
 
 
 
 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่ 
www.chiangmaisafety.com 

เร่ือง เปิดอมรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน 

เรียน ท่านผูบ้ริหารสถานประกอบการ 

    ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดการฝึกอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการ

ท างานเดือนกุมภาพนัธ์ 3 หลกัสูตร  

1. หลกัสูตร จป. ระดบัหวัหนา้งาน                                           วนัท่ี 24-25 กุมภาพนัธ์ 2563 

2. หลกัสูตร จป. ระดบับริหาร                                 วนัท่ี 26-27 กุมภาพนัธ์ 2563 

3. หลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.)                 วนัท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ 2563 

การอบรมทั้ง 3 หลกัสูตรจดั ณ โรงแรมธาริน จงัหวดัเชียงใหม่  จึงขอเรียนเชิญท่านจดัส่งพนกังานเพื่อเขา้อบรม

ในคร้ังน้ี ดงัมีระเบียบการต่อไปน้ี 

อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

     จป.หัวหน้างาน/คปอ. บริหาร   

1. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่   ท่านละ  1,600   1,800  

2. บุคคลทัว่ไป   ท่านละ  1,800  2,000   

ส่ิงที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. หนงัสือคู่มือฝึกอบรม และ เอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ 

2. วุฒิบตัรจากหน่วยฝึกอบรมท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

3. อาหารว่างและอาหารกลางวนั 

วิธีการสมัคร 

1. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบ 

2. จดัส่งเอกสารตามขอ้ 1 มาท่ี Email : chiangmaisafety@hotmail.com  

หมายเหตุ : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนน ามาให้วันอบรม ไม่ต้องส่งมาพร้อมกบัใบสมัคร 

ก าหนดวันรับสมัคร  

เน่ืองจากรับจ านวนผูเ้ขา้อบรมมีจ านวนจ ากดั ดงันั้นท่านควรรีบสมคัรได้ตั้งแต่วนันีจ้นถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 

ขั้นตอนการช าระเงนิ 

1. ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าอบรมในวันท่ี 3 ก.พ. 2563 ทางเวบ็ไซด ์www.chiangmaisafety.com 

2. ให้ผู้มีรายช่ือตามข้อ 1 โอนเงินเขา้บญัชี “ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่” ธนาคาร 

กสิกรไทย สาขา เม-ญ่า เชียงใหม ่เลขที่บัญชี  282-2-11772-7 จนถงึวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2563  และส่งหลกัฐาน

การช าระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ทางเวบ็ไซด ์www.chiangmaisafety.com 

ข้อมูลเพิม่เติม 

 เวบ็ไซด ์: www.chiangmaisafety.com  เลขาฯ ชมรม จป.เชียงใหม่ Tel : 081-9518990 

 



 
 
 
 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่ 
www.chiangmaisafety.com 

ก าหนดการ 

หลกัสูตร     “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน” 

วันท่ี 24-25 กุมภาพนัธ์ 2563 โรงแรม ธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วัน - เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

วนัแรก 

08.00 – 08.30 น. 

08.30 – 09.00 น. 

 

09.00 – 10.30 น. 

10.45 – 12.00 น. 

 
  13.15 – 16.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

 Pre-test 

- หมวดวิชาท่ี 1.  

-   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

-   บทบาทและหนา้ท่ีของหวัหนา้งานดา้นความปลอดภยั 
 

- หมวดวิชาท่ี 2.  

-   กฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

    - การบริหารกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

      ในการท างานของกระทรวงแรงงาน 

    - สาระส าคญัของกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัละสภาพแวดลอ้ม 

      ในการท างานและการน ากฎหมายไปสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง 

 

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 
  13.15 – 16.15น. 

16.20 น. 

 

- หมวดวิชาท่ี 3.  

-    การคน้หาอนัตรายจากการท างาน 

    -  การตรวจความปลอดภยั 

    -  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั 

    -  การสอบสวนและการรายงานอุบติัเหต ุ
 

-  หมวดวิชาท่ี 4.   

-    การป้องกนัและควบคุมอนัตราย 

-    POST -TEST 

 

 

 

หมายเหตุ :  -  พกัรับประทานอาหารว่าง  เช้า 10.30 – 10.45 น. 

