
ที่ รง ๕๑๐๑/ว ๑๒๖๕
  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เร่ือง ขอเชิญรวมเขารวมสัมมนาวิชาการในงานสัมมนาวิชาการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ

ทํางานสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจําป ๒๕๖๖

เรียน กรรมการผูจัดการ/นายจาง/สถาบันการศึกษา/หนวยงานภาครัฐ

สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการสัมมนา งานภาคฯ จังหวัดสงขลา จํานวน ๑ ฉบับ 

ดวย สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) กําหนดใหมีการจัดงานสัมมนาวิชาการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางานสวนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ในระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลากูนา    
แกรนดแอนดสปา สงขลา โดยนําองคความรูจากการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ
คร้ังท่ี ๓๔ มาถายทอดสูสวนภูมิภาค เพื่อใหบุคลากรในองคกรตางๆ ทราบถึงทิศทางความเคลื่อนไหว
ของพัฒนาการงานดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ และพัฒนาองคความรูดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานแกเครือขายดานความปลอดภัยในพื้นที่งานดังกลาวประกอบ
ดวยการสัมมนาวิชาการนิทรรศการองคความรูการประกวดกิจกรรมนวัตกรรมดานความปลอดภัยและ
กิจกรรมอ่ืนๆ

ในการนี ้ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน)  จึงขอเรียนเชิญทานหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ ผูใช
แรงงาน  ลูกจาง และผู เ ก่ียวของ เขารวมสัมมนาวิชาการ  ในงานสัมมนาวิชาการดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทํางานสวนภูมิภาค  จังหวัดสงขลา  ในระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙ .๐๐-๑๖ .๐๐น.  ณ  โรงแรมลากูนาแกรนดแอนดสปา สงขลา โดยไมมีคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น สสปท.
ใหสิทธิ์สําหรับผูลงทะเบียนเขารวมสัมมนาจํานวน ๒๐๐ ทานแรก จะไดรับคูปองอาหารวางและอาหารกลางวัน
ตลอดท้ัง ๒ วัน และผูลงทะเบียนลําดับที่  ๒๐๑ ขึ้นไป   สามารถเขารวมสัมมนาและเขาชมนิทรรศการตางๆ
ภายในงานไดฟรี แตไมไดรับคูปองอาหารวาง และอาหารกลางวัน ทั้งนี้  สามารถลงทะเบียนสมัครเขารวม
สัมมนาไดทาง QR Code ดานลาง   โดยผูเขารวมสัมมนาท่ีเขารวมสัมมนาครบทั้ง ๒ วัน จะไดรับวุฒิบัตรการ
เขารวมสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาแลวภายใน ๓ วันทําการ

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 สแกน QR Code

        เพื่อเขารวมสัมมนา

ขอแสดงความนับถือ  

 

(นายวรานนท ปติวรรณ)

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๓๑ ต.ค. ๖๕ เวลา  ๑๐:๔๙:๑๒  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA1A-DgAMg-A3ADE-ARgAy

 
สํานักฝกอบรมและสงเสริม
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑

 โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@tosh.or.th
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ก ำหนดกำร : วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565   ณ หอ้ง ลากูน่า คิง แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกำยน 2565 

เวลำ ห้อง ลำกูน่ำ คิง แกรนด์ บอลรูม  

08.00 - 08.45 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน/เข้าร่วมสัมมนา 

09.00 – 09.40 น. -  พิธีเปิดงาน 
-  พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2022 (ภาคใต้) 

 10.00 – 12.00 น. เสวนำหวัข้อ “สิทธิที่ชอบธรรมกับงำนที่ชอบใจ (Worker Right)” 

   โดย  • นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา  
           • นายชื่น โตะ๊ทรัพย์  สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
           • นางสาวสุภาวดี พระภายไชย  ผู้อ านวยการศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5  
           • นายชุติพนธ์ อุปการ  ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานภาคใต้ (ตอนลา่ง) 
           • นางสาวศศมณฑน์  เตะเหร็ม  หจก.คอนทินวิอารท์ แอนด์ ดีไซน์ 
ผู้ด าเนินการเสวนา • ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา ผูอ้ านวยการส านักฝึกอบรมและส่งเสริม สสปท. 

13.00 - 16.00 น. เสวนำหวัข้อ “กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยเชิงปฏิบัติ ด้วย MDC” 

โดย   • นางจุฑาพนิต บุญดีกุล ทีป่รึกษาคณะกรรมการ สสปท. ดา้นยุทธศาสตร์ 
         • นายโชคชัย จันทร์สุวรรณ   ประธานชมรมเจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานภาคใต้ (ตอนบน) 
         • นายชตุิพนธ์ อุปการ   ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานภาคใต้ (ตอนลา่ง) 
ผู้ด าเนินการเสวนาโดย • ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลอืงจินดา ผูอ้ านวยการส านักฝึกอบรมและส่งเสริม สสปท. 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจกิำยน 2565 

เวลำ ห้อง ลำกูน่ำ คิง  A 

09.00 – 12.00 น. สัมมนำหัวข้อ “ขนส่งที่ปลอดภัย (Safety for Delivery)” 

โดย • นายกมล บัวจันทร์   เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  
          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (ศูนย์กระจายสนิค้าภมูิภาคสุราษฎร์ธานี) 

13.00 น. – 16.00 น. สัมมนำหัวข้อ “ชี้แจงกฎกระทรวงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน” 

โดย • นางสาวปรียาพร คงทน นกัวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี 

 

เวลำ ห้อง ลำกูน่ำ คิง B 

09.00 – 16.00 น. สัมมนำหัวข้อ “กำรป้องกันอนัตรำยในกำรท ำงำนตกจำกที่สูง  (Work at Height Safety)” 

โดย  • นายจรัญ สุทธสินธิ์ สมาคมความปลอดภัยในการท างานภาคใต ้

 

หมำยเหตุ    

• วันที่ 24 พ.ย. 2565 สามารถเลือกเข้าห้องสัมมนาได้เพียง 1 ห้องเท่านั้น 
• พักรับประทานอาหารว่าง  เช้า เวลา 10.30-10.45 น. บ่าย 14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

 


