www.trainerinthai.com

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมการดับเพลิงขัน
้ ตน เลขที่ ดพต. 018
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019
หนวยฝกอบรมการทํางานในทีอ่ บ
ั อากาศ เลขที่ 0501-03-2564-0004
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค
่ วามปลอดภัยในการทํางาน เลขที่ จป. 64-027

แผนกำรฝึกอบรม “เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยในกำรทำงำน (จป.)” ประจำปี 2565
จป.หัวหน้ างาน

จป.บริหาร

คณะกรรมการ คปอ.

จป.เทคนิค

อบรมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom

อบรมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom

ศู นย์ ฝึกอบรม
เทรนเนอร์ อิน ไทย

ศู นย์ ฝึกอบรม
เทรนเนอร์ อิน ไทย

มกราคม

24 - 25 ม.ค.

-

-

-

กุมภาพันธ์

14 - 15 ก.พ.

3 - 4 ก.พ.

1 - 2 ก.พ.

23 - 25 ก.พ.

มีนาคม

17 - 18 มี.ค.

7 - 8 มี.ค.

9 - 10 มี.ค.

29 - 31 มี.ค.

เมษายน

25 - 26 เม.ย.

7 - 8 เม.ย.

4 - 5 เม.ย.

27 - 29 เม.ย.

พฤษภาคม

23 - 24 พ.ค.

17 - 18 พ.ค.

5 - 6 พ.ค.

25 - 27 พ.ค.

มิถุนายน

20 - 21 มิ.ย.

13 - 14 มิ.ย.

1 - 2 มิ.ย.

22 - 24 มิ.ย.

กรกฎาคม

11 - 12 ก.ค.

6 - 7 ก.ค.

4 - 5 ก.ค.

25 - 27 ก.ค.

กันยายน

12 - 13 ก.ย.

7 - 8 ก.ย.

5 - 6 ก.ย.

27 - 29 ก.ย.

ตุลาคม

17 - 18 ต.ค.

10 - 11 ต.ค.

3 - 4 ต.ค.

26 - 28 ต.ค.

พฤศจิกายน

21 - 22 พ.ย.

7 - 8 พ.ย.

1 - 2 พ.ย.

23 - 25 พ.ย.

ธันวาคม

15 - 16 ธ.ค.

13 - 14 ธ.ค.

6 - 7 ธ.ค.

21 - 23 ธ.ค.

ค่ าลงทะเบียน

2,000 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

3,000 บาท/ท่าน

สถานที่
เดือน

**** ตัง� แต่วน
ั ที� 15 สงิ หาคม 2565 เป็ นต้น
2 - 3 ส.ค.
สิ งหาคม
18 - 19 ส.ค.
15 - 16 ส.ค.
22 - 24 ส.ค.
งดการอบรมชั�วคราว รอแนวทางตามกฎหมายใหม่ ***

หมายเหตุ:
•
เป็ นการอบรมออนไลน์ผา่ นโปรแกรม ZOOM ตามวันและเวลาที่กาหนด
•
อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารอบรม วิทยากร และ วุฒิบตั ร
•
กรุ ณาสารองที่นง่ั ล่วงหน้าที่ 02 328 2110 หรื อ www.trainerinthai.com
ข้ อปฏิบัตใิ นการอบรมออนไลน์ :
•
ผูเ้ ข้าอบรมต้องเปิ ดกล้องตลอดระยะเวลาในการอบรม
•
ผูเ้ ข้าอบรมต้องมีเวลาอบรมให้ครบ 100% ตามที่กาหนด และทาแบบทดสอบหลังอบรมผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: โทร. 02 328 2110

update: 08/12/2021

ขัน
้ ตอนการสมัครเขาอบรม
วิ ธ ีก ารสมัค ร
กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรือ ทางอีเมล์ training@trainerinthai.com
และ นํา ใบสม คั รพร้อ มเอกสารประกอบการสมัค ร มาให้เจ้าหน้ าที่ใ นวัน แรกของการฝึ กอบรม
เอกสารประกอบการสม คั ร






ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(ให้นายจ้าง หรือ ผูแ้ ทนของบริษทั ลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ข้าอบรม
เฉพาะหลักสูตร คณะกรรมการ คปอ. สําเนาประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
เฉพาะหลักสูตร จป.เทคนิค สํานาวุฒบิ ตั รจป.หัวหน้างาน และ สําเนาประกาศแต่งตัง้ จป.หัวหน้างาน

ขัน
้ ตอนการชําระเงิน
หล กั สูต รการอบรม

อัต ราค่า อบรม

+ ภาษี Vat
7%

หัก ณ ที่จ ่า ย

รวมจ่า ยสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ ่า ย

ไม่ม ีหกั ณ ที่จ ่า ย

จป.หัว หน้ า งาน, จป.บริ หาร,
คณะกรรมการ คปอ.

