ชมรมเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SAFETY OFFICER OF AYUTTHAYA GROUP
ที่ จปอ.025 / 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญสมัครสมาชิกชมรม จปอ. และชาระค่าบารุ งสมาชิกประจาปี 2563
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
เนื่องด้วย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (จปอ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 มีวตั ถุประสงค์ คือ
1) ส่งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
2) เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับสมาชิก
3) สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างสมาชิก ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ
4) เพื่อส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
5) ไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเมื อง การดาเนิ นกิ จกรรมของชมรมฯ จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 13:00 – 16:00 น. โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ และในบางเดือนจะนา
สมาชิกเข้าชมการบริ หารงานด้านความปลอดภัยของบริ ษทั ที่ได้รับรางวัลด้านการบริ หารความปลอดภัย เพื่อนามา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งองค์กรต่อไป

ดังนั้น จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกชมรม จปอ. โดยสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่
กรรมการบริ หารชมรมฯ (โซนวังน้อย คุณจิณฐั ตา 081 573 1991 , โซนโรจนะ คุณจารุ วรรณ 065 191 5298
โซนไฮเทค , โซนบางปะอิน , โซนอื่น ๆ คุณชาติชาย 097 092 9144)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริ กฤทธิ์ สภาพไทย)
ประธานชมรม จปอ.

ชมรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่ ออายุสมาชิ กเก่า (Renew Member)

ใบสมัครสมาชิกใหม่ (New Member)
วันที่ (Date).................................................

ในนามบริ ษทั (Company Name).................................................................................................................สวนอุตสาหกรรม/
นิคมอุตสาหกรรม ......................................................ตั้งอยูเ่ ลขที่ (Address) …...…..….… หมู่ (Moo)..................................................
ตรอก/ซอย (Trok/Soi) ............................................ ถนน (Road)................................. ตาบล (Tambol) ................................................
อาเภอ (Amphur) .................................................... จังหวัด (Province)....................................................................................................
รหัสไปรษรณี ย ์ (Zip Code) ................................. โทรศัพท์ (Tel.) ……….…….……… แฟกซ์ (Fax)...................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี.....................................................ประเภทธุรกิจ..................................................................................................

กรุ ณากรอกชื่ อทีอ่ ยู่ทชี่ ั ดเจนเพื่อสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อผูแ้ ทนบริ ษทั (Company Representative)
1. ชื่อ-นามสกุล………………………..…………… ตาแหน่ง (Position)........................................................
E-Mail………………………………………….. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
2. ชื่อ-นามสกุล… ……………………..…………… ตาแหน่ง (Position)........................................................
E-Mail......................................................................... โทรศัพท์มือถือ.........................................................
ประเภท (Kind) O สมาชิกสถาบัน (Group Member) จานวนเงิน 2000 บาท (สมัครในนามบริ ษทั )
O สมาชิกสามัญ (Common Member) จานวนเงิน 1000 บาท (สมัครในนามบุคคล)
สภาพสมาชิกจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ชาระค่าบารุ งสมาชิก
วิธีส่งใบสมัคร หรื อ การต่ออายุสมาชิก และการชาระค่าบารุ งสมาชิก
1. กรณี ชาระเป็ นเงินสด หรื อเป็ นเช็คสัง่ จ่ายในนาม “ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” ติดต่อได้ที่

คุณดาวรุ่ ง มงคลหมู่ Tel. 085 834 6200
2. กรณี โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ “ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา” ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาโรจนะ เลขทีบ่ ัญชี 452-2-10629-7
หมายเหตุ : กรุ ณาส่งหลักฐานใบ Pay In พร้อมระบุ ชื่อบริ ษทั และที่อยูท่ ี่ถูกต้อง ในการออกใบเสร็ จรับเงินมาที่
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา E-Mail : safetyayutthaya2018@gmail.com

คุณดาวรุ่ ง มงคลหมู่ Tel. 085 834 6200 FAX: 035 702325
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรรมการบริ หารชมรม
โซนวังน้อย คุณจิณฐั ตา 081 573 1991 , โซนโรจนะ คุณจารุ วรรณ 065 191 5298
โซนไฮเทค , โซนบางปะอิน , โซนอื่น ๆ คุณชาติชาย 097 092 9144

