สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
22/3 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โทร 0 2884 1852 0 2880 4803 โทรสาร 0 2884 1853
ที่ สปอท 045/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
เรียน นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบกิจการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กําหนดการอบรม 2.ใบสมัครอบรม 3.อัตราค่าลงทะเบียน
ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ร่วมกับ
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเมืองพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี กําหนดจัดอบรมหลัก
สูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ 2549
ซึ่งนายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องปลอด
ภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดให้เป็นหน้าที่รบั ผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ ทั้งนี้ ลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน จะต้องผ่านการอบรมและแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดลพบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ที่
ยังไม่เคยผ่านการอบรม เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์
รีสอร์ท จ.ลพบุรี ตามรายละเอียดในเอกสารที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธีระ พงศ์อนันต์)
ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

*ดูรายละเอียดกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ ได้ที่ http://www.shawpat.or.th/

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน
สถานที่จัดอบรมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 2557
ข้าพเจ้า (นายจ้าง)............................................................................................................................................
สถานทีท่ ํางานปัจจุบนั บริษทั ............................................................................................................................
เลขที่....หมู่.......ถนน.......................แขวง/ตําบล.................................................................................................
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.........................................
ประกอบกิจการ........................................................................จํานวนลูกจ้าง........................................คน
ประสงค์จะส่ง
1.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
4. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
5. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
6.(นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
7. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
8. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
9. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
10. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตําแหน่ง....................................................
เอกสารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
1.สําเนาบัตรประชาชน 2.ใบสมัครเข้ารับการอบรมฉบับนี้ 3.คําสั่งแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน (ถ้ามี)
ลงชื่อ...................................................นายจ้าง
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)
ชื่อผู้ประสานงานของบริษัท........................................โทร.....................................ต่อ.........................
กรุณาแฟกซ์ใบสมัครอบรมกลับที่เบอร์…………………………………………………………………………………………
หรือ E mail address……………………………………………………………………………………………………………….
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร................................................................

กาหนดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559
สถานทีจ่ ัดอบรม

ชมรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานจังหวัดลพบุรี (จัดอบรมที่ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี)

จัดอบรมโดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย)
30 มีนาคม 2559
วิทยากร
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-12.15

วิทยากร
13.15-16.30

31 มีนาคม 2559
วิทยากร
09.00-12.15

13.15-16.30

16.30-16.45
หมายเหตุ

นายรุจน์ เฉลยไตร
ลงทะเบียน
ทดสอบก่อนการอบรม
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

นายรุจน์ เฉลยไตร
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของกระทรวงแรงงาน
(ข)สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานและการนากฎหมายไปสู่การปฏิบตั ิ

นายรุจน์ เฉลยไตร
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทางาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการเฝ้าสังเกตงาน
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบตั เิ หตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อปุ กรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ทดสอบหลังการอบรม
เวลาพัก 10.30-10.45, 14.30-14.45 พักทานอาหาร 12.15-13.15
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้าเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม
กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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หลักสูตร

อัตราค่ าลงทะเบียน
ประเภท
ค่าลงทะเบียน

จป.หัวหน้ างาน สมาชิกสมาคมฯ
ไม่ใช่สมาชิก
สมาคมฯ

1,600
1,800

ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
112
126

รวม
ค่าลงทะเบียน
1,712
1,926

หมายเหตุ
1.สมาคม ฯ ไม่อยูใ่ นข่ายต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% down load หนังสือได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่
จ่ายจากกรมสรรพากรได้ ที่ http://www.shawpat.or.th/taxfree.pdf
2.อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่า coffee Break เช้ า-บ่าย+อาหารเที่ยง+คูม่ ืออบรม+ค่าวิทยากร+วุฒิบตั ร
วิธีการชําระเงิน
• เช็คสัง่ จ่าย “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
• โอนเข้ าบัญชี “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
o ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิง่ ชัน เลขที่บญ
ั ชี 211-0-51828-5
o พร้ อมแฟกซ์ใบ Pay In ระบุชื่อบริษัท หลักสูตรเข้ ารับการอบรมและวันที่เข้ ารับการอบรมให้ ชดั เจนมายัง
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
o กรุณาชําระเงินภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559
• ใบเสร็ จรับเงินได้ ในวันอบรม
• ช่องทางการแจ้ งยืนยันส่งใบสมัคร และ ใบ Pay In
1. ผ่านทาง “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
เบอร์ แฟกซ์ 02-884-1853 , 02-880-4591
2. ผ่านทางชมรม จป.เมืองพระนารายณ์ safety.phranarai@gmail.com
ผู้ประสาน 1)คุณถิรวัฒน์ ปลัง่ เมฆ : safety_safe2013@hotmail.com Tel 092-1016141
2) คุณปิ ยนาตย์ พูนสวัสดิ์ piyanart23@gmail.com
Tel 081-0584584

