
            กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้เก็บ ส่ง และ 
บรรจุก๊าซประจำโรงงาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดหลักสูตรที่เหมาะสม
และมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยความรู้ในก๊าซชนิดต่างๆ การจัดการความปลอดภัย
การใช้และวิธีเก็บรักษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน โดยได้รับการรับรองเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
             ผู้ประกอบการที่ต้องรับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
(Storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) จำนวนตั้งแต่ยี่สิบภาชนะบรรจุขึ้นไป  หรือมีการใช้ หรือเก็บก๊าซ
จากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube trailer) ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จะต้องจัดให้มีคนงานที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ
                 ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ระบุ และผ่านการสอบประเมินผล) จะได้รับหนังสือรับรอง จากผู้
ดำเนินการฝึกอบรม ซึ่งสามารถนำไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้โดยการขึ้นทะเบียนคนงานจะมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕ่»Ø†¹)
Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ· ÅÔ¹à´Œ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 (¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´� ä¹âµÃà¨¹ ÍÍ¡«Ôà¨¹ ÍÐà«·ÔÅÕ¹ ÍÒÃ�¡Í¹ ÎÕàÅÕÂÁ äÎâ´Ãà¨¹)
 สัมมนา ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 เวลา 08.00 - 16.30 น.

µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ 0-2717-3000 µ‹Í 790 (¤Ø³¾ÃÃ³ÈÔÃÔ), 793 (¤Ø³¢Ñ¹·Í§) 
e-mail : phansiri@tpa.or.th, Khanthong@tpa.or.th â·ÃÊÒÃ. 0-2719-9481-3 áÅÐÊÒÁÒÃ¶´Ù¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ www.tpif.or.th

¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ¡�Ò« ÊÓËÃÑºâÃ§§Ò¹ãªŒ§Ò¹ ËÃ×Íà¡็º¡�Ò«

¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ¡�Ò« ËÃ×Í¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÒÃãªŒ
áÅÐ¡ÒÃà¡็º¡�Ò«ã¹ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¡�Ò«
¼ÙŒÊ‹§¡�Ò« ËÃ×Í¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่Ê‹§ ËÃ×Í¢¹Ê‹§¡�Ò«·Õ่ÍÂÙ‹ã¹ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¡�Ò«
¼ÙŒºÃÃ¨Ø¡�Ò« ËÃ×Í¼ÙŒ«Ö่§ÁÕË¹ŒÒ·Õ่ºÃÃ¨Ø¡�Ò«Å§ã¹ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¡�Ò«   
 

µŒÍ§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Ñ§¹Õ้..
ºØ¤¤Å·Õ่µŒÍ§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

¤Ø³¢ÑµµÔÂ  ÍÑÈÇÊØÃÄ¡É�
HSE Behavioural Mgr. & Project Specialist 
ºÃÔÉÑ· ÅÔ¹à´Œ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

** ã¹ª‹Ç§º‹ÒÂÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃÍºÃÁ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÍº»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÊÍºâ´Âà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่¡ÃÁâÃ§§Ò¹Ï ¼ÙŒ·Õ่ÊÍº¼‹Ò¹µÑ้§áµ‹ 60% ¢Ö้¹ä» ¨Ðä Œ́ÃÑº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ ** 

ÃØ‹¹·Õ่ ÇÑ¹·Õ่¨Ñ´ÍºÃÁ (ÃÒ¤Ò·‹Ò¹ÅÐ 5,500 ºÒ·)
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** ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ·Ø¡·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§àµÃÕÂÁÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ 1 ãº ¾ÃŒÍÁà«็¹ÃÑºÃÍ§ÊÓà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§áÅÐà¢ÕÂ¹ª×่ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§·‹Ò¹º¹ÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ ** 

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันพุธ - วันศุกร์ที่

วันจันทร์ - วันพุธที่

วันพุธ - วันศุกร์ที่

วันอังคาร - วันพฤหัสบดีที่

19 - 21

29 - 31

28 - 30

18 - 20

2561

2561

2561

2561
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