
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 80% ของระยะเวลาการอบรม 

    ผา่นการสอบประเมินผลโดยผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 60% 

 
 
 

 

 

 

 

เดือน วันท่ี 
มกราคม 22-24 
กุมภาพันธ์ 19-21 
มีนาคม 19-21 
เมษายน 23-25 
พฤษภาคม 21-23 
มิถุนายน 18-20 
กรกฏาคม 23-25 
สิงหาคม 20-22 
กันยายน 17-19 
ตุลาคม 16-18 

พฤศจิกายน 19-21 
ธันวาคม 17-19 

สถานที่อบรม  
 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด (โรงงาน 2) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 

อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.  
GPS : N12.7062 E101.1513 

ตามกฏกระทรวงเร่ือง ก าหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้
เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน 
พ.ศ. 2555  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การ
ออกหนังสือรับรอง และการขึน้ทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุ
ก๊าซประจ าโรงงาน 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์ 
และวิธีการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ  

ทัง้นีเ้นือ้หาในกฏกระทรวง  ข้อ 1 และข้อ 3 ซ่ึงก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้ หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตัง้ถังเก็บ และ
จ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช้ หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) 
ตั ้งแต่ 20 ท่อเป็นต้นไป ต้องจัดให้มีคนงานที่ ผ่านการฝึกอบรม และขึน้
ทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ 

 

 

 เนือ้หาหลกัสูตร (3 วนั) 

คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการฝึก 

 มีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ 
 สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 
 แตง่กายให้สภุาพ และใส่รองเท้าหุ้มส้น 
  

 

ตารางก าหนดการจัดสัมนาตลอดปี 2561 

ภายหลงัการอบรม ทางบริษัทฯ มีบริการติดตอ่
กบักรมโรงงานเพื่อขึน้ทะเบียนให้กบัลกูค้าท่ีผา่น
การฝึกอบรมกบัเรา โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 
หลงัจากนัน้ “กรมโรงงานจะเป็นผู้ส่งจดหมาย
ขึน้ทะเบียนไปที่ท่านโดยตรงไม่ผ่าน BIG”  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้สว่นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

หมายเลขโทรศพัท ์(038) 683-283-6 ต่อ 2602 หรอื 081-572-5647, 081-922-0981   โทรสาร (038) 684-440 

E-mail: wilairat@bigth.com หรอื kanchans@bigth.com 

 

วตัถุประสงค์ 

ภาคทฤษฏี 
 กฏหมาย มาตรฐาน ข้อก าหนด 
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 ถงัเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจ ุและอปุกรณ์อ่ืนๆ 
 ข้อปฏิบตัขิองพนกังานควบคมุก๊าซ 
 ข้อปฏิบตัขิองพนกังานบรรจกุ๊าซ 
 ข้อปฏิบตัขิองพนกังานส่งก๊าซ 
 การป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

ภาคปฏบิตัจิรงิ 
 วธีิการรับ และจ่ายก๊าซ 
 การเคล่ือนย้ายและจดัเก็บ 

หมายเหตุ:  หลังจากทีส่่งใบสมัครแล้ว และหากมีการเปิดฝึกอบรม จะมีหนังสือยนืยัน 
แผนที่สถานที่ฝึกอบรม ส่งให้ทาง e-mail ภายในสัปดาห์แรกของเดอืนที่จัดฝึกอบรม 

ป ี2561 
 

 การประเมนิผลการอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% 

ลกูค้า BIG   5,000 บาท (ไมร่วมVAT 7%) 
บคุคลทัว่ไป  5,500 บาท (ไมร่วมVAT 7%) 

สามารถหกั ณ ที่จ่ายได้ 3% 
** คา่ใช้จ่ายนีร้วมอาหารเคร่ืองดื่ม  
และเอกสารประกอบการอบรม ประกาศนียบตัร 
 

mailto:wilairat@bigth.com
mailto:kanchans@bigth.com


 

 

 

 

