้แบบในการน าไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภยั 
เง่ือนไข/กติกา 

1. ผูเ้ขา้แข่งขนั สามารถสมคัรในนามบริษทั หรือเป็นทีมในนามบุคคลก็ได ้

2. ทีมละไม่เกิน 5 ท่าน 

3. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัเตรียม เคร่ืองมือ และวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีน ามาใชป้ระกอบนัง่ร้าน 

4. ตอ้งสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีท าการติดตั้งนัง่ร้าน 

5. ตั้งนัง่ร้านแบบยกพื้นอิสระขนาดความกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 3 เมตร(สูงถึงราวกนัตก) 

6. ติดตั้งนัง่ร้านเสร็จภายในเวลา 35 นาที 

7. ประกอบนัง่ร้านไดต้ามมาตรฐาน มีความแขง็แรง และสวยงาม 

8. วสัดุ อุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการประกอบ ตอ้งเหลือไม่เกิน 3 ช้ิน 

9. ทีมท่ีท าคะแนนไดสู้งสุดตามล าดบั 3 ล าดบัแรก จะไดรั้บโล่ห์ประกาศ 

10. รับสมคัรไม่เกิน 10 ทีม 

สถานทีจั่ดการแข่งขัน 
- บริเวณลานกิจกรรม โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี ระยอง วนัพฤหสับดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. 
- ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งลงทะเบียนรายงานตวัภายในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนา้หอ้ง สร้อยทอง 2  
  และเขา้ร่วมพิธีเปิดงาน 
 



 

 
หลกัเกณฑ์การตัดสิน 
1. การวางแผนงาน การเตรียมการ การท า KY    20 คะแนน 
2. การสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั   15 คะแนน 
3. การติดตั้งนัง่ร้านตามมาตรฐาน ความแขง็แรงสวยงาม   30 คะแนน 
4. การติดตั้งนัง่ร้านเสร็จตามก าหนดระยะเวลา    10 คะแนน 
5. การปิดกั้นพื้นท่ี ล าเลียงวสัดุ อุปกรณ์ และการป้องกนัวสัดุอุปกรณ์  15 คะแนน 
6. การควบคุมอุปกรณ์ท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบไม่ขาด ไม่เกิน  10 คะแนน 
7. เกณฑก์ารตดัสินมอบรางวลัตามล าดบัผลคะแนนสูงสุด และเวลาท่ีดีท่ีสุด 
รางวลั 
1. รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั เงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมโล่รางวลั 
2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัหน่ึง  เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมโล่รางวลั 
3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัสอง  เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมโล่รางวลั 
4. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีมีผลประเมินไม่นอ้ยกวา่  90 คะแนน ของแต่ละทีม จะไดรั้บใบประกาศรับรอง 
    ยกระดบัช่างติดตั้งนัง่ร้านทุกคน 
ก าหนดการรับสมัคร 
สมคัรท่ีสมาคมความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัระยอง หรือท่ี เบอร์โทรสาร 038-691853 
E-Mail : rsc_safety@hotmail.com , rsatraining_87@hotmail.com , batzmom@gmail.com 
หมดเขตรับสมคัร วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี 
คุณสุรศกัด์ิ ซ่อนกล่ิน 081-8301326 , คุณอรวรรณ 086-1519257 , 090-9239610 ,038691852  
โทรสาร 038-691853 

E-mail : rsc_safety@hotmail.com , rsatraining_87@hotmail.com , batzmom@gmail.com 
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ใบสมคัร การแข่งขนัการติดตั้งน่ังร้านมาตรฐาน BS-EN 12811  
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัภาคตะวนัออก  จังหวดัระยอง 

 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................................................................................. 

ท่ีอยู ่................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์................................................... E-MAIL............................................................... 

ช่ือทีม................................................................................................................................................................. 

ช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  1............................................................................................................................................... 

                          2............................................................................................................................................... 

                          3............................................................................................................................................... 

                          4............................................................................................................................................... 

                          5............................................................................................................................................... 

                          6............................................................................................................................................... 

ช่ือผูป้ระสานงาน…………… ...................................(โดยทางผูจ้ดัสามารถติดต่อประสานงานไดต้ลอดเวลา)   

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………………………….……..E-MAIL ………….......................……….…………..….. 

มีความประสงค ์เขา้ร่วม การแข่งขนัการติดตั้งนัง่ร้านมาตรฐาน BS-EN 12811 ในงานความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยัภาคตะวนัออก  จงัหวดัระยอง  

 
 ลงช่ือ..............................................................ผูรั้บรอง 
 ต าแหน่ง....................................................... 
 วนัท่ี .............................................................. 
ส่งใบสมัครได้ที่ 
 สมคัรท่ีท าการสมาคมความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัระยอง 
 หรือแฟกซ์  038-691-853 E-mail : rsc_safety@hotmail.com     ; Rsatraining_87@hotmail.com 

 
หมายเหตุ  วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ประชุมช้ีแจงกติกาการแข่งขนั ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิต้ี จงัหวดัระยอง  
 เวลา 17.00 น. 
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