
  Natural Energy Tech Co.,Ltd 

ท่ี  NET/14/171 
 วนัท่ี 18 เมษายน 2557 
 

เร่ือง      อบรมพนกังานแรงงานตา่งชาติในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  
เรียน      ท่านผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   (1) กําหนดการฝึกอบรม    (2) ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 
 

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นนิติบคุคลท่ีประกอบกิจการฝึกอบรม
พนกังานบรรจกุ๊าซ เลขท่ี 1/2551 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2552  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จดัฝึกอบรมและติดตอ่ประสานงานกบั
ท่านในการฝึกอบรมพนกังานแรงงานต่างด้าวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยบริษัทฯ มีความยินดีจะจัดฝึกอบรม
ให้กับผู้ ประกอบการสถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติท่ีทํางานในสถานประกอบการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว โดยไม่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  พร้อมกันนี ้จึงได้แนบ
รายละเอียดการอบรม หากมีความสนใจเข้าฝึกอบรม โปรดกรอกใบสมคัรแจ้งความประสงค์ส่งลกูจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
สมคัรเข้าฝึกอบรมตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 
  
              เม่ือผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับบัตร ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั  
            หลกัฐานเพ่ือย่ืนในวนัฝึกอบรม มีดงันี ้

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 รูป 
2. Work Permit หรือ Passport หรือเอกสารท่ีระบช่ืุอ และสญัชาติได้ 
วิธีสมคัร กรอกใบสมคัรแล้วสง่มาท่ีเบอร์แฟกซ์ 0 2583 6389 หรือ e-mail  thidathip@netenergy-tech.com 

            การชําระเงิน  
โอนเข้าบญัชีบริษัทฯ  ก่อนการฝึกอบรม 2 สปัดาห์ ดงันี ้
1. ธนาคาร กสกิรไทย      เลขท่ี  470-2-46999-1 ประเภทออมทรัพย์  สาขาถนนแจ้งวฒันะ 
2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  เลขท่ี  376-210531-4  ประเภทออมทรัพย์  สาขาบ๊ิกซี แจ้งวฒันะ 2 
3. ธนาคาร กรุงเทพ        เลขท่ี  2074170842  ประเภทสะสมทรัพย์   สาขาห้าแยกปากเกร็ด 

           *** ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการฝึกอบรม  หากมีความจําเป็น สามารถเปลีย่นรายชือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมได ้
       กรุณาสง่หลกัฐานการชําระเงินมาท่ีเบอร์แฟกซ์ 0 2583 6389  โดย   - - - ท่านจะได้รับใบเสร็จในวนัฝึกอบรม - -  

 
 หากทา่นต้องการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการสมคัรหรือข้อมลูเพ่ิมเติม ติดตอ่ได้ท่ี ธิดาทิพย์ จําปาแดง 

โทรศพัท์  08 2322 6777 หรือ 0 2582 1138-40 
              

  
       (นางสาวธิดาทิพย์  จําปาแดง ) 

                      ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม 





  

 
 

บรษัิท เนเชอรัล เอ็นเนอรย์ ีเทค จํากดั 
1/233  หมูท่ี ่9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 

โทร 0 2582 1138-40  แฟกซ ์0 2583 6389  www.netenergy-tech.com 

Natural Energy Tech Co.,Ltd 
 
            ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         “ พฒันาบุคลากรในสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ” 
     
 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................... 
รายช่ือลกูจ้างแรงงานตา่งด้าว 

1. ................................................สญัชาติ................... เลขประจําตวัคนตา่งด้าว...................................... 
2. ................................................สญัชาติ................... เลขประจําตวัคนตา่งด้าว...................................... 
3. ................................................สญัชาติ................... เลขประจําตวัคนตา่งด้าว...................................... 
4. ................................................สญัชาติ................... เลขประจําตวัคนตา่งด้าว...................................... 
5. ................................................สญัชาติ................... เลขประจําตวัคนตา่งด้าว...................................... 
 (กรณีต้องการสง่ช่ือมากกวา่ 5 ทา่น สามารถสําเนาและเพิ่มรายช่ือได้ตามต้องการ) 
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร  1,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพมิ 7%) 

โอนเข้าบญัชีบริษัทฯ  ก่อนการฝึกอบรม 2 สปัดาห์ ดงันี ้
1. ธนาคาร กสิกรไทย      เลขท่ี  470-2-46999-1 ประเภทออมทรัพย์  สาขาถนนแจ้งวฒันะ 
2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  เลขท่ี  376-210531-4  ประเภทออมทรัพย์  สาขาบ๊ิกซี แจ้งวฒันะ 2 
3. ธนาคาร กรุงเทพ        เลขท่ี  2074170842  ประเภทสะสมทรัพย์   สาขาห้าแยกปากเกร็ด 

 
ช่ือ-สกุลผู้ประสานงาน.....................................................................ตําแหน่ง........................................... 
เบอร์โทร...................................เบอร์แฟกซ์.............................e-mail………………………………………… 
ช่ือ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ช่ือ .................................................................... 
ท่ีอยู.่....................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่มีพนกังานแรงงานตา่งด้าวในสถานีบริการตามจํานวนท่ีแจ้งไว้จริง 
              

ลงช่ือ..........................................ผู้ มีอํานาจรับรอง 
       (...........................................)  

 



  

 
 
 

Natural Energy Tech Co.,Ltd 

กาํหนดการฝึกอบรมหลกัสูตร  
พฒันาบุคลากรในสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หลกัสูตร 1 วนั   
 

จาํนวนผูเ้ขา้อบรม : 60-80 ท่าน  
08.30  -  09.00  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 เปิดการอบรม  กล่าวตอ้นรับ 
09.15 – 10.00 กฎหมายเก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
10.00 – 10.15 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 11.00  อุปกรณ์และการใชง้าน  
                                - ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซ ถงัขนส่งก๊าซและอุปกรณ์ 
   - ตูจ่้ายก๊าซ หวัจ่ายก๊าซและอุปกรณ์ 
   - ป้ายคาํเตือนและวิธีการปฏิบติั 
11.00 – 12.00  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
   - การตรวจสอบและวธีิปฏิบติัเม่ือก๊าซร่ัว 
   - ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั และวิธีการระงบัอคัคีภยั 
12.00 – 13.00  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 การบริการเติมแก๊สหรือนํา้มนัเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ 
14.00 – 15.00 วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 
14.00 – 16.00  วิธีการปฏิบติัและระงบัอคัคีภยั 
   -วิธีการตรวจสอบรอยร่ัวของก๊าซ และวิธีปฏิบติัเม่ือก๊าซร่ัว 
   - วิธีปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั และวิธีดบัเพลิง 


