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ความปลอดภัยในการขนส่งสาหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้
โทรศัพท์ GPS ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา ** สถานที่อาจมีการเปลี่ ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์สัจพล ส่ งสมบุญ (Sam)

Promotion สมัคร 4 ท่ าน ลดเหลือเพียงท่ านละ 2,900 บาท
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ความสาคัญ
เพื่อให้ ผ้ ขู บั รถสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้ ไปปรั บใช้ ในการปฏิ บัติหน้ าที่ได้ อย่ างปลอดภัย ไม่ ก่อให้ เกิด
ความเสี ยหายต่ อชี วิตและทรั พย์ สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิ ตสานึกในการ
ขับรถอย่ างปลอดภัย เพื่อไม่ ก่อให้ เกิดอันตรายต่ อตนเองและผู้ร่วมทาง
สิ่ งทีจ่ ะได้ รับจากการเรี ยนรู้
1. ทักษะในการขับรถอย่ างปลอดภัยด้ วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่ าง
วิทยากรและผู้เข้ าอบรม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ วิธีการขับรถอย่ างปลอดภัยในสถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุ
เนื้อหาการอบรม
- ทัศนคติและจิ ตสานึกในการขับรถอย่ างปลอดภัย
- การเตรี ยมความพร้ อมของสภาพร่ างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ
- การเตรี ยมความพร้ อมของรถ
- เกมการวางแผนการวิ่งรถ (รถวิ่งไม่ ทับซ้ อนทับเส้ นทาง)
- ระบบ GPS และผู้จัดจาหน่ ายที่ได้ รับการยอบรั บจากกรมขนส่ งทางบก
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- เกม GPS กับชี วิต “GPS ในชี วิตประจาวัน”
- การขับรถปลอดภัยเชิ งป้ องกันอุบัติเหตุ
- การประเมิน ควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์ ไม่ ปกติและฉุกเฉิ น
- เกมป้ องกันอุบัติเหตุ “เกมกระดาษ 1 กับความสูญเสี ย”
- การบริ หารจัดการความเหนื่อยล้ า
- การขับรถประหยัดนา้ มัน
- ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ ง
วิทยากร อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว
Bachelor Degree in Board of Education Science Ramkhamhaeng University
MANAGEMENT SKILLS
1. Transportation Management
2. Inventory Management
3. Warehouse Management
4. Task Achieving
5. Operation Coordination
6. Supplier Negotiation
7. Forecasting and Control Budget
8. QCC and Problem Solving

ปค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่ าลงทะเบียน ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %
ราคาสุ ทธิ
ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016
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วิธีการชาระเงิน

เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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