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หลักสูตร การฝกอบรม

ทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อบ
ั อากาศ
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยฯในการทํางานที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมการทํางานในทีอ่ บ
ั อากาศ เลขที่ อ. 60-002
หนวยฝกอบรมการดับเพลิงขัน
้ ตน เลขที่ ดพต. 018
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและซอมอยพยหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค
่ วามปลอดภัยในการทํางาน เลขที่ จป. 61-028

หลักสูตร ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·º·Ç¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ã¹·Õ ่ÍÑºÍÒ¡ÒÈ (3 ªÑ ่ÇâÁ§)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเกี่ยวกับทีอ่ ับอากาศ พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล
ทีอ่ บั อากาศ (Confined space) หมายถึง ทีซ่ ง่ึ มีทางเข้าออกจํากัด ไม่ได้ออกแบบไว้สาํ หรับเป็ นสถานทีท่ าํ งาน
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา และมีสภาพอันตราย หรือมีบรรยากาศอันตราย ซึง่ การทํางานในทีอ่ บั อากาศนี้ มีอนั ตรายที่
อาจทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเสียชีวติ ได้ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2562 จึงกําหนดให้นายจ้างจัดให้มี
มาตราการต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐาน รวมถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านที่
เกีย่ วข้องกับการทํางานในทีอ่ บั อากาศ ตามหลักเกณฑ์ทอ่ี ธิบดีประกาศกําหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2562 ข้อที่ 20 กําหนดให้นายจ้างจัดให้มกี ารฝึกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศแก่ลกู จ้างทุกคนทีท่ าํ งานในทีอ่ บั อากาศ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะทีจ่ าํ เป็ นในการทํางานอย่างปลอดภัย ตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย พร้อมทัง้ วิธกี ารและขัน้ ตอนในการ
ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและหลักสูตรทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ จะเป็ นไปตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
พ.ศ. 2564
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการฝึ กอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและหลักสูตร
การฝึ กอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2564 จะมีทงั ้ หมด 5 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรการฝึ กอบรมผูอ้ นุญาต
(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมผูค้ วบคุมงาน
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมผูช้ ว่ ยเหลือ
(4) หลักสูตรการฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในทีอ่ บั อากาศ
(5) หลักสูตรการฝึ กอบรมผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ว่ ยเหลือและผูป้ ฏิบตั งิ านในทีอ่ บั อากาศ
(6) หลักสูตรการฝึ กอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ

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

หลักสูตร การฝกอบรมทบทวน
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (3 ชั่วโมง)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2562

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
ทุก 5 ปีนบั แต่วนั สุดท้ายของการฝึ กอบรมหลักสูตร โดยจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนครบ
กําหนด 5 ปี
คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม หลักสูตร การฝึ กอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ต้องผ่านหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ และ เข้าอบรมภายใน 30 วัน ก่อนครบ 5 ปี
(2) ต้องผ่านการฝึ กการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกีย่ วกับอัคคีภยั
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ไม่เกิน 30 คนต่อรุน่
กําหนดการอบรม หลักสูตร การฝึ กอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ
ระยะเวลา 1 วัน (3 ชัวโมง)
่
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
09.00 - 12.00 อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชัวโมง)
่
(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
(2) ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่ บั อากาศ และอันตรายในทีอ่ บั อากาศ
(3) การชีบ้ ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพืน้ ทีแ่ ละงาน
และการเตรียมความพร้อมในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
(4) วิธกี ารปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีถ่ ูกต้องและปลอดภัย
(5) การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีใ่ ช้ในทีอ่ บั อากาศ
และอุปกรณ์ชว่ ยเหลือและช่วยชีวติ
(6) ระบบการขออนุญาตทํางานในทีอ่ บั อากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทํางาน
ในทีอ่ บั อากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพือ่ ความปลอดภัย
(7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ว่ ยเหลือ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในทีอ่ บั อากาศ และการสือ่ สารระหว่างผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ว่ ยเหลือ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในทีอ่ บั อากาศ
12.00 - 12.30 ทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

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

แผนการฝกอบรม Public Training ประจําป 2564
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
แผนการฝึ กอบรม Public Training 2564 (ตามกฎหมายใหม่ ประกาศกรมฯ พ.ศ.2564)
เดือน

หลักสู ตร รวม 4 ผู้ (4 วัน)
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัตงิ าน

หลักสู ตร
ผู้อนุญาต
(1 วัน)

หลักสู ตร
ผู้ควบคุม
(2 วัน)

หลักสู ตร
ผู้ปฏิบัติ
(2 วัน)

หลักสู ตร
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.

