ทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บ
ั อากาศ
อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 || วันที่ 22 มิถุนายน (เวลา 08.30—12.30 น.)

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (3 ชั่วโมง)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ดานความปลอดภัยฯ ในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

หัวขอการอบรม
(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
(2) ความหมาย ชนิด ประเภท และอันตรายในที่อับอากาศ
(3) การชี้บงอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย

ราคาพิเศษ เพียง 900 บาท !!
สมัครดวนรับจํานวนจํากัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30—12.30 น.
อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM

(4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย
การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางาน

คุณสมบัติผูเขาอบรม

(5) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

(1) ผานหลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ

(6) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก

และ เขาอบรมภายใน 30 วัน กอนครบ 5 ป

(7) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร

(2) ผานอบรม “ดับเพลิงขั้นตน” ตามกฎหมาย

สํารองที่นั่งไดที่ 088-201-5745 , 082-347-2153
02 328 2110 | training@trainerinthai.com

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

หลักสูตร การฝกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 ชั่วโมง
อบรมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
ทุก 5 ปีนบั แต่วนั สุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตร 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) ต้องผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกีย่ วกับอัคคีภยั
จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 30 คนต่อรุน่
กําหนดการอบรม หลักสูตร การฝึ กอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ
ระยะเวลา 1 วัน (3 ชัวโมง)
่
08.30 - 08.45 เข้าห้องอบรมออนไลน์ Zoom ตามรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั
08.45 - 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 นุ ญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ว่ ยเหลือ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในทีอ่ บั อากาศ และการสือ่ สารระหว่างผูอ้ นุ ญาต 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

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานในที่อบั อากาศ” ออนไลน์
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 ::

หลักสูตร “ดับเพลิงขัน้ ต้นและทบทวนการทํางานในที่อบั อากาศ” ออนไลน์
ตารางอบรมและอัตราค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตร ดับเพลิ งและทบทวนอับอากาศ
รับจํานวน 30 คนต่อ 1 รุ่น

หลักสูตร
วันที่อบรม

หลักสูตร ทบทวนการทํางานในที่อบั อากาศ
รับจํานวน 30 คนต่อ 1 รุ่น

รุน่ ที่ 1 วันที่ 28 มิ .ย. 64 | รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 64
(อบรมออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom 6 ชัวโมง)
่
วันปฏิ บตั ิ 12 ก.ค./ 29 ก.ค. (เลือกวันใดวันหนึ่ ง)

วันที่ 10 มิ .ย. 64 เวลา 08.30 - 12.30
วันที่ 22 มิ .ย. 64 เวลา 08.30 - 12.30
อบรมออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom (3 ชม.)

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ค่าลงทะเบียน

2,000

900

+ Vat 7%

140

63

หัก ณ ที่จ่าย 3%

60

-ไม่ม-ี
(ไม่ถงึ 1,000 ไม่ตอ้ งหัก ณ ทีจ่ ่าย)

2,080

-

2,140

963

รวมจ่ายสุทธิ
กรณี หกั ณ ที่จ่าย
รวมกรณี
ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ





เป็ นอบรมออนไลน์ผา่ นโปรแกรม ZOOM และ ฝึกปฏิบตั ติ ามวันและเวลาทีก่ าํ หนด
อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์ เอกสารอบรม วิทยากร และ วุฒบิ ตั ร
ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 3 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร
กรุณาสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com

วิ ธีการชําระเงิ น:


ชําระเงินล่วงหนาก่อนการอบรม เพือ่ จัดส่งเอกสารอบรมให้ก่อนวันอบรม
โดยโอนเงินเข้าบัญชี 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
กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน และ ใบหัก ณ ทีจ่ า่ ย (ถ้ามี) มาที่ 02 - 328 - 2160
กรุณาส่งเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 3% มาให้ทางไปรษณีย์
กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม



ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%




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