อบรม
ออนไลน์

2,000

140.00

60.00

2,080.00

2,140.00

จป.เทคนิ ค

ออนไลน์

3,000

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

วิ ธ ีก ารชํา ระเงิ น :


ชําระเงินสด หรือ เช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ ก รไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด



กรุณาหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)



เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
(2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนัน้ จะต้องชําระค่าอบรมเต็มจํานวน
กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน้ จะต้องชําระค่าอบรมเต็มจํานวน
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%





update 08/06/2022

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

Reset

ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
จป.หัวหน้างาน
จป.บริหาร
จป.เทคนิค
คณะกรรมการ (คปอ.)
หัวหน้าหน่วยงานฯ
วันทีอ่ บรม………………………………………………………….…………… (กรณีสมัครหลายรุน่ กรุณาแยกใบสมัคร)
กรุณาส่งใบสมัคร สําเนาบัตรปชช. และเอกสาร ทางแฟกซ์ 02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com แล้วนําใบสมัครตัวจริ งมาในวันอบรม

ffffff ffffff
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ข้าพเจ้า (นายจ้าง/ผูแ้ ทนนายจ้าง) ….......................................................................................ตําแหน่ง..................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ .......................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ .....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ........................................................................... ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที่ ...............
ชื่อผูป้ ระสานงาน .......................................................................................ฝา่ ย/แผนก...........................................................
โทรศัพท์................................... ต่อ ............. โทรสาร............................ E-mail : .................................................................
ประกอบกิจการ......................................................... จํานวนลูกจ้าง...........คน ประสงค์จะส่งลูกจ้างเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้

1. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
2. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
3. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
4. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
5. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
6. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
7. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
8. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
9. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
10. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูม้ รี ายชื่อข้างต้นนี้ เป็ นลูกจ้างของบริษทั และมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนด
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

ลงชื่อ...................................................นายจ้าง/ผูแ้ ทนนายจ้าง
(.................................................)

กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสําเนาบัตรประชาชน และเอกสารเพิ่ มเติ ม ทางแฟกซ์ 02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com

หลักสูตร จป.หัวหน้ างาน, จป.บริ หาร ให้สง่ ใบสมัคร และ สําเนาบัตรประชาชน มาด้วย

หลักสูตร คณะกรรมการ คปอ. ให้สง่ ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาประกาศแต่งตัง้ คปอ. มาด้วย

หลักสูตร จป.เทคนิ ค ให้สง่ ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาการประกาศแต่งตัง้ เป็ น จป.หัวหน้ างาน มาด้วย

หลักสูตร หัวหน้ าหน่ วยงานฯ ให้ส่ง ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาการประกาศแต่งตัง้ เป็ น จป. มาด้วย
**** ผูเ้ ข้าอบรมกรุณานํา ใบสมัครตัวจริ ง พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) มาให้ในวันแรกของการอบรมด้วย ****

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด โทร. 02 328 2110 ต่อ 14
F-TC-01(05)-REV-03

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER
บางกะป

ทางดวน (พระราม 9)

ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ี
มาทาง
ถนนกาญจนาภิเษก
ลงตรง “อ่อนนุช”

ถนนกาญจนาภิเษก
(บางนา – บางปะอิน)

สวนหลวงร.9

3 ก.ม.
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สถานีอุดมสุข

ซอย 30

ถนนอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ถนนออนนุช
ถนนศรีนครินทร

ถนนสุขุมวิท

ถนนออนนุช

คลอง

ศูนยฝกอบรม
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

ทางดวน
(บางนา)

ถนนบางนา-ตราด

เข้ าซอยเฉลิมพระเกียรติ 30
ประมาณ 700 เมตร

ถนนบางนา-ตราด

ชลบุรี >

สมุทรปราการ

GPS 13.683834, 100.674182
ศูนยฝกอบรม บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุเทพ 10250 โทรศัพท 02-328-2110 แฟกซ 02 328 2160

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549

กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549
link กฎหมาย
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549

กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549
link กฎหมาย
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549

กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549
link กฎหมาย
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549

หัว ข้อ การอบรม
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน

ระยะเวลาอบรม
ระยะเวลา 2 วัน (12 ชัวโมง)
่

ผูเ้ ข้ารับ การอบรม
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เรียบร้อยแล้ว

จํานวนผูเ้ ข้า อบรม
จํานวนไม่เกิน 60 คน ต่อรุน่

วิ ทยากร
วิทยากรทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

หนังสือ รับ รองหน่ ว ยฝึ กอบรม
บริษทั เทรนเนอร์ อิน ไทย จํากัด ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
หน่วยฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
เลขทะเบียนที่ จป. 64-027 (ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ก.ย.64 - 23 ก.ย. 67)

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549

กํา หนดการอบรม
วัน ที่ 1
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 12:15

13:15 - 14:45

15:00 - 16:30

วัน ที่ 2
09:00 - 16:30

16:30 - 17:00

ลงทะเบียน
ทดสอบก่อนการอบรม
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางาน
และความปลอดภัยนอกงาน
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
(ก) การควบคุมและป้ องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
(ข) การสํารวจความปลอดภัย
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (ต่อ)
(ค) การจัดทําข้อบังคับ คูม่ อื และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานทีไ่ ม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒบิ ตั รแก่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ:
10.30 - 10.45 น. , 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผูท้ ี่จ ะได้ร บั วุฒิ บ ตั รจะต้อ งเข้า อบรมอย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้ หมด และผ่านการทดสอบหล งั การอบรม

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หนังสือรับรองหนวยฝกอบรม โดย กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
หน่ ว ยฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัย ในการทํางาน เลขที่ จป. 64-027

หน่ ว ยฝึ กอบรมการดับ เพลิ งขัน้ ต้น เลขที่ ดพต. 018
หน่ ว ยงานฝึ กซ้อ มดับ เพลิ งและซ้อ มอพยพหนี ไฟ เลขที่ ดพฝ. 019

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หนังสือรับรองหนวยฝกอบรม โดย กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
หน่ ว ยฝึ กอบรมความปลอดภัย ในการทํา งานในที่อ บั อากาศ เลขที่ 0501-03-2564-0004

หนังสือรับรอง ISO 9001:20015 โดย URS
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