มิถุนายน

16 - 18 มิ.ย.

11 มิ.ย.

14 - 15 มิ.ย.

11 - 12 มิ.ย.
29 - 30 มิ.ย.

10 มิ.ย.
22 มิ.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.

สิ งหาคม

4 - 7 ส.ค.

13 ส.ค.

16 - 17 ส.ค.

กันยายน

8 - 11 ก.ย.

17 ก.ย.

20 - 21 ก.ย.

ตุลาคม

6 - 9 ต.ค.

20 ต.ค.

18 - 19 ต.ค.

13 - 14 ส.ค.
31 สค. - 1 ก.ย.
17 - 18 ก.ย.
29 - 30 ก.ย.
15 - 16 ต.ค.
28 - 29 ต.ค.

พฤศจิกายน

3 - 6 พ.ย.

11 พ.ย.

22 - 23 พ.ย.

11 - 12 พ.ย.
25 - 26 พ.ย.

3 ส.ค.
18 ส.ค.
2 ก.ย.
16 ก.ย.
1 ต.ค.
21 ต.ค.
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

ราคาพิ เศษ

7,000 บาท

1,800 บาท

4,000 บาท

4,000 บาท

1,300 บาท

ค่ าบริ การฝึ กอบรม รวม ค่ าวิทยากร, ค่ าเอกสารอบรม, วุฒิบัตรการฝึ กอบรม อุปกรณ์ และ อาหารกลางวัน และ อาหารว่ าง
ราคาพิเศษ กรณี สมัครพร้ อมกัน 3 ท่ านขึน้ ไป/รุ่น/หลักสูตร

คุณสมบัติผ้เู ข้ าอบรม
(1) อายุ 18 ปีขน้ึ ไป (2) มีใบรับรองแพทย์วา่ เข้าไปในทีอ่ บั อากาศได้ (3) มีวฒ
ุ บิ ตั ร “การดับเพลิงขัน้ ต้น” ตามกฎหมาย
(4) สําหรับหลักสูตรทบทวน ต้องมีวุฒบิ ตั ร “หลักสูตร การทํางานในทีอ่ บั อากาศ” และ เข้าอบรมภายใน 30 วัน ก่อนครบ 5 ปี

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

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
หลักสูตร ( ) หลักสูตรรวม 4 ผู้ ( ) ผูป้ ฏิบตั ิ

( ) ผูค้ วบคุมงาน

( ) ผูอ้ นุ ญาต ( ) ทบทวน (3 ชม.)

วันที่อบรม ………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

ขัน้ ตอนการสมัครอบรม


ส่งใบสมัครเข้าอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
สําหรับหลักสูตรรวม 4 ผู้ - ผูป้ ฏิบตั ิ - ผูค้ วบคุมงาน - ผูอ้ นุญาต
(1) สําเนาบัตรประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (2) สําเนาใบรับรองแพทย์ ระบุ “เข้าทีอ่ บั อากาศได้”
(3) วุฒบิ ตั ร “การดับเพลิงขัน้ ต้น” ตามกฎหมาย
สําหรับหลักสูตรทบทวน
(1) สําเนาบัตรประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป (2) วุฒบิ ตั ร “การดับเพลิงขัน้ ต้น” ตามกฎหมาย
(3) วุฒบิ ตั ร “หลักสูตร การทํางานในทีอ่ บั อากาศ” และต้องเข้าอบรมภายใน 30 วัน ก่อนครบ 5 ปี
กรุณาส่งมาทาง Fax 02 - 328 - 2160 หรือ email: training@trainerinthai.com ก่อนวันเข้าอบรม



เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
หากมีปญั หาคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการออกวุฒบิ ตั รให้ผเู้ ข้าอบรม



สามารถสอบถามหรือตรวจเอกสารก่อนได้ทเ่ี จ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 328 2110 หรือ training@trainerinthai.com

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

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ”
อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตร รวม 4 ผู้
หลักสูตร

(ผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุม
ผูช้ ่วยเหลือ , ผูป้ ฏิ บตั ิ )

หลักสูตร
ผูป้ ฏิ บตั ิ

หลักสูตร
ผูค้ วบคุมงาน

หลักสูตร
ผูอ้ นุญาต

หลักสูตร
ทบทวน (3 ชม.)

ราคา
ปกติ

ราคา
พิ เศษ

ราคา
ปกติ

ราคา
พิ เศษ

ราคา
ปกติ

ราคา
พิ เศษ

ราคา
ปกติ

ราคา
พิ เศษ

ราคา
ปกติ

ราคา
พิ เศษ

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

หัก ณ ที่จ่าย 3%

240

210

135

120

135

120

60

54

45

39

8,320

7,280

4,680

4,160

4,680

4,160

2,080

1,872

1,060

1,352

8,560

7,490

4,815

4,280

4,815

4,280

2,140

1,926

1,605

1,391

รวมจ่ายสุทธิ
กรณี หกั ณ ที่จ่าย

รวมกรณี
ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ

อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์ เอกสารอบรม วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ วุฒบิ ตั ร

ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 3 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร

จํานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 30 คนต่อรุน่

กรุณาสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com
วิ ธีการชําระเงิ น:

ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด

กรุณาหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250

กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160

กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม

กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม


ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%

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

หลักสูตร ¡ÒÃ½ึ¡ÍºÃÁ·º·Ç¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ã¹·Õ่Íº
Ñ ÍÒ¡ÒÈ (3 ªÑ่ÇâÁ§)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม สําหรับ หลักสูตร ผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ่วยเหลือ และผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่าํ กว่า 18 ปี
(2) มีใบรับรองแพทย์วา่ เป็นผูม้ สี ขุ ภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ
หรือโรคอื่นซึง่ แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในทีอ่ บั อากาศอาจเป็ นอันตรายต่อผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (ยกเว้นหลักสูตรทบทวน)
(3) ผ่านการฝึ กการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกีย่ วกับอัคคีภยั
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 30 คนต่อรุน่


ภาคทฤษฎี วิทยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 30 คน



ภาคปฏิบตั ิ วิทยากร 1 คน ต่อ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 15 คน

การฝึ กภาคปฏิ บตั ิ
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รบั การฝึ กภาคปฏิบตั ใิ นสถานทีต่ งั ้ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต และได้รบั การฝึกใช้อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการฝึกอบรมอย่างทัวถึ
่ งทุกคน
วิ ทยากรฝึ กอบรม
วิทยากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมาย และได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
ใบอนุญาตการจัดฝึ กอบรม
บริษทั เทรนเนอร์ อิน ไทย จํากัด ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เลขที่ อ.60-002 และ
ถือเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 11 ตามข้อ 20
วรรคสอง จนกว่าจะมีนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา
11 ดําเนินการ ตามบทเฉพาะกาล

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

หลักสูตร ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ·º·Ç¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ã¹·Õ่ÍÑºÍÒ¡ÒÈ (3 ªÑ่ÇâÁ§)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่ วกับทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2562

ภาพการฝึ กอบรมที่ผา่ นมา

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

ใบอนุญาตหลักสูตรดับเพลิง และ เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ของ บริษทั เทรนเนอร์ อิน ไทย จํากัด
ใบอนุญาตเป็ นหน่ วยฝึ กอบรมดับเพลิ งขัน้ ต้น ฝึ กซ้อมดับเพลิ งและซ้อมอพยพหนี ไฟ
บริษทั เทรนเนอร์อนิ ไทย จํากัด ได้รบั อนุญาต จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
หน่วยฝึ กอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 018
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอยพยหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 019

ใบอนุญาตขึน้ ทะเบียนเป็ นหน่ วยฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

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