      บ่าย 14.45 – 15.00 น. 

  -  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  12.00 – 13.00 น. 
 

 



 
 
 
 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่ 
www.chiangmaisafety.com 

ก าหนดการ 

หลกัสูตร     “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับบริหาร” 

วันท่ี 26-27 กุมภาพนัธ์ 2563 โรงแรม ธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน - เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

วนัแรกของการอบรม 

08.00 – 08.30 น. 

08.30 – 09.00 น. 

 

09.00 – 10.30 น. 

10.45 – 12.00 น. 

  13.15 – 16.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

ปฐมนิเทศ / Pretest 

- หมวดวิชาท่ี 1.   การจัดการความปลอดภัยในการท างาน 

-   แนวคิดการจดัการเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

-   บทบาทและหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 

- หมวดวิชาท่ี 2.  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยละสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-   การบริหารกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัละสภาพแวดลอ้มในการท างานของ 

    กระทรวงแรงงาน 

- -  สาระส าคญัของกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัละสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
-     และการน ากฎหมายไปสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการอบรม 

09.00 – 16.00 น. 

 

        

 

 

 

 

 

16.20 น. 

 

- หมวดวิชาท่ี 3.  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

-    แนวคิดการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

-   แนวคิดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ 

     กระทรวงแรงงาน 

 -    ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของส านกังาน    

      ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

-    การประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบ 

     กิจการ 

-    POST / TEST 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  -  พกัรับประทานอาหารว่าง  เชา้ 10.30 – 10.45 น. 

      บ่าย 14.45 – 15.00 น. 

  -  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  12.00 – 13.00 น. 

 
 

 



 
 
 
 

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานจงัหวดัเชียงใหม่ 
www.chiangmaisafety.com 

ก าหนดการ 

หลกัสูตร     “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน” 

วันท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ 2563 โรงแรม ธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ค ำถำมถำมบ่อย 

1. ชมรม จป.เชียงใหม่ มี vat 7% หรือไม่

ตอบ ไม่มีครับ 

2. ชมรม จป.เชียงใหม่ หกั 3 % ไดไ้หม

ตอบ ไดค้รับ http://chiangmaisafety.com/tax.pdf 

3. โอนเงินแลว้พนกังานไม่สามารถเขา้อบรมขอเงินคืนไดไ้หม / เล่ือนไปอบรมรุ่นต่อไปไดไ้หม

ตอบ ไม่ไดทุ้กกรณีครับ แต่สามารถส่งคนอ่ืนมาแทนพนกังานท่ีติดธุระได ้

4. แลว้ช าระเงินยงัไง , จ่ายหนา้งานไดไ้หม

ตอบ โอนเงินเขา้บญัชีชมรมเท่านั้นครับ http://chiangmaisafety.com/cm.pdf 

5. ช าระเงินแลว้รับใบเสร็จไดท่ี้ไหน

ตอบ  ใหผู้เ้ขา้อบรมติดต่อรับไดท่ี้จุดลงทะเบียนวนัอบรมไดเ้ลยครับ 

6. จ านวนผูเ้ขา้อบรมเตม็แลว้ขอเพิ่มไดไ้หม

ตอบ ส่งใบสมคัรมาก่อนครับ ถา้มีคนยกเลิกจะติดต่อกลบัไป หากไม่ไดเ้ขา้อบรมกจ็ะยกยอดไปรอบต่อไป 

http://chiangmaisafety.com/tax.pdf
http://chiangmaisafety.com/cm.pdf


ใบสมคัรรับการฝึกอบรม 
หลกัสูตร   “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน”   

        □  ระดบัหัวหน้างาน                     □  ระดบับริหาร 

       วนัท่ี  ...............  เดือน..............................พ.ศ. ............ 
1.  ขา้พเจา้ (นายจา้ง / ผูมี้อ  านาจลงนาม)................................................................................................................................... 

