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หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ     

ผูควบคุมงาน 

(2 วัน 12 ชั่วโมง)  

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยฯในการทํางานท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2562  

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 



หลกัการและเหตผุล 

 ทีอ่บัอากาศ (Confined space) หมายถงึ ทีซ่ึง่มทีางเขา้ออกจาํกดั ไมไ่ดอ้อกแบบไวส้าํหรบัเป็นสถานทีท่าํงาน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ และมสีภาพอนัตราย หรอืมบีรรยากาศอนัตราย ซึง่การทาํงานในทีอ่บัอากาศน้ี มอีนัตรายที่
อาจทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเสยีชวีติได ้ กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562 จงึกาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหม้ี
มาตราการต่างๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน รวมถงึการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้งกบัการทาํงานในทีอ่บัอากาศ ตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562 ขอ้ที ่ 20 กาํหนดใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศแก่ลกูจา้งทุกคนทีท่าํงานในทีอ่บัอากาศ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู ้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะทีจ่าํเป็นในการทาํงานอยา่งปลอดภยั ตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย พรอ้มทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการ
ปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูรทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด 

 ทัง้น้ี หลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ จะเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
พ.ศ. 2564  

หลกัสตูรการอบรม 

 หลกัสตูรการฝึกอบรมตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูร
การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2564 จะมทีัง้หมด 5 หลกัสตูร คอื 

(1) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูอ้นุญาต 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูค้วบคุมงาน 

(3) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูช้ว่ยเหลอื 

(4) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 

(5) หลกัสตูรการฝึกอบรมผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอืและผูป้ฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ 

(6) หลกัสตูรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน (4 ผู 4 วัน)  

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562  

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



คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม สาํหรบั หลกัสตูร ผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือ และผูป้ฏิบติังาน 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

 (1) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปี 

 (2) มใีบรบัรองแพทยว์า่เป็นผูม้สีขุภาพสมบรูณ์ รา่งกายแขง็แรง ไมเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ โรคหวัใจ 
หรอืโรคอื่นซึง่แพทยเ์หน็วา่การเขา้ไปในทีอ่บัอากาศอาจเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 (3) ผา่นการฝึกการอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ ตามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเกีย่วกบัอคัคภียั 

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่ 

 ภาคทฤษฎ ีวทิยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 30  คน 

 ภาคปฏบิตั ิวทิยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 15  คน 

การฝึกภาคปฏิบติั 

 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งไดร้บัการฝึกภาคปฏบิตัใินสถานทีต่ัง้ทีไ่ดร้บัอนุญาต และไดร้บัการฝึกใชอุ้ปกรณ์ที่
ใชใ้นการฝึกอบรมอยา่งทัว่ถงึทุกคน 

วิทยากรฝึกอบรม 

 วทิยากรทีม่คีณุสมบตัติามกฎหมาย และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

ใบอนุญาตการจดัฝึกอบรม 

 บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จาํกดั ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เลขที ่ อ.60-002 และ
ถอืเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 11 ตามขอ้ 20 
วรรคสอง จนกวา่จะมนิีตบุิคคลทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 
11 ดาํเนินการ ตามบทเฉพาะกาล 

 

  

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน (4 ผู 4 วัน)  

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562  

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



กาํหนดการอบรม หลกัสตูร ผูค้วบคมุงาน (2 วนั 12 ชัว่โมง) 

วนัท่ี 1 

08.00 - 08.30 ลงทะเบยีนเขา้อบรม 

08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

09.00 - 16.30  อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 6 ชัว่โมง) 

ก.  กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง) 

ข.  ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่บัอากาศ และอนัตรายในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง) 

ค.  การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิสภาพอนัตราย การประเมนิสภาพพืน้ทีแ่ละงาน  
และการเตรยีมความพรอ้มในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง) 

ง.  ระบบการขออนุญาตทาํงานในทีอ่บัอากาศและการขอยกเลกิการอนุญาตทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
และหลกัการตดัแยกพลงังานเพือ่ความปลอดภยั (30 นาท)ี 

จ.  บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน 
ในทีอ่บัอากาศ และการสือ่สารระหวา่งผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน 
ในทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

ฉ.  เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ รวมทัง้การใชแ้ละการตรวจสอบ 
เครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ตรวจวดัสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ  (1 ชัว่โมง)  

ช. เทคนิคการระบายอากาศ และเครือ่งมอืการระบายอากาศในทีอ่บัอากาศ (1 ชัว่โมง)  

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

ผูควบคุมงาน (2 วัน 12 ชั่วโมง)  

