
 

 

ขอเชิญเขารับการอบรม 
 

 
 

ตามทีกระทรวงแรงงาน   ไดอ้อกประกาศ  กาํหนดมาตรฐานในการบริหารการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ลงวนัที  16    พฤษภาคม   2549  ใหน้ายจา้งของ สถาน

ประกอบการประเภท เหมืองแร่  เหมืองหิน ,โรงงานอุตสาหกรรม , ก่อสร้าง , ขนส่ง  สถานีบริการนาํมนั   และ 

แก๊ส  ทีมีลูกจา้งตงัแต่ 2 คน ขึนไป   และ สถานประกอบกิจการประเภท  โรงพยาบาล  โรงแรม ,หา้งสรรพสินคา้ 

ธนาคาร ทีมีลูกจา้งตงัแต่ 20 คน ขึนไป  แต่งตงั ลูกจา้งระดบับริหาร ทุกคน   เป็น เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการ

ทาํงานระดบับริหาร  และ เขา้อบรม ตามหลกัสูตรของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน     

                 ในการนี  บริษทั  ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั (SAFETECH )  ซึง

เป็นหน่วยงาน ที กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  ใหก้ารรับรองเลขทะเบียน จป. 62  -  016    จึงไดจ้ดัการ

อบรม หลกัสูตรเจ้าหน้าทคีวามปลอดภัยในการทาํงานระดับบริหาร   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 ต่างประเทศ เตรียม สําเนาพาสปอร์ต และคนไทยเตรียมสําเนาบัตรประชาชน  
**กรณผู้ีเข้าอบรม ไม่ถึง 12 คน หน่วยฝึกขอสงวนสิทธิ ในการเลือนกาํหนดการอบรม 
 

 
กรณจ่ีายเป็นเช็คสังจ่ายในนาม 

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.ระดับบริหาร( สาํหรับคนไทย)  
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นนายจา้งเจา้ของกิจการ หรือเป็นลูกจา้งระดบับริหาร  หรือระดบัผูจ้ดัการหน่วยงานขึนไป 

ราคาค่าอบรม  คนละ 2,200  บาท  

กาํหนดการอบรม 

18-19      กุมภาพันธ์      2564 

5 - 6        เมษายน          2564    

7 - 8        มิถุนายน         2564  

15-16      กรกฎาคม       2564 

9-10        กนัยายน         2564 

25-26      ตุลาคม           2564  

11-12      พฤศจิกายน    2564  

โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์          

โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์      

โรงแรมเอวาน่า  บางนา     

มหาวทิยาลยัสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี 

มหาวทิยาลยัสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี 

โรงแรม เอวาน่า บางนา  

โรงแรมดิไอเดิล  เรสซิเดนซ์ ใกล้นิคมนวนคร  

 

 

► จป.ระดับบริหาร (ภาษาอังกฤษ) 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นนายจา้งเจา้ของกิจการ หรือเป็นลูกจา้งระดบับริหาร  หรือระดบัผูจ้ดัการหน่วยงานขึนไป  

ราคาค่าอบรม  คนละ 10,000  บาท  

กาํหนดการอบรม 

22 - 23    กรกฎาคม    2564 

19 - 20    ตุลาคม        2564 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 

 

 

► จป.ระดับบริหาร (ภาษาญีปุ่น) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นนายจา้งเจา้ของกิจการ หรือเป็นลูกจา้งระดบับริหาร  หรือระดบัผูจ้ดัการหน่วยงานขึนไป  

ราคาค่าอบรม  คนละ 10,000  บาท  

กาํหนดการอบรม 

27 - 28    พฤษภาคม    2564 

23 - 24     กนัยายน      2564 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 

 



 
  โปรแกรมอบรม จป. บริหาร 

วนั / เวลา เรือง 

วนัแรก 

8.45  – 9.00   น. 

09.00 – 12.15 น. 

 

 

 

 

13.00 – 16.15 น. 

 

 

 

ทาํแบบทดสอบก่อนอบรม 
การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

- แนวคิดการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

- บทบาทหนา้ทีของเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน 

ระดบับริหาร 

 

กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงาน 

- การบริหารกฎหมายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของกระทรวงแรงงาน 

- สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และการนาํกฎหมายไป 

สู่การปฏิบติั 

 

วนัที 2  

09.00 – 12.15 น. 

 

 

 

13.00 – 16.15 น. 

 

 

 

16.15 – 16.30 น. 

 

 

 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- แนวคิดการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- แนวคิดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ 

  ความปลอดภยัของกระทรวงแรงงาน 

- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและ 

  สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

- การประยุกตใ์ชร้ะบบการจดัการอาชีวอนามยัและ 

  ความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

ทดสอบหลงัอบรม  

 

 
 
Training Course on 

 
THE SAFETY OFFICER IN MANAGEMENT LEVEL 

 

Day 1  
9.00-12.00   
Safety Management  
- Concept of Safety Management  
- Role and Responsibility of Administrative Safety Officer.  
 
13.00-16.00    
Occupational Safety and Health,and the Working  
Environment Regulations, Ministry of Labour  



- History of Occupational Safety , Health and Environment Regulations,  
Ministry of Labour.  
- The main points of Ministerial Regulations.  
 
Day 2 
 9.00-12.00    
Occupational Health and Safety Management.  
- Concept of Occupational Health Safety and Management System  
- Concept of Occupational Health and Safety Management System, Ministry 
of Labour.  
13.00-16.00  
Occupational Health and Safety Management System of Thai Industrial 
Standards Institute 
 
 

安全管理職の講習 
 

日時 
項目 

 

初日                       

09.00 ～12.15 時 

 

 

 

13.00 ～ 16.15時 

 

 

 

 

職務安全管理 

‐務安全管理の構想 

‐職務安全管理の責務 

 

職場安全衛生環境の法令 

‐労働省の職場安全衛生環境法令の管理 

‐職場安全衛生環境法令の概略とその活用 

 

 

翌日 

09.00 –  12.15 時 

 

 

 

13.00 –  16.30時 

 

 

 

 

安全衛生の管理 

‐安全衛生管理の構想 

‐労働省の安全衛生管理の基本的な構想 

 

‐TISの安全衛生管理制度 

‐事業場の安全衛生管理制度の活用 

 

          


