บริษทั เซ้าเทอร์น เซฟตี จํ ากัด
ที ST-MD 1210/2563
วันที 1 ธันวาคม 2563
เรื อง ขอเชิญเข้าร่ วมฝึ กอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในที อับอากาศ (สําหรับผูอ้ นุญาต)
เรียน ท่านเจ้าของสถานประกอบกิจการ/จป.วิชาชีพ/ฝ่ ายฝึ กอบรม และผูส้ นใจทุกท่าน
สิ งทีแนบมาด้ วย กําหนดการฝึ กอบรม
จํานวน 1
ชุด
ตามทีกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงานได้ขึนทะเบียนบริ ษทั เซ้าเทอร์น เซฟตี จํากัด เป็ นหน่วยฝึ กอบรม
เลขทะเบียนที จป. 63-00 นัน เพือตระหนักถึงความสําคัญของงานด้านความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ
ซึ งแต่ล ะปี มี ผู บ้ าดเจ็ บ และเสี ยชี วิต จํา นวนมากบริ ษทั ฯ จึ งได้กาํ หนดแผนการจัด ฝึ กอบรมสั ม มนา ด้านความ
ปลอดภัยฯ ประจําปี 4 ณ บริ ษทั เซ้าเทอร์ น เซฟตี จํากัด ตังอยู่เลขที / หมู่ที ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย์
และพืนทีอืนๆ ในภาคใต้อีก 8 จังหวัดรวม 9 รุ่ นๆ ละไม่เกิน 3 คน 1 โรงงาน
ส่ งจํากัดได้แค่ 1 คนเท่านันโดยมีกาํ หนดการฝึ กอบรมหลักสู ตร : ความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ (สํ าหรั บผู้
อนุญาต) ฟรี ตามเอกสารแนบพร้อมมาด้วยนี

โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพือส่ ง เสริ มความรู ้ความเข้า ใจในการปฏิ บัติงานด้านความปลอดภัย ฯ ของเจ้า ของ
สถานประกอบการ เจ้าของพืนที หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิ จการ
และเพือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดํา เนิ นการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกียวกับทีอับอากาศ พ.ศ.
และกฎหมายที เกียวข้อง และเชิ ญเข้า
ร่ วมฝึ กอบรม บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็ นอย่างดี
จึงเรี ยนมาเพือพิจารณา

ลงชือ ..................................................
(นายมนตรี ทองเส้ง)
กรรมการผู้จัดการ

สํานักงาน : เลขที / หมู่ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
OFFICE : 66/4 Moo 6 Tambon Namnoi, Amphur Hatyai,Songkhla 90110 Thailand.
Tel. : 0-7444-8764-5 Fax. : 0-7444-8765 www.stsafety.com E-mail : stsafety@hotmail.com

บริษทั เซ้าเทอร์น เซฟตี จํ ากัด
ใบสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรม

หลักสู ตร “ความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ สํ าหรับผู้อนุญาต” (ฟรี )
ณ จังหวัด ...................................................... เดือน................................................. พ.ศ. 2564
รายละเอียดสถานทีอบรมจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง อบรมวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตามแผนแต่ละจังหวัดกรุ ณา
กรอกรายละเอียดดังต่อไปนีและส่ งโทรสาร 0-7444-8765 Line หรื อE-mail : tn@stsafety.com,stsafety@hotmail.com
ก่อนวันอบรม 30 วัน (รับจํากัด 30 คน/รุ่ น) สอบถามข้อมูลเพิมเติมฝ่ ายอบรม 0-7444-8764-5 มือถือโทร -5905319
ข้ อมูลทัวไป
1 บริ ษทั ................................................................................................................................... สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขา........................................................ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี...............................................
เลขที ............... ตรอก/ซอย…….….……….. ถนน ….…….........................ตําบล/แขวง…...............................
อําเภอ/ เขต …..............................จังหวัด…….………………รหัสไปรษณีย ์ ..................................................
โทรศัพท์………………..………โทรสาร............................................E-mail address ........................................
2 ประเภทกิจการ .............................................................................. จํานวนลูกจ้าง ..........................................คน
3 ส่ งรายชื อผูเ้ ข้าอบรมหลักสู ตร “ความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ ” (ผูอ้ นุ ญาต) ดังนี
นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................
ตําแหน่ง ...............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................
ID Line ................................................................................................................
4 ชือ-นามสกุล ผูป้ ระสานงาน..................................................... หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
5 ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต้องไม่เป็ นโรค เกียวกับระบบทางเดินหายใจ ทีสูง หรื อทีแคบ สามารถทํางานในทีอับอากาศได้
6 กรุ ณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมกับวันยืนใบสมัคร
7 ท่านเคยใช้บริ การของบริ ษทั /เป็ นสมาชิกชมรมความปลอดภัยฯ
8 ส่ วนสถานทีทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งผูป้ ระสานงานอีกครัง (จังหวัดสงขลาทีบริ ษทั เซ้าเทอร์น เซฟตี จํากัด)

