
   ล ำดบั ช่ือ - สกุล บริษทั จังหวดั สถำนะ

1 นายโกสินทร์   รุ่งอรุณนิติรักษ์ บจก. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ เชียงใหม่ จ่ายแลว้

2 นางแสงดาว   ประกอบของ บจก. ก่ิมศาสตร์ ก่อสร้าง เชียงใหม่ จ่ายแลว้

3 เตือนใจ นนัตาลิตร บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

4 มณีรัตน์ นาตะ๊ บจก. ผ้ึงนอ้ยเบเกอร่ี เชียงใหม่

5 นายอานนัท ์  ณะสกุล หจก. เซฟต้ี เซ็นเตอร์ ล าปาง

6 น.ส. มนชัยา   ฤทธ์ิแกว้ หจก. เอส.นิว เทคนิค ล าปาง

7 นายทรงวฒิุ   ยอดบวั บมจ. ปตท. น ้ามนั และ การคา้ปลีก เชียงใหม่

8 นายมนตรี   มานะกุณา บมจ. ปตท. น ้ามนั และ การคา้ปลีก เชียงใหม่

9 น.ส. อจัฉรา   มาสืบ หจก. แมเ่มาะเจริญทรัพย์ ล  าปาง

10 นายธนภทัร   สมศรีดา บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ไทยแลนด์ เชียงใหม่

11 นายวิหาร   มลูอิน บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ไทยแลนด์ เชียงใหม่

12 นายเจษฎา   จนัทร์คง บจก. เกเบ้ียน โปรดกัส์ไทยแลนด์ เชียงใหม่

13 นายเทพศกัด์ิ   ศศิสุวรรณ บจก. ไดมอนด ์วสัดุ เชียงใหม่

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

รำยช่ือผู้สมคัรเข้ำอบรมหลักสูตร จป.เทคนิควนัที ่21-23 ม.ีค. 2019



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. แลว้ช ำระเงินยงัไง , จ่ำยหนำ้งำนไดไ้หม

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

4. ช ำระเงินแลว้รับใบเสร็จไดท่ี้ไหน

ตอบ  ใหผู้เ้ขำ้อบรมติดต่อรับไดท่ี้จุดลงทะเบียนวนัอบรมไดเ้ลยครับ 

5. จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมเตม็แลว้ขอเพิม่ไดไ้หม

ตอบ ส่งใบสมคัรมำก่อนครับ ถำ้มีคนยกเลิกจะติดต่อกลบัไป หำกไม่ไดเ้ขำ้อบรมกจ็ะยกยอดไปรอบต่อไป 

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 18-19 20-21 19-20 18-19 4 รุ่น 1,650

การท างาน ระดบัหวัหนา้งาน

2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 20-21 22-23 21-22 20-21 4 รุ่น 2,000

การท างาน ระดบับริหาร

3 คปอ. 22-23 24-25 23-24 22-23 4 รุ่น 1,650

4 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน 22-24 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 1,450 บาท

แผนการจัดอบรม หลักสูตร " เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน " ประจ าปี 2562
จ านวนรุ่น ค่าลงทะเบียน

2. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.บริหาร  เพียง 1,600 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

3. สมาชิกชมรม จป.เชียงใหม่ อบรมหลกัสูตร จป.เทคนิค  เพียง 3,000 บาท

แผนการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าปี 2562 (ปีปฏิทิน) 

จัดโดย ชมรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานจังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบั หลักสูตร




