
 
 

    

ปี 2564   

 

SAFETECH 
  

บริษทั  ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั (SAFETECH ) เป็นหน่วยงาน ที กรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน  ใหก้ารรับรอง     เลขทะเบียน จป. 62  -  016    จดัการอบรมหลกัสูตรเจ้าหน้าทคีวาม

ปลอดภัยในการทาํงานระดับต่างๆ   เพอืสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย 

 

ติดต่อสอบถาม / สมัครอบรม     

กรอกใบสมคัร สง่มาท ี EMAIL: training@safetechthailand.net   หรือ    โทรสาร 02-042-9996 
สอบถาม โทร 02-042-9993-4  ต่อ 21 – 23 , เบอร์ตรง 02-042-9995  www.safetechthailand.net 

 

หมายเหตุ.- วนัอบรมผู้เข้าอบรม คนไทยเตรียมสําเนาบัตรประชาชน  
**กรณผู้ีเข้าอบรม ไม่ถึง 12 คน หน่วยฝึกขอสงวนสิทธิ ในการเลือนกาํหนดการอบรม 
 
กรณีจ่ายเป็นเช็คสังจา่ยในนาม 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม  จาํกดั 

88/136  หมู่ 8 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 
หมายเลขประจาํตัวผู้เสียภาษ ี
0105534107978 (สํานักงานใหญ่) 

สามารถ หกั ณ ที จ่าย 3 % 
สถานประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายนี ไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย ( 200 %) 
 

► จป.ระดับเทคนิค    
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นผูที้ไดร้บัการแตง่ตงัจากนายจา้งใหเ้ป็นผูท้าํหนา้ทีดา้นความปลอดภยั  ในสถานประกอบการประเภท 

 2 – 5    ทีมีลกูจา้ง ตงัแต ่ 20 คน ขนึไป แต่ ไม่ถึง  50  คน 

 

ราคาค่าอบรม  คนละ 3,800  บาท  ( ราคานี ยงัไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม 7 % ) 

             สามารถหกั  ณ  ทีจ่าย  3 %  และนาํไปลดหย่อนภาษีสินปี ร้อยละร้อย 



 

กาํหนดการอบรม 

 

24 - 26     พฤษภาคม     2564 

13 - 15     กนัยายน        2564 

3  -   5      ตุลาคม          2564 

 

 

โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ 

โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ 

โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ 

 

 

 

โปรแกรมอบรม  
วันท ี1  

เวลา หวัข้อการบรรยาย 

08.30 -08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 -09.00 น. Pre-test  ทดสอบก่อนการอบรม 

09.00 -10.30 น. หมวดวิชาที 1 การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

(ก) แนวคิดการจดัการเพือความปลอดภยัในการทาํงาน  

10.30 -10.45 น. พกั 

10.45 -12.15 น. หมวดวิชาที 1 การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

(ข) บทบาทหนา้ทีของเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน 

ระดบัเทคนิค  

12.00 -13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 -14.30 น. หมวดวิชาที 2 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

(ก) สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน  

14.30 -14.45 น. พกั 

14.45 -16.15 น. หมวดวิชาที 2 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

(ข) การตรวจสอบความปลอดภยัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

 

 

 

 



วันท ี2 

เวลา หวัข้อการบรรยาย 

09.00 -11.00 น. หมวดวิชาที 3 การวิเคราะหง์านเพือชีบง่อนัตราย 

(ก) เทคนิคการชีบง่อนัตรายเพือปอ้งกนัอบุตัเิหตจุากการทาํงาน 

11.00 -11.15 น. พกั 

11.15 -12.15 น. หมวดวิชาที 3 การวิเคราะหง์านเพือชีบง่อนัตราย 

(ข) เทคนิคการชีบง่อนัตรายเพือปอ้งกนัโรคจากการทาํงาน 

12.15 -13.15 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.15 -14.15 น. หมวดวิชาที 3 การวิเคราะหง์านเพือชีบง่อนัตราย 

(ข) เทคนิคการชีบง่อนัตรายเพือปอ้งกนัโรคจากการทาํงาน 

14.15 -14.30 น. พกั 

14.30 -16.30 น. หมวดวิชาที 3 การวิเคราะหง์านเพือชีบง่อนัตราย 

(ค) เทคนิคการชีบง่อนัตรายเพือปอ้งกนัอบุตัภิยัรา้ยแรง 

 

วันท ี3 

เวลา หวัข้อการบรรยาย 

08.45 -10.45 น. หมวดวิชาที 4 การฝึกปฏิบตักิารปอ้งกนัและควบคมุอนัตราย 

(ก) การฝึกปฏิบตักิารตรวจสอบความปลอดภยัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

10.45 -11.00 น. พกั 

11.00 -12.00 น. หมวดวิชาที 4 การฝึกปฏิบตักิารปอ้งกนัและควบคมุอนัตราย 

(ข) การฝึกปฎิบตักิารจดัทาํขนัตอนการปฏิบตังิาน  

12.00 -13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 -14.00 น. หมวดวิชาที 4 การฝึกอบรมการปอ้งกนัและควบคมุอนัตราย 

(ข) การฝึกปฎิบตักิารจดัทาํขนัตอนการปฏิบตังิาน  

14.00 -14.15 น. พกั 

14.15 -16.15 น. หมวดวิชาที 4 การฝึกปฏิบตักิารปอ้งกนัและควบคมุอนัตราย 

(ค) การฝึกปฏิบตักิารสอบสวนอบุตัิเหตแุละการจดัทาํรายงาน 

 

 ** ทดสอบหลังการอบรม ** 

 
 

 

 