วนัท่ี : ____________________________ 
ช่ือผู้ติดตอ่  :  _______________________________ต ำแหนง่ ________________ E-mail: _________________________โทร .______________ 

(กรุณาระบุ e-mail หรือเบอร์โทรสารให้ชดัเจนเพ่ือสะดวกในการส่งแผนท่ีโรงงานให้ท่านหลงัจากยนืยนัการจองท่ีนัง่ฝึกอบรม) 

หลกัสูตรท่ีตอ้งการอบรม  คนงานควบคุมก๊าซส าหรับโรงงานผลิต ส่งจ าหน่าย หรือบรรจุก๊าซ   คนงานบรรจุก๊าซ 

     คนงานควบคุมก๊าซส าหรับโรงงานใชง้าน หรือเก็บก๊าซ   คนงานส่งก๊าซ 
วันท่ีอบรม :  _______________________________ 

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากบัภาษี : (โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพื่อความถูกตอ้งของใบเสร็จ/ ใบก ากบัภาษีท่ีท่านจะไดรั้บ) 

   ช่ือบริษัท / ช่ือบคุคล (ภำษำไทย)      : ___________________________________________________________________________________ 

   ช่ือบริษัท / ช่ือบคุคล (ภำษำองักฤษ) : ___________________________________________________________________________________ 

ที่อยู ่(ภำษำไทย)  : __________________________________________________________________________________________________ 

ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : _________________________________________________________________________ 

                            เป็นลกูค้ำ BIG                 ไมเ่ป็นลกูค้ำ BIG (ขอใบ ภพ.20)             เคยอบรมกบั BIG                 ไมเ่คยอบรมกบั BIG 

ล าดบัที ่ ช่ือ-สกลุ ผู้เข้าอบรม เป็นภาษาไทย 

(ใช้ในการเตรียมใบวุฒบิัตร) 
ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Payment: กรุณาช าระค่าลงทะเบียนโดยวธีิการดงัต่อไปนี ้

 รับช าระคา่สมัมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท โดยสัง่จา่ยเช็คในนาม 
บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแก๊ส จ ากดั เลขที ่3 อาคารรัจนาการ ชัน้ 11  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120   
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0105530020975  
โทรศพัท์ (66 2)685 6789 โทรสาร (66 2) 685 6790 

 ผู้ เข้าอบรมโปรดน าหนงัสอืรับรองภาษีหกั ณ ที่จ่าย มายื่นในวนัสมัมนาเพื่อหกัคืนภาษี 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่อบรม  

 การจดัอบรมครัง้นี ้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม รวมถงึการจดัเตรียมเอกสาร และใบวฒุิบตัร ส าหรับทา่นไว้ล่วงหน้าแล้ว 
หากทา่นมีเหตสุุดวสิยัไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในครัง้นีไ้ด้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั 
 หากจ านวนผู้ เข้าอบรมทัง้หมดน้อยกวา่ท่ีจะสามารถจดัอบรมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปล่ียนแปลง แก้ไข การจดัอบรมในครัง้นี ้
และจะแจ้งให้ทา่นทราบก่อนถงึวนัอบรม 7 วนั 

        ต้องการให้บริษัทฯ ประสานงานเพ่ือจองท่ีพกัให้ด้วยจ านวน ____ ห้อง ______คืน เข้าพกัวนัท่ี___________________ ถงึวนัท่ี________________ 
        ต้องการให้ประสานงานเร่ืองรถรับ-ส่ง ระหวา่งที่พกัมาสถานท่ีอบรม     โปรดระบช่ืุอผู้จอง_____________________________________________ 
        ต้องการให้ส ารองที่จอดรถ จ านวน ________คนั   หมายเลขทะเบียนรถ _________________ 

 

 

 

กรณุา Fax หรอื e-mail เอกสารยืนยนัการเขา้รว่มอบรม 

ถึง คณุกาญจนา สว่นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

โทรสาร (038) 684-440   E-mail: kanchans@bigth.com 

 

mailto:kanchans@bigth.com