(ประทับตราบริ ษทั ถ้ามี)

ลงชือ ............................................................(นายจ้าง)
( ....................................................... )
ตําแหน่ง : ………………………………………..
.............../................../...................

สํานักงาน : เลขที / หมู่ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
OFFICE : 66/4 Moo 6 Tambon Namnoi, Amphur Hatyai,Songkhla 90110 Thailand.
Tel. : 0-7444-8764-5 Fax. : 0-7444-8765 www.stsafety.com E-mail : stsafety@hotmail.com

บริษทั เซ้าเทอร์น เซฟตี จํ ากัด
กําหนดการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การฝึ กอบรม ผู้อนุญาต”

หลักสู ตร “ความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ สํ าหรับผู้อนุญาต” (ฟรี )
ณ จังหวัด ...................................................... วันที ............ เดือน................................................. พ.ศ. 2564

วันที ( ).............
08.00น.-08.45น.
08.45น.-09.00น.
09.00น.-10.00น.

เนือหาหลักสู ตร
ภาคทฤษฎี (หัวข้อพืนฐานและระยะเวลาการฝึ กอบรมรวม ชัวโมง)
ลงทะเบียนพร้อมทําแบบทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิ ด
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ ข้อ ( )

10.00น.-10.15น.

พักเบรก

10.15น.-11.15น.
11.15น.-12.15น.

ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอับอากาศ และอันตรายในทีอับอากาศ ข้อ ( )
การประเมินสภาพงานและการเตรี ยมความพร้อมในการทํางานในทีอับอากาศ ข้อ ( )

12.15น.-13.15น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15น.-14.15น.

วิธีปฏิบตั ิงานในพืนทีอับอากาศทีถูกต้องและปลอดภัย ข้อ ( )

14.15น.-14.30น.

พักเบรก

14.30น.-15.30น.
15.30น.-16.00น.
16.00น.-16.30น.

อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีใช้ในทีอับอากาศ ข้อ 10(5)
ระบบการขออนุญาตทํางานในทีอับอากาศ และการขอยกเลิกการอนุ ญาตทํางานในทีอับอากาศ ข้อ ( )
บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ่วยเหลือ และผูป้ ฏิบตั ิงานในทีอับอากาศ ข้อ
10(7)
ทําแบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม

16.30น.-16.45น.
หมายเหตุ

ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมจะต้ องเข้าเรียนครบ 6 ชัวโมงจึงจะได้ รับวุฒิบัตร
กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย*
เวลาพักทานอาหารว่ าง 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45 น.
เวลาพักทานอาหารกลางวัน 12.15-13.15น.

สํานักงาน : เลขที / หมู่ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
OFFICE : 66/4 Moo 6 Tambon Namnoi, Amphur Hatyai,Songkhla 90110 Thailand.
Tel. : 0-7444-8764-5 Fax. : 0-7444-8765 www.stsafety.com E-mail : stsafety@hotmail.com

