
   ล ำดับ ช่ือ - สกลุ บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายจรวย   สตัยธ์รรม บจก. จ.วี อินดสัเตรียล เชียงใหม่

2 น.ส. เอ้ืออารีย ์  ยศหนกั บจก. จ.วี อินดสัเตรียล เชียงใหม่

3 นางฉตัราภรณ์ ทองหม่ืน บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพูน
4 นายสุทธิพงศ ์จ้ีฟู บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพูน
5 นางสาวยวุเรศ โลหะวชัระ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพูน
6 นายจกัรบดี ชุ่มใจ บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ล  าพูน
7 น.ส. เก้ือสุขพชัร   บุรณะพิมพ์ บจก.เชียงใหม่ ต.เคหะภณัฑ ์(2002) เชียงใหม่

8 นายนิพนธ์   ศรีสุพรรณทอง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เชียงใหม่

9 นายสมชาย   นนัต๊ะโส หจก. ภู่พิสิฐพานิชย์ เชียงใหม่

10 นายบูรชยั   ทะวงค์ หจก. ภู่พิสิฐพานิชย์ เชียงใหม่

11 นายเอนก   เข่ือนค า บจก. น ้าใสใจจริง เชียงใหม่

12 นายสิทธิชยั   มหายศ บจก. น ้าใสใจจริง เชียงใหม่

13 น.ส. นงเยาว ์  ตุย้หลา้ บจก. น ้าใสใจจริง เชียงใหม่

14 นายฐิตินสั   ศรีมะโน บจก.ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) เชียงใหม่

15 นางพิมพพิ์รัช   ชลออยู่ บจก. มงคลแอนด์ เชียงใหม่
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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




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 17-18 23-24 22-23 3 รุ่น 1,800

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 19-20 25-26 2 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 21-22 24-25 2 รุ่น 1,800

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 19-21 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 2564
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 2564 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