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562  

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



กาํหนดการอบรม หลกัสตูร ผูค้วบคมุงาน (2 วนั 12 ชัว่โมง) 

วนัท่ี 2 

09.00 - 12.15  อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

ซ. การสัง่ใหห้ยดุทาํงานชัว่คราว (30 นาท)ี 

ฌ. การวางแผนการปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจในทีอ่บัอากาศเกดิขึน้ 
จากการทาํงาน (30 นาท)ี 

ญ. เทคนิคในการจดัทาํแผนปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตราย (1 ชัว่โมง) 

ฎ. การควบคุมดแูล การใชเ้ครือ่งป้องกนั อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
และอุปกรณ์ชว่ยเหลอืชว่ยชวีติ (1 ชัว่โมง) 

 

13.00 - 16.00 อบรมภาคปฏิบติั (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

ก. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ รวมทัง้การใชแ้ละการตรวจสอบ  
เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ตรวจวดัสภาพอากาศในทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

ข. เทคนิคการระบายอากาศ และเครือ่งมอืการระบายอากาศในทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

ค. เทคนิคในการควบคุมการทาํงานในทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

ง. การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

จ. การใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลอืและชว่ยชวีติในทีอ่บัอากาศ (30 นาท)ี 

ฉ. สถานการณ์การปฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศในสภาพปกต ิและกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน (30 ชัว่โมง) 

ทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

ผูควบคุมงาน (2 วัน 12 ชั่วโมง)  

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562  

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



แผนการฝึกอบรม Public Training 2564 (ตามกฎหมายใหม่ ประกาศกรมฯ พ.ศ.2564) 

ค่าบริการฝึกอบรม รวม ค่าวิทยากร, ค่าเอกสารอบรม, วฒิุบัตรการฝึกอบรม อุปกรณ์ และ อาหารกลางวนั และ อาหารว่าง  

ราคาพิเศษ กรณีสมคัรพร้อมกัน 3 ท่านขึน้ไป/รุ่น/หลกัสูตร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
(1) อายุ 18 ปีขึน้ไป (2) มใีบรบัรองแพทยว์า่เขา้ไปในทีอ่บัอากาศได ้(3) มวีฒุบิตัร “การดบัเพลงิขัน้ตน้” ตามกฎหมาย 
(4) สาํหรบัหลกัสตูรทบทวน ตอ้งมวีุฒบิตัร “หลกัสตูร การทาํงานในทีอ่บัอากาศ” และ เขา้อบรมภายใน 30 วนั ก่อนครบ 5 ปี 

เดอืน 
หลกัสูตร รวม 4 ผู้ (4 วนั) 
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน  

ผู้ช่วยเหลอื และผู้ปฏิบัตงิาน  

หลกัสูตร  
ผู้อนุญาต  

(1 วนั) 

หลกัสูตร  
ผู้ควบคุม  

(2 วนั) 

หลกัสูตร  
ผู้ปฏิบัต ิ 
(2 วนั) 

หลกัสูตร  
ทบทวน 3 ชม.  

(09.00 - 12.00 น.) 

เมษายน - - - 26 - 27 เม.ย. 22 เม.ย. 

พฤษภาคม 5 - 8 พ.ค. 14 พ.ค. 17 - 18 พ.ค. 
14 - 15 พ.ค. 
28 - 29 พ.ค. 

13 พ.ค. 
31 พ.ค. 

มถุินายน 16 - 18 ม.ิย. 11 ม.ิย. 14 - 15 ม.ิย. 
11 - 12 ม.ิย. 
29 - 30 ม.ิย. 

10 ม.ิย. 
22 ม.ิย. 

กรกฎาคม 7 - 10 ก.ค. 16 ก.ค. 14 - 15 ก.ค. 
16 - 17 ก.ค. 
30 - 31 ก.ค. 

1 ก.ค. 
13 ก.ค. 

สิงหาคม 4 - 7 ส.ค. 13 ส.ค. 16 - 17 ส.ค. 
13 - 14 ส.ค. 

31 สค. - 1 ก.ย. 
3 ส.ค. 
18 ส.ค. 

กนัยายน 8 - 11 ก.ย. 17 ก.ย. 20 - 21 ก.ย. 
17 - 18 ก.ย. 
29 - 30 ก.ย. 

2 ก.ย. 
16 ก.ย. 

ตุลาคม 6 - 9 ต.ค. 20 ต.ค. 18 - 19 ต.ค. 
15 - 16 ต.ค. 
28 - 29 ต.ค. 

1 ต.ค. 
21 ต.ค. 

