กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E22NO042P/E22NO041DT (2150706011431-210-4210-0246007)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน (Hybrid)
Safety Officer for Supervising Level
วันที่จัด รุ่น189 : วันอังคารที่ 5 – วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

เวลา 09:00 – 16:30 น.

(Offline) สมาชิก: สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996บาท
(Offline) บุคคลทั่วไป:
3,300 + 231 (VAT 7%) = 3,531 บาท

(Online) สมาชิก: สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
1,500 + 105 (VAT 7%) = 1,605 บาท
(Online) บุคคลทั่วไป:
1,800 + 126 (VAT 7%) = 1,926 บาท

จากกฎกระทรวงแรงงาน กาหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัด การด้ านความปลอดภั ยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อ มในการทางาน
กาหนดให้นายจ้างดาเนิ นการในการบริหาร และการจัดการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสมควรให้มีเจ้าหน้าที่ค วาม
ปลอดภัยในการทางานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
ดังนั้นสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่
ได้รับการรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
ได้รับการรับรอง 3 ระดับพร้อมกัน คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับ
เทคนิ ค ทะเบีย นเลขที่ จป.๖๒-๐๑๘ จึง ขอเชิ ญ ชวนเข้ าร่ วมการอบรมให้
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศของกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ในครั้งนี้ด้วย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
1. เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน
2. ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สาเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

(๑) การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(๒) การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง
ดัดแปลง แปรสภาพ ทาให้เสียหรือทาลายซึ่งวัตถุทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กาเนิด
แปลง
และการจ่ายไฟฟ้า หรือพลังงานอย่างอืน่
(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้า ถนน เขื่อน
อุโมงค์ สะพานท่อระบาย ท่อน้า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา
และสิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าทางบก ทางน้า ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่าย
สินค้า
(๕) สถานีบริการหรือจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(๖) โรงแรม (๗) ห้างสรรพสินค้า (๘) สถานพยาบาล (๙) สถาบันทางการเงิน
(๑๐) สถาบันตรวจสอบทางกายภาพ
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือ การกีฬา
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(๑๓) สานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบ กิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

รับจานวน 20 ท่าน

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:30 น.
08:45 น. ทดสอบก่อนการอบรม (15 นาที)
หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานและบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้างาน
(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(2) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับหัวหน้างาน
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
(1) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของกระทรวงแรงงาน
(2) สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานและการนากฎหมาย
ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่สอง
เริ่มอบรมเวลา 09:00 – 16:30 น.
หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทางาน
(1) การตรวจความปลอดภัย
(2) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(3) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย
(1) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(2) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(3) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้าย
และการจัดเก็บวัสดุ
(4) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(5) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
(6) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(7) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(8) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(9) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
16:30 น. ทดสอบหลังการอบรม (15 นาที)

อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

