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ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๑ กําหนดใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศแกลูกจางทุกคนที่ทํางานในที่อับอากาศ รวมทั้งผูเกี่ยวของ
ให มี ค วามรูค วามเข า ใจทั ก ษะที่ จํา เป นในการทํ า งานอย า งปลอดภั ย ตามหน า ที่ที่ ไ ด รับ มอบหมาย
พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
หลักเกณฑการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
__________________
ขอ ๓ สถานประกอบกิจการใดที่มีการทํางานในที่อับอากาศ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผูควบคุมงาน
ผูชวยเหลือและผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ตามวิธีการฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและวิทยากร
ฝกอบรมที่กําหนดไวในประกาศนี้
นายจางผูใดไมสามารถจัดฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไดเอง ใหนายจาง
จัดใหลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศและผูที่เกี่ยวของเขารับการฝกอบรมในหนวยงานของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานหรือหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง
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ขอ ๔ ในการฝ ก อบรมความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศ ผู จั ด ฝ ก อบรมต อ ง
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจงกําหนดการฝกอบรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการ
จัดฝกอบรม
(๒) จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนด
(๓) จัดใหมกี ารวัดผลและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม
(๔) ออกใบรับรองใหแกผูผานการฝกอบรม
ขอ ๕ ใหนายจางจัดทําทะเบียนรายชื่อผูที่ผานการฝกอบรม วัน เวลาที่ฝกอบรมพรอมรายชื่อ
วิทยากร เก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ ๖ ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกอบรมตามขอ ๓ ซึ่งประกอบดวย ชื่อหลักสูตร
จํ า นวนผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ชื่ อ วิ ท ยากร วั น และเวลาที่ ฝ ก อบรม แจ ง ต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เวนแตในปนั้นไมไดมีการฝกอบรม
หมวด ๒
วิธีการฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม และวิทยากรฝกอบรม
_________________
ขอ ๗ การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตองจัดใหมีผูเขารับการฝกอบรม
ภาคทฤษฎีไมเกินสามสิบคนตอหนึ่งหองอบรม และในภาคปฏิบัติไมเกินสิบหาคนตอวิทยากรผูฝก
ปฏิบัติหนึ่งคน
ขอ ๘ การฝกภาคปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการฝกภาคปฏิบัติในสถานที่
จริงหรือสถานที่จําลอง และไดรับการฝกใชอุปกรณที่ใชในการฝกอบรมอยางทั่วถึงทุกคน
ขอ ๙ รายการอุปกรณการฝกอบรมอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ
(๒) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือ
ระเบิดได
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(๓) เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
(๕) อุ ป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย ส ว นบุ ค คลตามเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบดวย อุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดสงอากาศชวยหายใจ อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน
ในกรณีที่นายจางฝกอบรมใหกับลูกจางในสถานประกอบกิจการของนายจางเอง ใหนายจาง
เลือกใชเครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศตามความเหมาะสมกับสารเคมีที่มีใน
สถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ มีดังนี้
(๑) หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต
(๒) หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน
(๓) หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ
(๔) หลักสูตรการฝกอบรมลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศ
ขอ ๑๑ หลักสูตรการฝกอบรมผูอนุญาต ภาคทฤษฎีตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา
หกชั่วโมง และอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม ดังตอไปนี้
(๑) ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ
(๒) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
(๓) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูอนุญาต
(๔) อันตรายในที่อับอากาศ
(๕) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในที่อับอากาศ
(๖) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกตองและปลอดภัย
(๗) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
(๘) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ
ขอ ๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมงาน ภาคทฤษฎีตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวาเกาชั่วโมงและอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม ดังตอไปนี้
(๑) ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ
(๒) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
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(๓) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูควบคุมงาน
(๔) อันตรายในที่อับอากาศ
(๕) การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในที่อับอากาศ
(๖) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในการทํางานในที่อับอากาศ
(๗) วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศอยางถูกตองและปลอดภัย
(๘) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
(๙) การสั่งใหหยุดทํางานชั่วคราว
(๑๐) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
(๑๑) เทคนิคการระบายอากาศ
(๑๒) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติตองฝกอบรมตามหนาที่ที่เกี่ยวของ มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวาสามชั่วโมง
ขอ ๑๓ หลักสูตรการฝกอบรมผูชวยเหลือ ภาคทฤษฎีตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวาเกาชั่วโมง และอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม ดังตอไปนี้
(๑) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ
(๒) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
(๓) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูชวยเหลือ
(๔) อันตรายในที่อับอากาศ
(๕) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในการทํางานในที่อับอากาศ
(๖) วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศอยางถูกตองและปลอดภัย
(๗) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
(๘) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
(๙) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
(๑๐) เทคนิคการระบายอากาศ
(๑๑) การดับเพลิงขั้นตน
(๑๒) การชวยเหลือและชวยชีวิต
(๑๓) การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘

