
ทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่บัอากาศ 

อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 || วันที่ 22 มิถุนายน (เวลา 08.30—12.30 น.) 

สํารองท่ีน่ังไดท่ี 088-201-5745 , 082-347-2153  

02 328 2110  | training@trainerinthai.com 
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด 

ราคาพิเศษ เพียง 900 บาท !!

หัวขอการอบรม วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  

วันท่ี 22 มิถุนายน 2564  

เวลา 08.30—12.30 น. 

อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 

(2) ความหมาย ชนิด ประเภท และอันตรายในที่อับอากาศ 

(3) การชี้บงอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  

(4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นท่ีอับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย   

การประเมินสภาพพื้นท่ีและงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางาน 

(5) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(6) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก 

(7) บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสาร 

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (3 ชั่วโมง)  

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ 

ดานความปลอดภัยฯ ในการทํางานเกี่ยวกับท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2562  สมัครดวนรับจํานวนจํากัด 

(1) ผานหลักสูตร การทํางานในท่ีอับอากาศ  

และ เขาอบรมภายใน 30 วัน กอนครบ 5 ป 

(2) ผานอบรม “ดับเพลิงขั้นตน” ตามกฎหมาย 

คุณสมบัติผูเขาอบรม 



ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 นายจา้งตอ้งจดัใหล้กูจา้งเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
ทุก 5 ปีนบัแต่วนัสดุทา้ยของการฝึกอบรมหลกัสตูร โดยจดัใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนัก่อนครบ
กาํหนด 5 ปี 

คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม หลกัสตูร การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

 (1) ตอ้งผา่นหลกัสตูร ความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ และ เขา้อบรมภายใน 30 วนั ก่อนครบ 5 ปี 

  (2) ตอ้งผา่นการฝึกการอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ ตามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานเกีย่วกบัอคัคภียั 

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่ 

กาํหนดการอบรม หลกัสตูร การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

ระยะเวลา 1 วนั (3 ชัว่โมง) 

08.30 - 08.45 เขา้หอ้งอบรมออนไลน์ Zoom ตามรหสัผา่นทีไ่ดร้บั 
08.45 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 
09.00 - 12.00  อบรมภาคทฤษฏี (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

(1)  กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
(2)  ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่บัอากาศ และอนัตรายในทีอ่บัอากาศ 
(3)  การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิสภาพอนัตราย การประเมนิสภาพพืน้ทีแ่ละงาน  

และการเตรยีมความพรอ้มในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ 
(4)  วธิกีารปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่บัอากาศทีถู่กตอ้งและปลอดภยั   
(5) การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นทีอ่บัอากาศ 

 และอุปกรณ์ชว่ยเหลอืและชว่ยชวีติ 
(6) ระบบการขออนุญาตทาํงานในทีอ่บัอากาศและการขอยกเลกิการอนุญาตทาํงาน 

ในทีอ่บัอากาศ และหลกัการตดัแยกพลงังานเพือ่ความปลอดภยั 
(7) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน 

ในทีอ่บัอากาศ และการสือ่สารระหวา่งผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน 
ในทีอ่บัอากาศ 

12.00 - 12.30 ทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) 

หลกัสูตร การฝกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 

ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 ชั่วโมง 

อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM

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



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” ออนไลน์ 

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 ุ

 เป็นอบรมออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM และ ฝึกปฏบิตัติามวนัและเวลาทีก่าํหนด 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน รวมคา่อุปกรณ์ เอกสารอบรม วทิยากร และ วฒุบิตัร 

 คา่ลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร 

 กรณุาสาํรองทีน่ัง่ลว่งหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิลว่งหน าก่อนการอบรม เพือ่จดัสง่เอกสารอบรมใหก้่อนวนัอบรม 

 โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี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 

 กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ และ ใบหกั ณ ทีจ่า่ย (ถา้ม)ี มาที ่02 - 328 - 2160  

 กรณุาสง่เอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% มาใหท้างไปรษณีย ์

 กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเข าอบรมกรณุาแจง้ลว่งหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม 

 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

หลกัสตูร “ดบัเพลิงขัน้ต้นและทบทวนการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” ออนไลน์ 

ตารางอบรมและอตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

หลกัสตูร  
  หลกัสตูร ดบัเพลิงและทบทวนอบัอากาศ 

รบัจาํนวน 30 คนต่อ 1 รุ่น 
  หลกัสตูร ทบทวนการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

รบัจาํนวน 30 คนต่อ 1 รุ่น 

วนัท่ีอบรม 
รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 28 มิ.ย. 64 | รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 2 ก.ค. 64 
(อบรมออนไลน์ผา่นระบบ Zoom 6 ชัว่โมง) 
วนัปฏิบติั 12 ก.ค./ 29 ก.ค.  (เลือกวนัใดวนัหน่ึง) 

วนัท่ี 10 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 - 12.30 
วนัท่ี 22 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 - 12.30 
อบรมออนไลน์ผา่นระบบ Zoom (3 ชม.) 

ค่าลงทะเบียน 2,000 900 

+ Vat 7% 140 63 

หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 60 
-ไมม่-ี  

(ไมถ่งึ 1,000 ไมต่อ้งหกั ณ ทีจ่่าย) 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

2,080 - 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

2,140 963 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

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




