สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
22/3 อาคารกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โทร 0 2884 1852 0 2880 4803 โทรสาร 0 2884 1853
ที่ สปอท 1362/2561
19 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญสงพนักงานเขารวมอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
เรียน นายจาง / เจาของสถานประกอบกิจการ
สิ่งที่สงมาดวย 1.กําหนดการอบรม 2.ใบสมัครอบรม
3.อัตราคาลงทะเบียน
ดวยสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
รวมกับ
ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานลุมน้ําป8าสัก มีกําหนดการจัดอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค ระดับบริหารและหลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานโดยมีวัตถุประสงค:เพื่อใหสถานประกอบกิจการ
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ 2549
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญ
ทานสงลูกจางที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา
พรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.ธีระ พงศ:อนันต:)
ผูจัดการสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
*ดูรายละเอียดกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ ไดที่ http://www.shawpat.or.th เมนู กฎหมายความปลอดภัย

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ชมรม จป.ลุมน้ําป8าสัก
คุณโชติกา สลับเชื้อ 099-658 7439 E-mail chotika4mini@gmail.com
ศูนย:ฝZกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

คุณพิชชาภา กันทะวงค: (เอ) 089-9276722 E-mail shawpattraining@gmail.com

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตร จป.หัวหนางาน/ เทคนิค/บริหาร และ คปอ.
สถานที่จัดอบรม

สํานักงานชมรมเจาหนาที่ความปลอภัยในการทํางานลุมน้ําป!าสัก
เลขที่ 32 ม.4 ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ. 25.........................
ขาพเจา (นายจาง)................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางานป0จจุบนั บริษัท.....................................................................................................................................................
เลขที่....หมู.......ถนน................................................แขวง/ตําบล........................................................................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย7............................................
โทรศัพท7..........................................โทรสาร.............................................Email…………………………………………………….
ประกอบกิจการ...............................................................................................จํานวนลูกจาง........................................คน

หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน วันที่อบรม 11-12 พค 2561
1. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................ตําแหนง.......................................
2. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................ตําแหนง.......................................

หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค วันที่อบรม 7-8-9 มิถุนายน 2561
ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................ตําแหนง.......................................
ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................ตําแหนง.......................................
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร วันที่อบรม 18-19 พค 2561
1. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................ตําแหนง.......................................
2. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................ตําแหนง.......................................
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน วันที่อบรม 25-26 พค 2561
1. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................ตําแหนง.......................................
2. ประสงค7จะสง (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ตําแหนง.......................................
เอกสารของผูเขารับการฝBกอบรม
สําเนาบัตรประชาชนพรอมใบสมัครเขารับการอบรม
จป หัวหนางาน / จป บริหาร
จป เทคนิค สําเนาวุฒิบัตร จป.หัวหนางาน สําเนาบัตรประชาชน/ใบสมัครเขารับการอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
สําเนาบัตรประชาชน/ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ/ใบสมัครเขารับการอบรม
ลงชื่อ............................................นายจาง (ประทับตราบริษัท ถามี)
ชื่อผูประสานงานของบริษัท......................................................................โทร.......................................................ตอ.........................
กรุณาแฟกซ7กลับมาที่

02-884-1853

หรือ สมัครออนไลน7 www.shawpat.or.th

E-mail shawpattraining@gmail.com
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อัตราคาลงทะเบียน
หลักสูตร
จป.ระดับหัวหนา
งาน
จป.เทคนิค

ประเภท

สมาชิกสมาคมฯ
ไมใชสมาชิกสมาคมฯ
สมาชิกสมาคมฯ
ไมใชสมาชิกสมาคมฯ
จป.บริหาร
สมาชิกสมาคมฯ
ไมใชสมาชิกสมาคมฯ
คณะกรรมการความ สมาชิกสมาคมฯ
ปลอดภัยฯ
ไมใชสมาชิกสมาคมฯ

คาลงทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม

1,800
2,000
3,000
3,300
1,800
2,000
1,800
2,000

126
140
210
231
126
140
126
140

รวม
คาลงทะเบียน
1,926
2,140
3,210
3,531
1,926
2,140
1,926
2,140

หมายเหตุ
1.สมาคม ฯ ไมอยูในขายตองหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ดาวน'โหลดหนังสือไดรับการยกเวนการหัก
ภาษี ณ ที่จายจากกรมสรรพากรไดที่
http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=18
3
2.อัตราคาลงทะเบียนดังกลาวรวม คา coffee Break เชา-บาย+อาหารเที่ยง+คูมืออบรม+
คาวิทยากร+วุฒิบัตร
วิธีการชําระเงิน
• เช็คสั่งจาย “สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
• โอนเขาบัญชี “สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
o ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิง่ ชัน เลขที่บัญชี
211-0-51828-5
พรอมแฟกซ'ใบ Pay In และใบสมัครอบรมมายังเบอร'แฟกซ5 02-884-1853
email address :
shawpattraining@gmail.com
•

ใบเสร็จรับเงินไดในวันอบรม

สมาคมสง่ เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

กําหนดการอบรมหลักสูตรเจ+าหน+าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน+างาน
วันที่ 1
วิทยากร

สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

08.30-08.45

ลงทะเบียน

08.45-09.00

ทดสอบกอนการอบรม
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและบทบาทหนาที่ของหัวหนางาน