(๑๔) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติตองฝกอบรมตามหนาที่ที่เกี่ยวของ มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวาสามชั่วโมง
ขอ ๑๔ หลักสูตรการฝกอบรมลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศ ภาคทฤษฎีตองมีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวาเกาชั่วโมง และอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม ดังตอไปนี้
(๑) ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ
(๒) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
(๓) บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
(๔) อันตรายในที่อับอากาศ
(๕) การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพรอมในการทํางานในที่อับอากาศ
(๖) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศอยางถูกตองและปลอดภัย
(๗) อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
(๘) ระบบการขออนุญาตทํางานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต
(๙) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
(๑๐) เทคนิคการระบายอากาศ
(๑๑) การดับเพลิงขั้นตน
(๑๒) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ใชในที่อับอากาศ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติตองฝกอบรมตามหนาที่ที่เกี่ยวของ มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวาสามชั่วโมง
ขอ ๑๕ คุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคทฤษฎี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเทา
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพและผานการอบรม
หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศไม น อ ยกว า สิ บ สองชั่ ว โมง และมี
ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป
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(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมาไมนอยกวา
สามป และผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวา
สิบสองชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสามป
(๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอย
กวาหาป
(๕) สําเร็จการศึกษาหรือผานการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย
(๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ
ขอ ๑๖ คุณสมบัติวิทยากรผูทําการฝกอบรมภาคปฏิบัติ ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเทา
และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับที่อับอากาศไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพและผานการอบรม
หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศไม น อ ยกว า สิ บ สองชั่ ว โมง และมี
ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสองป
(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมาไมนอยกวาสามป
และผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศไมนอยกวาสิบสอง
ชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอยกวาสามป
(๔) มีความรูและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาศไมนอย
กวาหาป
(๕) สําเร็จการศึกษาหรือผานการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย และมีประสบการณการ
ทํางานเกี่ยวกับหัวขอที่บรรยาย ไมนอยกวาหาป
(๖) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศที่
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยอมรับ
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หมวด ๓
หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศ
________________
ขอ ๑๗ หนวยงานที่สามารถขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ ไดแก
(๑) สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
(๒) หนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่นและมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัด
ฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(๕) หนวยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอรับใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํ า งานในที่ อั บ อากาศ ยื่ น คํ า ขอต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายพร อ มทั้ ง แนบเอกสาร
หลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนสถาบันอุดมศึกษาและมีหลักสูตรการสอน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความเปนหนวยงานราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ความเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลและวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูมีอํานาจกระทํา
การแทนหนวยงาน
(๓) สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการแทนหนวยงาน
(๔) แผนที่ หรือเอกสารแสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป
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(๕) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร และหนังสือยืนยันการ
เปนวิทยากรใหกับหนวยงาน
(๖) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรมาตรฐาน
(๗) แผนและเปาหมายการจัดฝกอบรมพรอมทั้งอัตราคาใชจายในการเขารับการฝกอบรม
(๘) เอกสารแสดงรายการอุ ป กรณ ป ระกอบการฝ ก อบรม อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย
เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิด
ในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศ เครื่องดับเพลิง
แบบมือถือ
(๙) อุ ป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย ส ว นบุ ค คลตามเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบดวย อุปกรณปองกันระบบหายใจชนิดสงอากาศชวยหายใจ อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน
หมวด ๔
การควบคุม การเพิกถอนและการผอนผัน
__________________
ขอ ๑๙ ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ แจงกําหนดการ
ฝกอบรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการจัดฝกอบรม
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ สงรายงานการฝกอบรม
ตามแบบรายงานทายประกาศนี้ และแจงผลการประเมินการฝกอบรมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม
ขอ ๒๑ ใหอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจเขาไปในหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศ เพื่อสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบ หรือควบคุมใหหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานในที่อับอากาศดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชี้แจงขอเท็จจริง สงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๒ หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
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(๒) สั่งใหหยุดการดําเนินงานเปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๒๓ ใบรับรองใหเปนหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศมี
ผลใชบังคับสามปนับแตวันที่ออกใบรับรอง
หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศใดประสงคจะดําเนินกิจการตอไป
ใหยื่นคําขอตออายุใบรับรองตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย กอนวันที่ใบรับรองหมดอายุไมนอย
กวาสามสิบวัน
ใหนําความในขอ ๑๘ มาใชบังคับแกการขอตออายุใบรับรองตามวรรคสองโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรินทร จิรวิศิษฎ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

แบบรายงานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ชื่อหนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน...............................................................ใบรับรองหมดอายุวนั ที.่ ..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................
วัน เดือน ป ทีฝ่ กอบรม...............................................................................................................................................................................................
รายชื่อผูผานการฝกอบรม
เลขบัตรประจําตัว
ผานการอบรม
ชื่อและที่ตั้งหนวยงานของผูผ าน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขทะเบียนวุฒิบัตร
ประชาชน
หลักสูตร
การอบรม

ลงชื่อ................................................วิทยากร
(................................................)

ลงชื่อ...............................................ผูจดั ทํารายงาน
(................................................)

ลงชื่อ................................................วิทยากร
(................................................)

ตําแหนง.............................................
วัน/เดือน/ปทจี่ ัดทํารายงาน...................

ลงชื่อ................................................วิทยากร
(................................................)

ลงชื่อ................................................ ผูมีอํานาจกระทําการแทน
หนวยงานฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานใน
(................................................) ที่อับอากาศ
ตําแหนง.............................................
วัน/เดือน/ป.........................................

