
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานใน 

ที่ อั บ อ า ก า ศ 
สําหรบั ผูอนุญาต ผูควบคมุ ผูชวยเหลือ ผูปฎิบตังิาน 

หลกัสูตร อบัอากาศ ไดรบัการการบัรองจากกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขท่ีใบอนุญาต อ.60-002  

วันที ่19 - 21 ก.ค. 2561 

  วทิยาลยัปองกันฯ ขอนแกน 

วันที่อบรม: 

วันท่ี 19 - 21 กรกฎาคม 2561 

สถานที่อบรม: 

วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

คาลงทะเบยีน: 

ราคาปกต ิ8,000 บาท/ทาน (ไมรวม vat) 

พิเศษสมัคร 3 ทานข้ึนไป 

ราคา 7,000 บาท/ทาน (ไมรวม vat) 

คาลงทะเบียนรวมคาวิทยากร คาอปุกรณ 

คาท่ีพัก 2 คืน และคาอาหารตามโปรแกรม 

บรษัิท เทรนเนอร อนิ ไทย :: 02 328 2110 :: www.อบัอากาศ.com 

หลักสูตรการอบรม: 

หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ 

และผูปฏิบัตงิานในท่ีอับอากาศ ตามกฎกระทรวงมาตรฐานฯ 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

ในการทํางานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2547 

หนวยฝกฯ ไดรับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 

รับวุฒิบัตหิลังจากการฝกอบรม (กรณีผาน) 

อุปกรณการฝกไดมาตรฐาน SCBA 15 ชุด 

เนนการเรียนรู และฝกปฏิบัติเพื่อนําไปใชจริงได 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

หลักสูตร ความปลอดภยัในการทํางานในท่ีอับอากาศ  

วันท่ี 19 - 21 กรกฎาคม 2561 @ จังหวัดขอนแกน 

กาํหนดการ 

วนัท่ี 19 ก.ค. 61 

08.00 - 08.30 ลงทะเบยีนเขา้อบรม 

08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

09.00 - 16.30  อบรมภาคทฤษฏี หวัข้อวิชาพืน้ฐาน  

17.00   ลงทะเบยีนเขา้หอ้งพกั 

18.00  - 19.00 รบัประทานหารอาหารเยน็ 

วนัท่ี 20 ก.ค. 61 

07.00 - 08.00 รบัประทานหารอาหารเชา้ 

09.00 - 16.30  อบรมภาคทฤษฏี หวัข้อวิชาเฉพาะหลกัสตูร 4 ผู ้

18.00  - 19.00 รบัประทานหารอาหารเยน็ 

วนัท่ี 21 ก.ค. 61 

07.00 - 08.00 รบัประทานหารอาหารเชา้ 

09.00 - 17.00  การฝึกภาคปฏิบติั หลกัสตูร 4 ผู ้ 

การฝึกจาํลองสถานการณ์  

17.00  - 18.00 ทดสอบหลงัการอบรม 

   พธิมีอบวุฒบิตัร 

สถานท่ีอบรมและท่ีพกั: วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั วิทยาเขตขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเหต ุ

 ผูเ้ขา้รบัการอบรม จะตอ้งมรีา่งกายสขุภาพแขง็แรง และ มใีบรบัรองแพทยร์ะบุวา่ทาํงานในทีอ่บัอากาศได ้

 ผูเ้ขา้รบัการอบรมทีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัร จะตอ้งมเีวลาเรยีนครบ และ ผา่นการทดสอบทัง้ภาคทฤฎแีละภาคปฏบิตั ิ

 หอ้งพกั เป็นหอ้งปรบัอากาศ พกัหอ้งละ 5 คน เตยีงเดีย่ว 5 เตยีง (ผูท้ีไ่มป่ระสงคจ์ะพกั กรณุาแจง้ล่วงหน้า) 

 ผูเ้ขา้รบัการอบรม ทีท่านอาหารมสุลมิ หรอื อาหารมงัสวริตั ิกรณุาแจง้ล่วงหน้า 

 รบัจาํนวน 30 คน สาํรองทีน่ัง่และชาํระเงนิก่อนการเขา้อบรมเทา่นัน้ 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

หลักสูตร ความปลอดภยัในการทํางานในท่ีอับอากาศ  

วันท่ี 19 - 21 กรกฎาคม 2561 @ จังหวัดขอนแกน 

ห้องอบรม และ สถานท่ีฝึกภาคปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องพกั 





ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

หลกัฐานประกอบการสมคัร:  

 (1) สาํเนาบตัรประชาชนผูเ้ขา้อบรม 

 (2) สาํเนาใบรบัรองแพทย ์ระบุวา่ “สามารถทาํงานในทีอ่บัอากาศได”้ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ขัน้ตอนการสมคัรอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1.    
2.    

4.    
3.    

5.    

