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บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากดั 

หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน 

เลขทะเบียนท่ี จป. 61-021 

หลักสูตร  

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดานความปลอดภัยฯ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14 

หลกัการและเหตผุล 

 ปจัจุบนัความปลอดภยัในการทาํงานนบัวนัมคีวามสาํคญัมากขึน้ เน่ืองจากปญัหาการเกดิอุบตัเิหตุ และ
โรคอนัเน่ืองจากการทาํงานเพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็ ซึง่ทาํใหน้ายจา้งซึง่มหีน้าทีด่แูลและดาํเนินการเรือ่งความ
ปลอดภยัในการทาํงานฝา่ยเดยีวนัน้ไมส่ามารถทาํใหง้านสาํเรจ็ลุลว่งไปได ้ และจากการทีก่ฎหมายกาํหนดให้
นายจา้งทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่หา้สบิคนขึน้ไป จะตอ้งแต่งตัง้เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชพี 
(จป. วชิาชพี) ปรากฏวา่การปฏบิตัหิน้าทีข่อง จป. ยงัมอุีปสรรคและปญัหาต่าง ๆ อยูห่ลายประการ ประการ
หน่ึงทีส่าํคญัคอืการขาดการสนบัสนุนสง่เสรมิและความรว่มมอืจากฝา่ยต่าง ๆ ในการรว่มกนัวางแผนและ
แกไ้ขปญัหาความไมป่ลอดภยัในสถานประกอบกจิการของตนเอง และจะตอ้งมคีวามรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัทัง้
ฝา่ยนายจา้ง และฝา่ยลกูจา้งในระบบทวภิาค ี โดยทีท่ ัง้สองฝา่ยจะตอ้งหารอืรว่มกนัในการดาํเนินงานและหา
แนวทางเพือ่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการทาํงาน 

 ดงันัน้ การฝึกอบรมหลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน จะชว่ยให ้ ตวัแทนทัง้ฝา่ย
นายจา้งและฝา่ยลกูจา้ง มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สามารถพจิารณาแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทาํงานและความ
ปลอดภยันอกงาน และรายงานและเสนอแนะมาตรการ หรอืแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
เกีย่วกบัความปลอดภยัในการทาํงานและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานต่อนายจา้ง เพือ่ความ
ปลอดภยัในการทาํงานของลกูจา้ง ผูร้บัเหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานหรอืเขา้มาใชบ้รกิารใน
สถานประกอบกจิการ 

ระยะเวลาอบรม  2 วนั (12 ชัว่โมง) 

ผูเ้ข้ารบัการอบรม   คณะกรรมการความปลอดภยัฯ ของบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เรยีบรอ้ยแลว้  

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม จาํนวนไมเ่กนิ 60 คน ต่อรุน่ 

วิทยากร  วทิยากรทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

คปอ. หรอื คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  
คอื คณะกรรมการทีน่ายจา้งตอ้งจดัใหม้ภีายในสามสบิวนันบัตัง้แต่วนัทีม่ลีกูจา้งครบ 50 คน โดย
ประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝา่ย ไดแ้ก ่ 1) กรรมการผูแ้ทนนายจา้งระดบับรหิารหรอืระดบับงัคบับญัชา  
2) กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง  3) กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (คปอ.) 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 



บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ำกัด :: โทร. 02 328 2110 

  จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการ คปอ. จป.เทคนิค 

              สถานท่ี 
    เดือน 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

อบรมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

กนัยายน  13 - 14 ก.ย.  20 - 21 ก.ย.  15 - 16 ก.ย.  22 - 24 ก.ย.  

ตุลาคม  11 - 12 ต.ค. 18 - 19 ต.ค. 14 - 15 ต.ค. 27 - 29 ต.ค. 

พฤศจิกายน  8 - 9 พ.ย. 22 - 23 พ.ย. 17 - 18 พ.ย. 24 - 26 พ.ย. 

ธันวาคม 13 - 14 ธ.ค. 8 - 9  ธ.ค. 15 - 16  ธ.ค. 20 - 22 ธ.ค. 
     