09.00-12.15

(ก) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
13.15-16.30

(ข) บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน

(ข)สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานและการนํากฎหมายไปสู(การปฏิบัติ
วันที่ 2
วิทยากร
09.00-12.15

สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การคนหาอันตรายจากการทํางาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห+งานเพื่อความปลอดภัย

13.15-16.30

(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป.องกันและควบคุมอันตราย
(ก) การป.องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป.องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ.า
(ค) การป.องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป.องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป.องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(ฉ) การป.องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป.องกันและควบคุมป3ญหาดานการยศาสตร+
(ซ) การป.องกันและควบคุมอันตรายในงานก(อสราง
(ฌ) การใชอุปกรณ+คุมครองความปลอดภัยส(วนบุคคล

16.30-16.45

ทดสอบหลังการอบรม

หมายเหตุ ผู+เข+ารับการฝ.กอบรมจะต+องมีเข+าเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะได+รับวุฒิบัตร

สมาคมสง่ เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

กําหนดการอบรมหลักสูตรหลักสูตร จป.เทคนิค
วันที่ 1

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

08:30 - 08:45

ลงทะเบียน

08:45 - 09:00

ทดสอบก(อนการอบรม

09:00 - 12:15

หมวดวิชาที่ 1
การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก.แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ข.บทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค

13:15 - 16:30

หมวดวิชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก.สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ข.การตรวจสอบความปลอดภัยตามขอกําหนดของกฎหมาย

วันที่ 2

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

09:00 - 16:30

หมวดวิชาที่ 3
การวิเคราะห+งานเพื่อชี้บ(งอันตราย
ก.เทคนิคการชี้บ(งอันตรายเพื่อป.องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ข.เทคนิคการชี้บ(งอันตรายเพื่อป.องกันโรคจากการทํางาน
ค.เทคนิคการชี้บ(งอันตรายเพื่อป.องกันอุบัติเหตุรายแรง

วันที่ 3

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

09:00 - 16:30

หมวดวิชาที่ 4
การฝHกปฏิบัติการป.องกันและควบคุมอันตราย
ก.การฝHกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามขอกําหนดของกฎหมาย
ข.การฝHกปฏิบัติการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ค.การฝHกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทํารายงาน

16:30 - 16:45

ทดสอบหลังการอบรม

หมายเหตุ

ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมงจึงจะไดรับวุฒิบัตร
เวลาพักทานอาหาร 12:15 - 13:15 พักทานอาหารว(างเวลา 10:30 - 10:45 และ 14:45 - 15:00 ของแต(ละวัน

ระยะเวลา

18 ชั่วโมงหรือ 3 วัน

สมาคมสง่ เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

กําหนดการอบรมหลักสูตร จป บริหาร
วันที่ 1
08:30 - 08:45

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
ลงทะเบียน

08:45 - 09:00

ทดสอบก(อนการอบรม

09:00 - 12:15

หมวดวิชาที่ 1
การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก.การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
ข.บทบาทหนาที่ของลูกจางระดับบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

13:15 - 16:30

หมวดวิชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก.การบริหารกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
ข.สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและการนํากฎหมาย
ไปสู(การปฏิบัติ

วันที่ 2
09:00 - 16:30

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
หมวดวิชาที่ 3
การจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
ก.แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ข.ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
ค.ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงานผลิตภัณฑ+มาตรฐานอุตสาหกรรม
ค.การประยุกต+ใชระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ

16:30 - 16:45

ทดสอบหลังการอบรม

หมายเหตุ

ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะไดรับวุฒิบัตร
เวลาพักทานอาหาร 12:15 - 13:15 พักทานอาหารว(างเวลา 10:30 - 10:45 และ 14:45 - 15:00 ของแต(ละวัน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมงหรือ 2 วัน

สมาคมสง่ เสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

กําหนดการอบรมหลักสูตร คปอ.
วันที่ 1
08:30 - 08:45

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
ลงทะเบียน

08:45 - 09:00

ทดสอบก(อนการอบรม

09:00 - 12:15

หมวดวิชาที่ 1
การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ อย(างมีประสิทธิภาพ
ก.แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ข.การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน

13:15 - 14:45

หมวดวิชาที่ 3
จ.การประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน

15:00 - 16:30

ฉ.การประชุมและการติดตามงาน
หมวดวิชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
ก.กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยฯ พ.ศ.2549
ข.สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของ

วันที่ 2
09:00 - 12:15

วิทยากรสมาคมส;งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
หมวดวิชาที่ 3
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก.การควบคุมและป.องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
ข.การสํารวจความปลอดภัย

13:15 - 16:30

ค.การจัดการขอบังคับ คู(มือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
ง.การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม(ปลอดภัย

16:30 - 17:00

ทดสอบหลังการอบรม

หมายเหตุ

ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะไดรับวุฒิบัตร
เวลาพักทานอาหาร 12:15 - 13:15 พักทานอาหารว(างเวลา 10:30 - 10:45 และ 14:45 - 15:00 ของแต(ละวัน

ระยะเวลา

12 ชั่วโมงหรือ 2 วัน

