
 

หลักสูตร ทําอย่างไร ไม่ให้หลดุกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร 

ตามที่กฎหมายบังคับ (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ) 

บรรยาย โดยวิทยากรผู้ตรวจประเมินกฎหมายด้านความปลอดภัย  
ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากการเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม 
���� ผู้เข้าอบรมสามารถเขา้ใจได้อย่างละเอียดว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ อะไรบ้าง 
ที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การขอใบอนุญาต รวมทั้งทราบว่าจะต้องไปติดต่อหรอืดําเนินการที่หน่วยงานใดของรัฐ  
���� ผู้เข้าอบรมทราบว่ามกีฎหมายอะไรบ้างที่โรงงานของท่าน ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและขึ้นทะเบยีน และทราบว่าจะต้องไป 
ฝึกอบรมที่ไหน เมื่อไหร่ คณุสมบัติของผู้เข้าอบรมต้องเป็นอย่างไร  
���� ทราบถึงค่าปรับ และบทลงโทษที่รุนแรงถ้าปฏิบัติได้ไม่สอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนการขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต หรือการ 
อบรมตามที่กฎหมายบังคบั  
���� ทราบถึงตัวอย่างแบบฟอร์มของการขึ้นทะเบียน การขออนุญาต การต่อใบอนุญาต และการฝึกอบรมของทุกหมวดกฎหมาย ที ่
เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ พร้อม วิธีการ ดําเนินงาน ในแต่ละแบบฟอร์ม  
���� ทราบถึงวิธีในการจัดทํา Action Plan ในเรื่องของเอกสารใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตกหล่นหรือลืมปฏิบัติโดยไม่เจตนา 

สํารองที่นั่ง   ติดต่อ 086-375-1811 ,086-326-4441    
Tel : 02-489-2500, 02-489-2501    Fax : 02-489-2502    

E-mail : office@aimconsultant.com, marketing@aimconsultant.com    
เว็บไซต์ :  www.aimconsultant.com   
 

วันพฤหสับด ีที ่20 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา  09.00 น. – 16.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ 
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องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม 

 

บรรยาย โดยวิทยากรผู้ตรวจประเมินกฎหมาย��	 �*	�+���,��ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จากการเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก 

��	#<�  �	�	 3,000 �	�  VAT 7% =210 �	� �� : �(�=�	� 3 %=90 �	� 
;��#�	�%��'��<'  3,120 �	� 

��������*�+ �	�	 3,500 �	�   VAT 7% = 245 �	� �� : �(�=�	� 3 %= 105 �	�  
 ;��#�	�%��'��<'  3,640 �	� 