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 3,000 บาท/ท่าน 

แผนกำรฝกึอบรม “เจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (จป.)” ประจ ำป ี2564 

หมายเหต:ุ 

• เป็นอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

• อตัราค่าลงทะเบยีน รวมค่าอุปกรณ์ เอกสารอบรม วทิยากร และ วุฒบิตัร 

• กรุณาส ารองทีน่ัง่ ล่วงหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

update: 2/9/2021 

ขัน้ตอนการสมคัร: 

• สามารถสมคัรผ่านหน้าเวบ็ไซต ์www.trainerinthai.com หรอื สง่ใบสมคัรเขา้ที ่training@trainerinthai.com 

• กรุณาช าระเงนิก่อนการเขา้อบรมแลว้สง่เอกสารช าระเงนิ เพื่อทีศ่นูยฝึ์กอบรมจะจดัสง่เอกสารใหก้่อนวนัอบรม 

• ก่อนการอบรม 3 วนั ศนูยฝึ์กจะสง่ Zoom ID และ รหสัผ่านใหผู้เ้ขา้อบรม 

• ในวนัอบรม ผูเ้ขา้ฝึกอบรมเขา้อบรมตามก าหนดการทีแ่จง้ไป และ ท าการทดสอบผ่านออนไลน์ 

• หลงัการฝึกอบรม ศนูยฝึ์กจะจดัสง่วุฒบิตัรผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมไปใหท้างไปรษณีย ์

ข้อปฏิบติัในการอบรมออนไลน์: 

• ผูเ้ขา้อบรมพรอ้มจะอบรม ไมข่บัรถ หรอืปฏบิตังิานขณะท าการอบรม 

• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเปิดกลอ้งตลอดระยะเวลาในการอบรม 

• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมเีวลาอบรมใหค้รบทัง้สองวนั 100% ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งท าแบบทดสอบหลงัอบรมใหผ้า่นเกณฑ ์60% ขึน้ไป 
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ขั้นตอนและเงือ่นไขการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 

วนัทีห่น่ึง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

ลงทะเบียน                           เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน      เวลา 13.00-13.15 น. 
ทาํแบบทดสอบ (Pre-Test)   เวลา 08.45-09.00 น.  เร่ิมบรรยาย      เวลา 13.15-16.30 น. 
เร่ิมบรรยาย                           เวลา 09.00-12.15 น.   

วนัทีส่อง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

ลงทะเบียน                    เวลา 08.30-08.50 น. ลงทะเบียน      เวลา 13.00-13.15 น. 
จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  เวลา 08.50-09.00 น. เร่ิมบรรยาย     เวลา 13.15-16.30 น. 
เร่ิมบรรยาย                   เวลา 09.00-12.15 น.  ทาํแบบทดสอบ (Post-Test) 16.30-16.45 น. 

เวลาพกัทานอาหารกลางวนั  12.15-13.15 น. 
เวลาเบรก 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.45 น. – 15.00 น. ของแต่ละวนั 

 
ขั้นตอนการเข้าห้องอบรมออนไลน์ 
1.  เปิดโปรแกรม ZOOM ใส่ Meeting ID และ Passcode 
    (หลงัใส่  Meeting ID เรียบร้อยแลว้ ผูเ้ขา้อบรมตอ้งตั้งช่ือ – นามสกลุเป็นภาษาไทยเท่านั้น) และ กด Join 
2. เม่ือผูเ้ขา้อบรมเขา้สู่หอ้งอบรมออนไลน์แลว้ ใหผู้เ้ขา้อบรมเปิดกลอ้งตลอดระยะเวลาในการอบรม และให ้
    ปิดไมคข์องท่านดว้ย หลงัจากนั้นทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเช็ครายช่ือ กรุณาเตรียมบตัรประชาชนเพือ่แสดง 
    ตวัตน 
3. ใหส้แกน QE-CODE ท่ีแสดงบนหนา้จอเพื่อทาํแบบทดสอบ เวลาในการทาํแบบทดสอบ 15 นาที 
 
