สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
22/3 อาคารกรมสวัสดิการและคุ$มครองแรงงาน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โทร 0 2884 1852 0 2880 4803 โทรสาร 0 2884 1853
ที่ สปอท 1467/2561
19 มิถุนายน 2561
เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน$างาน
เรียน นายจ$าง / เจ$าของสถานประกอบกิจการ
สิ่งที่ส,งมาด$วย 1.กําหนดการอบรม 2.ใบสมัครอบรม 3.อัตราค,าลงทะเบียน
ด$วยสมาคมส,งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
ร,วมกับชมรม
เจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางานเมืองพระนารายณ7 จังหวัดลพบุรี กําหนดจัดอบรมหลักสูตรเจ$าหน$าที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน$างาน โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อให$สถานประกอบกิจการปฏิบัติให$ถูกต$อง
ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล$อม
ในการทํางาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด$านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล$อมในการทํางาน พ.ศ 2549
สมาคมส,งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ร,วมกับชมรม
เจ$าหน$าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดลพบุรี จึงขอเรียนเชิญท,านส,งลูกจ$างระดับหัวหน$างาน ที่ยังไม,เคย
ผ,านการอบรมเจ$าหน$าที่ควาปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน$างานเข$ารับการอบรมในระหว,างวันที่ 2-3
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรี อินน7 รีสอร7ท จ.ลพบุรี ตามรายละเอียดในเอกสารที่ส,งมาด$วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.ธีระ พงศ7อนันต7)
ผู$จัดการสมาคมส,งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตร จป หัวหนางาน
สถานที่จัดอบรมโรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท หองอบรมเจากงจีน
ระหวางวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 2561
ขาพเจา (นายจาง)............................................................................................................................................
สถานที่ทํางานป/จจุบันบริษัท............................................................................................................................
เลขที่....หมู.......ถนน.......................แขวง/ตําบล.................................................................................................
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท..................................................................โทรสาร.........................................
ประกอบกิจการ........................................................................จํานวนลูกจาง........................................คน
ประสงคจะสง
1.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................
4. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................
5. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหนง....................................................

เอกสารของผูเขารับการฝ:กอบรม
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน 1.สําเนาบัตรประชาชน 2.ใบสมัครเขารับการ
อบรมฉบับนี้
ลงชื่อ...................................................นายจาง
(ประทับตราบริษัท ถามี)
ชื่อผูประสานงานของบริษัท........................................โทร.....................................ต*อ.........................
กรุณาแฟกซ0ใบสมัครอบรมกลับที่เบอร0…………………………………………………………………………………………
หรือ E mail address……………………………………………………………………………………………………………….
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่โทร................................................................

อัตราค่ าลงทะเบียน
หลักสูตร
จป หัวหน้ างาน

ค่าลงทะเบียน
2,000

ภาษี มลู ค่าเพิม
140

รวมค่าลงทะเบียน
2,140

หมายเหตุ
1.สมาคม ฯ ไม่อยูใ่ นข่ายต้ องหักภาษี ณ ทีจ่าย 3% down load หนังสือได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี ณ ที
จ่ายจากกรมสรรพากรได้ ที http://www.shawpat.or.th/taxfree.pdf
2.อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่า coffee Break เช้ า-บ่าย+อาหารเทียง+คูม่ ืออบรม+ค่าวิทยากร+วุฒิบตั ร
วิธีการชําระเงิน
• เช็คสังจ่าย “สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
• โอนเข้ าบัญชี “สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
o ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิงชัน เลขทีบัญชี 211-0-51828-5
o พร้ อมแฟกซ์ใบ Pay In ระบุชือบริ ษัท หลักสูตรเข้ ารับการอบรมและวันทีเข้ ารับการอบรมให้ ชดั เจนมายัง
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
o กรุณาชําระเงินภายในวันที 20 กรกฎาคม 2561
• ใบเสร็ จรับเงินได้ ในวันอบรม
• ช่องทางการแจ้ งยืนยันส่งใบสมัคร และ ใบ Pay In
1. “สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853
2.

ชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ คุณจักรพันธ์ วันเพ็ญ

084-106-1182

safety.jak@gmail.com

กําหนดการอบรมหลักสูตรเจ3าหน3าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน3างาน
ระหว:างวันที่
สถานที่จัดอบรม

2-3 สิงหาคม 2561

โรงแรมลพบุรีอินท รีสอรท ต.ท:าศาลา อ.เมือง ลพบุรี 15000

จัดอบรมโดย สมาคมส:งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
วิทยากร
นายรุจน เฉลยไตร
08.30-08.45
ลงทะเบียน
08.45-09.00
ทดสอบกอนการอบรม
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและบทบาทหนาที่ของ
09.00-12.15
หัวหนางาน
(ก) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ข) บทบาทหนาที่ของลูกจางระดับหัวหนางานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
วิทยากร
นายรุจน เฉลยไตร
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
13.15-16.30
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
นายรุจน เฉลยไตร
วิทยากร
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การคนหาอันตรายจากการทํางาน
09.00-12.15
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห'งานเพื่อความปลอดภัยและการเฝ*าสังเกตงาน
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป*องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวของของสถานประกอบกิจการ
13.15-16.30
(ก) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ*า
(ค) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป*องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ฉ) การป*องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป*องกันและควบคุมป1ญหาดานการยศาสตร'
(ซ) การป*องกันและควบคุมอันตรายในงานก5อสราง
(ฌ) การใชอุปกรณ'คุมครองความปลอดภัยส5วนบุคคล
16.30-16.45
ทดสอบหลังการอบรม
หมายเหตุ
เวลาพัก 10.30-10.45, 14.30-14.45 พักทานอาหาร 12.15-13.15
ผู3เข3ารับการฝ6กอบรมจะต3องมีเวลาเข3าเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะได3รับใบรับรองผ:านการอบรม
กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได3ตามความเหมาะสม

