ปี 2561
วัตถุประสงค์

ตามกฏกระทรวงเรื่อง กาหนดให้ มีคนงานซึ่งมีความรู้
เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ย วข้ อ งอี ก 2 ฉบั บ คื อ
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมเรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึ กอบรม การ
ออกหนั งสือรั บรอง และการขึน้ ทะเบียนเป็ นพนั กงานควบคุม ส่ ง และบรรจุ
ก๊ าซประจาโรงงาน 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องหลักเกณฑ์
และวิธีการขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับก๊ าซ
ทัง้ นี เ้ นื อ้ หาในกฏกระทรวง ข้ อ 1 และข้ อ 3 ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ูประกอบ
กิจการโรงงานทุ กประเภทที่มีการใช้ หรื อเก็บก๊ าซที่มีการติดตัง้ ถังเก็บ และ
จ่ า ยก๊ าซ (Storage Tank) หรื อ มี ก ารใช้ หรื อ เก็ บ ในภาชนะบรรจุ (Cylinder)
ตั ้ง แต่ 20 ท่ อเป็ นต้ นไป ต้ องจั ด ให้ มี ค นงานที่ ผ่ า นการฝึ กอบรม และขึ น้
ทะเบียนเป็ นพนักงานควบคุมก๊ าซ

ภายหลังการอบรม ทางบริษัทฯ มีบริการติดต่อ
กับกรมโรงงานเพื่อขึ ้นทะเบียนให้ กบั ลูกค้ าที่ผา่ น
การฝึ กอบรมกับเรา โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม
หลังจากนัน้ “กรมโรงงานจะเป็ นผู้ส่งจดหมาย
ขึน้ ทะเบียนไปที่ท่านโดยตรงไม่ ผ่าน BIG”

ตารางกาหนดการจัดสัมนาตลอดปี 2561

เนือ้ หาหลักสู ตร (3 วัน)
ภาคทฤษฏี
กฏหมาย มาตรฐาน ข้ อกาหนด
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับก๊ าซ
ถังเก็บก๊ าซ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์อื่นๆ
ข้ อปฏิบตั ขิ องพนักงานควบคุมก๊ าซ
ข้ อปฏิบตั ขิ องพนักงานบรรจุก๊าซ
ข้ อปฏิบตั ขิ องพนักงานส่งก๊ าซ
การป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

ภาคปฏิบตั จิ ริง

วิธีการรับ และจ่ายก๊ าซ
การเคลื่อนย้ ายและจัดเก็บ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการฝึ ก
มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์
สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้
แต่งกายให้ สภุ าพ และใส่รองเท้ าหุ้มส้ น

การประเมินผลการอบรม
เข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม
ผ่านการสอบประเมินผลโดยผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 60%

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%
หมายเหตุ: หลังจากทีส่ ่ งใบสมัครแล้ ว และหากมีการเปิ ดฝึ กอบรม จะมีหนังสือยืนยัน
แผนที่สถานที่ฝึกอบรม ส่ งให้ ทาง e-mail ภายในสัปดาห์ แรกของเดือนที่จัดฝึ กอบรม

เดือน
วันที่
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 บางกอกอินดัสเทรี ยลแก๊ ส จากัด (โรงงาน 2)

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.
GPS : N12.7062 E101.1513
ลูกค้ า BIG 5,000 บาท (ไม่รวมVAT 7%)
บุคคลทัว่ ไป 5,500 บาท (ไม่รวมVAT 7%)
สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

** ค่าใช้ จ่ายนี ้รวมอาหารเครื่ องดื่ม
และเอกสารประกอบการอบรม ประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสารองที่นงั่ ได้ที่สว่ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ (038) 683-283-6 ต่อ 2602 หรือ 081-572-5647, 081-922-0981 โทรสาร (038) 684-440
E-mail: wilairat@bigth.com หรือ kanchans@bigth.com

วันที่ : ____________________________
ชื่อผู้ติดต่อ : _______________________________ตำแหน่ง ________________ E-mail: _________________________โทร .______________
(กรุ ณาระบุ e-mail หรื อเบอร์โทรสารให้ชดั เจนเพื่อสะดวกในการส่ งแผนที่โรงงานให้ท่านหลังจากยืนยันการจองที่นงั่ ฝึ กอบรม)

คนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่งจาหน่าย หรื อบรรจุก๊าซ
คนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานใช้งาน หรื อเก็บก๊าซ

หลักสูตรที่ตอ้ งการอบรม

วันที่อบรม :

คนงานบรรจุก๊าซ
คนงานส่งก๊าซ

_______________________________

ข้ อมูลเพือ่ ใช้ ออกใบกากับภาษี : (โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้วน เพื่อความถูกต้องของใบเสร็จ/ ใบกากับภาษีที่ท่านจะได้รับ)
ชื่อบริ ษัท / ชื่อบุคคล (ภำษำไทย)

: ___________________________________________________________________________________

ชื่อบริ ษัท / ชื่อบุคคล (ภำษำอังกฤษ) : ___________________________________________________________________________________
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : __________________________________________________________________________________________________
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : _________________________________________________________________________
เป็ นลูกค้ ำ BIG
ไม่เป็ นลูกค้ ำ BIG (ขอใบ ภพ.20)
เคยอบรมกับ BIG
ไม่เคยอบรมกับ BIG
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ าอบรม เป็ นภาษาไทย
(ใช้ ในการเตรียมใบวุฒบิ ัตร)

ตาแหน่ ง

หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ

1
2
3
4
5
6
7
Payment: กรุ ณาชาระค่ าลงทะเบียนโดยวิธีการดังต่ อไปนี้



รับชาระค่าสัมมนาเป็ น เงินสด หรื อเช็คบริษัท โดยสัง่ จ่ายเช็คในนาม
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ ส จากัด เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0105530020975
โทรศัพท์ (66 2)685 6789 โทรสาร (66 2) 685 6790



ผู้เข้ าอบรมโปรดนาหนังสือรับรองภาษี หกั ณ ที่จ่าย มายื่นในวันสัมมนาเพื่อหักคืนภาษี

เงือ่ นไขการสารองทีน่ งั่ อบรม
การจัดอบรมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายสาหรับการฝึ กอบรม รวมถึงการจัดเตรี ยมเอกสาร และใบวุฒิบตั ร สาหรับท่านไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว
หากท่านมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถเข้ าร่ วมอบรมในครัง้ นี ้ได้ กรุ ณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน
หากจานวนผู้เข้ าอบรมทังหมดน้
้
อยกว่าที่จะสามารถจัดอบรมได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ ไข การจัดอบรมในครัง้ นี ้
และจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนถึงวันอบรม 7 วัน
 ต้ องการให้ บริ ษัทฯ ประสานงานเพื่อจองที่พกั ให้ ด้วยจานวน ____ ห้ อง ______คืน เข้ าพักวันที่___________________ ถึงวันที่________________
 ต้ องการให้ ประสานงานเรื่ องรถรับ-ส่ง ระหว่างที่พกั มาสถานที่อบรม โปรดระบุชื่อผู้จอง_____________________________________________
 ต้ องการให้ สารองที่จอดรถ จานวน ________คัน หมายเลขทะเบียนรถ _________________

กร ุณา Fax หรือ e-mail เอกสารยืนยันการเข้าร่วมอบรม
ถึง ค ุณกาญจนา ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โทรสาร (038) 684-440 E-mail: kanchans@bigth.com