พฤศจิกายน 3 - 6 พ.ย.  11 พ.ย. 22 - 23 พ.ย. 
11 - 12 พ.ย. 
25 - 26 พ.ย. 

2 พ.ย. 
16 พ.ย. 
30 พ.ย. 

ธันวาคม 1 - 4 ธ.ค. 16 ธ.ค. - 
8 - 9 ธ.ค. 

24 - 25 ธค. 
15 ธ.ค. 

ราคาปกติ 8,000 บาท 2,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 1,500 บาท 

ราคาพิเศษ 7,000 บาท 1,800 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 1,300 บาท 

แผนการฝกอบรม Public Training ประจําป 2564 

หลักสูตร ความปลอดภยัในการทํางานในท่ีอับอากาศ 

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



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

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

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

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

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

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ขัน้ตอนการสมคัรอบรม 

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 :: 

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

4.    
3.    

5.    

หลกัสตูร  (   )  หลกัสตูรรวม 4 ผู ้   (   )  ผูป้ฏบิตั ิ    (   )  ผูค้วบคุมงาน     (   )  ผูอ้นุญาต   (   )  ทบทวน (3 ชม.)  

วนัท่ีอบรม ……………………………… 

 สง่ใบสมคัรเขา้อบรม พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร  

     สาํหรบัหลกัสตูรรวม 4 ผู ้- ผูป้ฏบิตั ิ -  ผูค้วบคุมงาน -  ผูอ้นุญาต  
     (1) สาํเนาบตัรประชาชน อาย ุ18 ปี ขึน้ไป (2) สาํเนาใบรบัรองแพทย ์ระบุ “เขา้ทีอ่บัอากาศได”้  
     (3) วุฒบิตัร “การดบัเพลงิขัน้ตน้” ตามกฎหมาย 

     สาํหรบัหลกัสตูรทบทวน  
     (1) สาํเนาบตัรประชาชน อาย ุ18 ปี ขึน้ไป (2) วุฒบิตัร “การดบัเพลงิขัน้ตน้” ตามกฎหมาย 
     (3) วุฒบิตัร “หลกัสตูร การทาํงานในทีอ่บัอากาศ” และตอ้งเขา้อบรมภายใน 30 วนั ก่อนครบ 5 ปี  

     กรณุาสง่มาทาง Fax 02 - 328 - 2160 หรอื email: training@trainerinthai.com ก่อนวนัเขา้อบรม 

 เน่ืองจากเป็นคุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด ดงันัน้ กรณุาเตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นก่อนการสมคัร 
หากมปีญัหาคุณสมบตัไิมค่รบถว้น บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกวุฒบิตัรใหผู้เ้ขา้อบรม 

 สามารถสอบถามหรอืตรวจเอกสารก่อนไดท้ีเ่จา้หน้าที ่โทรศพัท ์02 328 2110 หรอื training@trainerinthai.com 



หมายเหต ุ

 อตัราคา่ลงทะเบยีน รวมคา่อุปกรณ์ เอกสารอบรม วทิยากร อาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ วฒุบิตัร 

 คา่ลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร 

 จาํนวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่  

 กรณุาสาํรองทีน่ัง่ล่วงหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

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 

หลกัสตูร  

หลกัสตูร รวม 4 ผู ้
(ผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุ 
ผูช่้วยเหลือ , ผูป้ฏิบติั)  

  หลกัสตูร  
ผูป้ฏิบติั 

  หลกัสตูร  
ผูค้วบคมุงาน 

หลกัสตูร  
ผูอ้นุญาต 

 ราคา
ปกติ  

ราคา
พิเศษ  

 ราคา
ปกติ  

ราคา
พิเศษ  

 ราคา
ปกติ  

ราคา
พิเศษ  

 ราคา
ปกติ  

ราคา
พิเศษ  

 ราคา
ปกติ  

ราคา
พิเศษ  

ค่าลงทะเบียน 8,000 7,000 4,500 4,000 4,500 4,000 2,000 1,800 1,500 1,300 

+ Vat 7% 560 490 315 280 315 280 140 126 105 91 

หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 240 210 135 120 135 120 60 54 45 39 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

8,320 7,280 4,680 4,160 4,680 4,160 2,080 1,872 1,060 1,352 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

8,560 7,490 4,815 4,280 4,815 4,280 2,140 1,926 1,605 1,391 

หลกัสตูร  
ทบทวน (3 ชม.) 

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 :: 



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

ภาพการฝึกอบรมท่ีผา่นมา 

 

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ               

ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน (4 ผู 4 วัน)  

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2562  



บริษัท เทรนเนอร อิน 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 