หลกัสตูร  หลกัสตูร รวม 4 ผู ้(ผูอ้นุญาต ผูค้วบคุม ผูช้ว่ยเหลอื , ผูป้ฏบิตั)ิ  

วนัท่ีอบรม วนัที ่19 - 21 กรกฎาคม 2561 จงัหวดัขอนแก่น 

 สง่ใบสมคัรเขา้อบรม พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร  

     (1) สาํเนาบตัรประชาชน (2) สาํเนาใบรบัรองแพทย ์ 

     ทัง้น้ี ใบรบัรองแพทย ์สามารถนํามาใหใ้นวนัอบรมได ้

     มาทาง Fax 02 - 328 - 2160 หรอื Email: training@trainerinthai.com 

 กฎหมายกาํหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิจะตอ้ง  
(1) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปี และ (2) มสีขุภาพสมบรูณ์ รา่งกายแขง็แรง ไมเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจโรคหวัใจ 
หรอืโรคอื่น ซึง่แพทยเ์หน็วา่การเขา้ไปในทีอ่บัอากาศอาจเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ดงันัน้ ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งตรวจสขุภาพใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการอบรม และนําใบรบัรองแพทยม์าแสดงในวนัอบรม 
โดยใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบุวา่ “สามารถทาํงานในทีอ่บัอากาศได ้(Fit to work)” 
  



*** สาํรองท่ีนัง่และชาํระเงินก่อนการเข้าอบรมเท่านัน้ *** 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่ลงทะเบยีน รวมคา่อุปกรณ์ เอกสารอบรม วทิยากร อาหารกลางวนั อาหารวา่ง คา่ทีพ่กั และ วุฒบิตัร 

 คา่ลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร 

 จาํนวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่  

 กรณุาสาํรองทีน่ัง่ล่วงหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

 ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจดักรณผีูเ้ขา้อบรมไมถ่งึจาํนวนทีก่าํหนด 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

 หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

 เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

 ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 

 2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 

 กรณชีาํระเงนิล่วงหนา กรุณา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  

 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม 

 กรณเีลื่อน / ยกเลกิการเขาอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม 

 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

 
 
  

ค่าลงทะเบียน + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
รวมจ่ายสทุธิ 

กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 รวมกรณี 

ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 ราคาปกติ  8,000 560 240 8,320 8,560 

ราคาพิเศษ  
(3 ท่าน ขึน้ไป) 

7,000 490 210 7,280 7,490 



Trainer in Thai 

 

หนวยฝกอบรมการทํางานในท่ีอบัอากาศ เลขท่ี อ. 60-002 

หนวยฝกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน เลขท่ี ดพต. 018 

หนวยงานฝกซอมดบัเพลงิและซอมอยพยหนไีฟ เลขที ่ดพฝ. 019  

หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน เลขท่ี จป. 58-010 

www.trainerinthai.com 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ      

สําหรับผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน 

หลักสูตรรวม 4 หลักสูตร ระยะเวลาอบรม 3 วัน 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

หลกัการและเหตผุล 

 ทีอ่บัอากาศ (Confined space) หมายถงึ ทีซ่ึง่มทีางเขา้ออกจาํกดัและมกีารระบายอากาศไมเ่พยีงพอทีจ่ะทาํให้
อากาศภายในอยูใ่นสภาพถูกสขุลกัษณะและปลอดภยั ซึง่งานลกัษณะน้ีมอีนัตรายทีอ่าจทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเสยีชวีติได้
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ใน
การทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 จงึกาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหม้มีาตราการต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัอนัตราย รวมถงึการ
ฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานในทีอ่บัอากาศ ตาม
หลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 ขอ้ที ่21 กาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน
ในทีอ่บัอากาศแก่ลกูจา้งทกุคนทีท่าํงานในทีอ่บัอากาศ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ ทกัษะทีจ่าํเป็นใน
การทาํงานอยา่งปลอดภยั ตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย พรอ้มทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีารและหลกัสตูรทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

 ทัง้น้ี หลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ จะเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
พ.ศ. 2549  

หลกัสตูรการอบรม 

 หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูร
การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2549 จะมทีัง้หมด 5 หลกัสตูร คอื 

(1) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูอ้นุญาต 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูค้วบคุมงาน 

(3) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูช้ว่ยเหลอื 

(4) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 

(5) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอืและผูป้ฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 

 

หลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ               

สาํหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู ้3 วนั)  
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม สาํหรบั หลกัสตูร ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือ และผูป้ฏิบติังาน (ยกเว้นผูอ้นุญาต) 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

 (1) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปี 

 (2) มสีขุภาพสมบรูณ์ รา่งกายแขง็แรง ไมเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจโรคหวัใจ หรอืโรคอื่นซึง่แพทยเ์หน็วา่
การเขา้ไปในทีอ่บัอากาศอาจเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 (ตอ้งมใีบรบัรองแพทยส์าํหรบัการทาํงานในทีอ่บัอากาศ ไมใ่ชใ่บรบัรองแพทยท์ัว่ไป) 

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่ 

 ภาคทฤษฎ ีวทิยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 30  คน 

 ภาคปฏบิตั ิวทิยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 15  คน 

การฝึกภาคปฏิบติั 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการฝึกภาคปฏบิตัใินสถานทีจ่รงิ หรอื มลีกัษณะเหมอืนสถานทีจ่รงิ และไดร้บั
การฝึกใชอุ้ปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมอยา่งทัว่ถงึทุกคน 

