ที่ BR : E 0590/2561

วันที่ 27 กันยายน 2561
เรื่อง การอบรมหลักสูตร การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน
เรียน ท่านเจ้าของกิจการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม / ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยในการทางานฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการจัดอบรม / สัมมนา
2. แบบแจ้งการส่งผู้เข้ารับการอบรม

เนื่ องจากปั จ จุ บั นสารเคมี อั น ตรายได้ ถู กน ามาใช้ ในภาคอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรมและชี วิ ตประจ าวั น
อย่างกว้างขวาง ซึ่งสารเคมีอันตรายเหล่านี้ ย่อมนามาสู่ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการประสบอันตรายทั้งทางด้านสุขภาพ
อนามัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงจานวนมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเกิดจาก การขาดระบบการจัดการที่ดี หรือบุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบขาดจิตสานึกและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการปฏิบัติงาน การเก็บรักษาและการ
จัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
บริ ษั ท ปิ่ นทองกรุ๊ ป แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากั ด (P.M.C.)

ตระหนั กถึ งความส าคั ญ

ของการทางานกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ในการท างานให้ กั บลู กจ้ าง พร้ อมทั้ งยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
จึงได้กาหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังนี้
การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน

อบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี)
อนึ่ง หากท่านสนใจที่จะจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นร่วมกับบริษัทฯ โปรดติดต่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณวีระยา / คุณกนกวรรณ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2416-9779 ( 12 Lines ) หรือ
063-2074132, 063-2074131 โทรสาร 0-2417-0154-5
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
.
( นายปริญญา เพ็ชรจรัส )
กรรมการผู้จัดการ

กาหนดการอบรม
หลักสูตร “การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน”
ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี)

หลักสูตร “การตอบโต้
สารเคมีฉุกเฉิน”
....................................................................................................................

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
08.45 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ
10.30 – 10.45 น.
พักเบรก
10.45 – 12.00 น.
การจัดเก็บการขนส่งและการป้องกันการรั่วไหล
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การจัดเก็บการขนส่งและการป้องกันการรั่วไหล(ต่อ)
14.30 – 14.45 น.
พักเบรก
14.45 – 16.15 น.
ข้อบ่งชี้อันตรายจากการทางานกับสารเคมี

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.
15.15 – 16.15 น.

ลงทะเบียน
การจัดการสารเคมีรั่วไหลอย่างปลอดภัย
พักเบรก
การจัดการกรณีสารเคมีรั่วไหล(ต่อ) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมแผนกรณีสารเคมีรั่วไหลในโรงงาน
อุตสาหกรรม
พักเบรก
Post-test
ซ้อม Clean up กรณีสารเคมีหกรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : พักเบรก เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

สระบุรี

แบบแจ้งความจานงส่งผู้เข้าอบรม
หลักสูตร การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน
ณ โรงแรมริเวอร์ เรสซิเดนซ์ สระบุรี (จ.สระบุรี)

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................ที่อยู่........................................................
ถนน.............................................ตาบล............................อาเภอ................................จังหวัด...............................
โทร...............................................โทรสาร...........................................E-mail......................................................
ประเภทกิจการ.................................................................................. จานวนลูกจ้าง จานวน...........................คน
ผู้ประสานงาน...................................................แผนก/ฝ่าย..................................เบอร์มือถือ................................
๒. ประสงค์จะส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
 การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน ระหว่างวันที 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 จานวน...........คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(๑).......................................................................บัตรประชาชนเลขที่....................................................
(๒).......................................................................บัตรประชาชนเลขที่....................................................
(๓).......................................................................บัตรประชาชนเลขที่....................................................
(๔).......................................................................บัตรประชาชนเลขที่....................................................
(๕).......................................................................บัตรประชาชนเลขที่....................................................

ลงชื่อ......................................................นายจ้าง
(...................................................)
........../...................../................
หมายเหตุ

ส่งแบบแจ้งความจานงที่
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
81/109 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คุณวีระยา สุดา, คุณกนกวรรณ พุ่มเจริญ
โทรศัพท์ 02 – 416-9779 ต่อ 33 และ 063-2074132 โทรสาร 02-417-0154-5
E-MAIL : weerayasu.pmc@gmail.com , chan.kanokwon20@gmail.com

อัตราค่าอบรม / สัมมนา

หลักสูตร

เงื่อนไข

การตอบโต้สารเคมีฉุกเฉิน

ค่าอบรม

VAT
7%

หัก ณ ที่จ่าย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย 3%

3,500.-

245.-

105.-

3,640.-

3,745.-

1.ชาระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์

สาขาย่อยงามวงศ์วาน
สาขาย่อยบางมด

เลขที่บัญชี 141-0-40263-0
เลขที่บัญชี 046-2-80678-3

3. กรณีชาระเงินล่วงหน้า กรุณา FAX ใบ PAY IN ให้ด้วย
4. ออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี 0105541000644 ในนาม
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 81/109 หมู่ 1 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สนใจ! หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ Tel. 0-2416-9779 หรือ 063-2074132, 063-2074131