2.  ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………………………….................................................................................  
     ท่ีตั้ง…………..หมู่ท่ี………...........ถนน……….................………….……….ต าบล…………...………………............. 
     อ าเภอ…………..……….….................   จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….. 
   โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร...................................................... 
   ประกอบกิจการ…………………….………...........................................  จ านวนลูกจา้ง.............................. คน 
   ผูป้ระสานงาน ................................................................................  โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................... 
3. ประสงคส่์งลูกจา้งเขา้รับการฝึกอบรม หลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 

     □   ระดบัหัวหน้างาน  วนัท่ี ..........เดือน........................ พ.ศ. .............     จ านวน………..........คน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
2)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
3)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
4)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
5)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
6)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 

    □   ระดบับริหาร  วนัท่ี ..........เดือน........................ พ.ศ. ................   จ านวน………..............คน    ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
2)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
3)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
4)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
5)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
6)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 

4.   เอกสารของผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อประกอบการพจิารณา  

  □   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง     จ านวน................ฉบบั 
      
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูมี้รายช่ือขา้งตน้เป็นลูกจา้งระดบัหวัหนา้งาน / ระดบับริหาร  จริง 
 

ลงช่ือ………………………….……………...นายจา้ง 
(.......................................................) 
        (ประทบัตราบริษทั   ถา้มี) 

 
หมายเหต ุ  ส่งใบสมคัรไดท่ี้   

Email : chiangmaisafety@hotmail.com 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม Tel : 081-9518990 



ใบสมคัรรับการฝึกอบรม 
หลกัสูตร   “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ของสถานประกอบกจิการ” 
 

       วนัท่ี  ...............  เดือน..............................พ.ศ. ............ 
1.  ขา้พเจา้ (นายจา้ง / ผูมี้อ  านาจลงนาม)................................................................................................................................... 

2.  ช่ือสถานประกอบกิจการ…………………………………………….................................................................................  
     ท่ีตั้ง…………..หมู่ท่ี………...........ถนน……….................………….……….ต าบล…………...………………............. 
     อ าเภอ…………..……….….................   จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….. 
   โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร...................................................... 
   ประกอบกิจการ…………………….………...........................................  จ านวนลูกจา้ง.............................. คน 
   ผูป้ระสานงาน ................................................................................  โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................... 

3.  ประสงคส่์งลูกจา้งเขา้รับการฝึกอบรม หลกัสูตร  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 
     สภาพแวดลอ้มในการท างาน   วนัท่ี ............เดือน........................ พ.ศ. .................  จ านวน...............คน  ไดแ้ก่     

1)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
2)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
3)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
4)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
5)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
6)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
7)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
8)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
9)   (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
10) (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 
11) (นาย / นาง / นส.) .....………………….………………………ต าแหน่ง………………...……………........... 

4.   เอกสารของผูเ้ขา้รับการอบรมเพื่อประกอบการพจิารณา   

□   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ผูส้มคัร)  จ านวน.................ฉบบั 

□   ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

        ในการท างานของสถานประกอบกิจการ                                          จ านวน................ ฉบบั                
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูมี้รายช่ือขา้งตน้เป็นคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  จริง 

 
ลงช่ือ…………………………………………...นายจา้ง 

                 (..............................................................)                
                       (ประทบัตราบริษทั   ถา้มี) 

หมายเหต ุ  ส่งใบสมคัรไดท่ี้   
Email : chiangmaisafety@hotmail.com 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม Tel : 081-9518990 





ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ใชช่ื้อและท่ีอยูต่ามน้ีครับ 



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 24-25 11-12 24-25 9-10 4 รุ่น 1,800

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 26-27 13-14 26-27 11-12 4 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 28-29 15-16 28-29 13-14 4 รุ่น 1,800

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 13-15 1 รุ่น 3,500

การท างาน ระดบัเทคนิค

www.chiangmaisafety.com                  Email : chiangmaisafety@hotmail.com            Tel : 081-9518990
Facebook กลุ่ม ชมรม จป.เชียงใหม่ : https://www.facebook.com/groups/240138402745366/

หมายเหตุ :  1. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร  จป.หวัหนา้งาน และ คปอ. เพียง 1,600 บาท

แผนการจัดอบรม หลักสูตร " เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน " ประจ าปี 2563
จ านวนรุ่น ค่าลงทะเบียน

                     2. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.บริหาร  เพียง 1,800 บาท 

ติดต่อสอบถามได้ที่

                     3. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.เทคนิค  เพียง 3,200 บาท 

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2563 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