วิทยากรฝึกอบรม 

 วทิยากรทีม่คีณุสมบตัติามกฎหมาย และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

ใบอนุญาตการจดัฝึกอบรม 

 บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จาํกดั ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เลขที ่อ.60-002 

  

หลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ               

สาํหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู ้3 วนั)  
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

กาํหนดการอบรม หลกัสตูร ผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู)้ 

วนัท่ี 1 

08.00 - 08.30 ลงทะเบยีนเขา้อบรม 

08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

09.00 - 16.30  (1) อบรมภาคทฤษฏีหวัข้อวิชาพืน้ฐาน (ระยะเวลา 6 ชัว่โมง) 

1.1 กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง) 

1.2 ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่บัอากาศ และอนัตรายในทีอ่บัอากาศ  (1 ชัว่โมง) 

1.3 การประเมนิสภาพงานและการเตรยีมความพรอ้มในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ  (1 ชัว่โมง) 

1.4 วธิกีารปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่บัอากาศทีถู่กตอ้งและปลอดภยั  (1 ชัว่โมง) 

1.5 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นทีอ่บัอากาศ  (1 ชัว่โมง) 

1.6 ระบบการขออนุญาตทาํงานในทีอ่บัอากาศและการขอยกเลกิการอนุญาตทาํงาน (30 นาท)ี 

1.7 บทบาท หน้าทีข่องผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน (30 นาท)ี 

วนัท่ี 2 

09.00 - 16.30  อบรมภาคทฤษฏี หวัข้อวิชาเฉพาะหลกัสตูร 4 ผู ้(ระยะเวลา 6 ชัว่โมง) 

(2) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง) 

(3) เทคนิคการระบายอากาศ (1 ชัว่โมง) 

(4) การสัง่ใหห้ยดุทาํงานชัว่คราว (30 นาท)ี 

(5) การวางแผนการปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ (30 นาท)ี 

(6) อนัตรายทีอ่าจไดร้บัในกรณฉุีกเฉิน และวธิกีารหลกีหนีภยั (30 นาท)ี 

(7) การดบัเพลงิขัน้ตน้ (30 นาท)ี 

(8) การชว่ยเหลอื และการชว่ยชวีติ (30 นาท)ี 

(9) การปฐมพยาบาล และการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ (30 นาท)ี 

การทดสอบภาคทฤษฎี หลงัการอบรม (ระยะเวลา 30 นาท)ี 

หลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ               

สาํหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู ้3วนั)  
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

กาํหนดการอบรม หลกัสตูร ผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู)้ 

วนัท่ี 3 

09.00 - 17.00  การฝึกภาคปฏิบติั หลกัสตูร 4 ผู ้ (ระยะเวลา 5 ชัว่โมง) 

 ฝึกปฏบิตั ิการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ 

 ฝึกปฏบิตั ิการระบายอากาศ 

 ฝึกปฏบิตั ิอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นทีอ่บัอากาศ 

 ฝึกปฏบิตั ิการดบัเพลงิขัน้ตน้ 

 ฝึกปฏบิตั ิการชว่ยเหลอื และการชว่ยชวีติ 

 ฝึกปฏบิตั ิการปฐมพยาบาล และการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

การจาํลองสถานการณ์ (ระยะเวลา 2 ชัว่โมง) 

 การเขา้ไปปฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 

 การชว่ยเหลอืและชว่ยชวีติในทีอ่บัอากาศ 

หมายเหต ุ

 1. ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งมเีวลาเรยีนครบ 100% ของเวลาการอบรมทัง้หมด 

 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทีจ่ะไดร้บัวุฒบิตัร จะตอ้งมคีะแนนภาคทฤษฎ ีและ ภาคปฎบิตั ิไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 

 3. สาํหรบัผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑ ์จะใหท้ดสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฎบิตัซิํ้าในระหวา่งทีท่าํการทดสอบในหลกัสตูร 

 4. พกัรบัประทานอาหารวา่ง เวลา 10.00 - 10.15 น. และ 15.00 - 15.15 น. 

            พกัรบัประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.15 - 13.00 น. 

 

 

หลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ               

สาํหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู ้3 วนั)  
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 



บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

ภาพการฝึกอบรมท่ีผา่นมา @ ศนูยฝึ์กอบรมเทรนเนอร ์อิน ไทย กรงุเทพ 

 

 

หลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ               

สาํหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังาน (4 ผู ้3 วนั)  
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 



บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น ฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 

 บรษิทั เทรนเนอรอ์นิไทย จาํกดั ไดร้บัอนุญาต จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  
 หน่วยฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ เลขท่ีใบอนุญาต ดพต. 018 
 หน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลงิและซอ้มอยพยหนีไฟ เลขท่ีใบอนุญาต ดพฝ. 019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 

ใบอนุญาตหลกัสตูรดบัเพลิง และ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน  

จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ของ บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั 