การจัดส่งเอกสารและวุฒิบัตร 
 1. ศูนยฝึ์กอบรมจะดาํเนินการจดัส่งคู่มือการอบรม หลงัจากท่ีไดรั้บหลกัฐานการโอนเงินเรียบร้อยเท่านั้น 
     โดยจะส่งเอกสารล่วงหนา้เป็นเวลา 7 วนั 
 2. หลงัเสร็จส้ินการอบรมทางศูนยฝึ์กอบรมจะจดัส่งวฒิุบตัรใหผู้เ้ขา้อบรมภายใน 7 วนัหลงัเสร็จส้ินการ 
     อบรม รบกวนผูเ้ขา้อบรมตรวจสอบช่ือ – นามสกลุ ก่อนสมคัรอบรม เพื่อความถูกตอ้งของวฒิุบตัร 
 
 



บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (คปอ.) 

ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กาํหนดการอบรม 
วนัท่ี 1 

 08:30 - 08:45 ลงทะเบยีน 

 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 

 09:00 - 12:15 หมวดวชิาที ่1 การบรหิารคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
    สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสถานประกอบกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    (ก) แนวคดิระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

    (ข) การพจิารณาแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทาํงาน 
    และความปลอดภยันอกงาน 

 13:15 - 14:45 หมวดวชิาที ่2 กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ก) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น 
    ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

    (ข) สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 15:00 - 16:30 หมวดวชิาที ่3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ก) การควบคมุและป้องกนัการประสบอนัตรายจากการทาํงาน 

    (ข) การสาํรวจความปลอดภยั 

วนัท่ี 2 

 09:00 - 16:30 หมวดวชิาที ่3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (ต่อ) 

    (ค) การจดัทาํขอ้บงัคบั คูม่อืและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทาํงานทีไ่มป่ลอดภยั 

    (จ) การประเมนิผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ฉ) การประชมุและการตดิตามงาน 

 16:30 - 17:00 ทดสอบหลงัการอบรม และ มอบวุฒบิตัรแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 

หมายเหต:ุ  

 10.30 - 10.45 น. , 14.45 - 15.00 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง  
 12.15 - 13.15 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
  ผูท้ีจ่ะไดร้บัวฒุบิตัจิะตอ้งเขา้อบรมอยา่งน้อยรอ้ยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้หมด และผา่นการทดสอบหลงัการอบรม 



ใบสมคัรเข้ารบัการฝึกอบรม 
หลกัสตูร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

    จป.หวัหน้างาน         จป.บรหิาร          จป.เทคนิค        คณะกรรมการ (คปอ.)       หวัหน้าหน่วยงานฯ 
วนัทีอ่บรม………………………………………………………….…………… (กรณีสมคัรหลายรุน่ กรุณาแยกใบสมคัร) 

ขา้พเจา้ (นายจา้ง/ผูแ้ทนนายจา้ง) ….......................................................................................ตาํแหน่ง.................................. 

ชื่อสถานประกอบกจิการ ....................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู ่..................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี........................................................................... (   ) สาํนกังานใหญ่    (   ) สาขาลาํดบัที ่...............  

ชื่อผูป้ระสานงาน .......................................................................................ฝา่ย/แผนก...........................................................  

โทรศพัท.์.................................. ต่อ ............. โทรสาร............................ E-mail : .................................................................   

ประกอบกจิการ......................................................... จาํนวนลกูจา้ง...........คน ประสงคจ์ะสง่ลกูจา้งเขา้อบรม ตามรายชื่อดงัน้ี 

 1. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................  เลขทีบ่ตัรประชาชน .................................. 

 2. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................  เลขทีบ่ตัรประชาชน .................................. 

 3. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................  เลขทีบ่ตัรประชาชน .................................. 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ผูม้รีายชื่อขา้งตน้น้ี เป็นลกูจา้งของบรษิทั และมคีุณสมบตัติามทีก่าํหนด 
 
               ประทบัตราบริษทั (ถ้ามี)  ลงชื่อ...................................................นายจา้ง/ผูแ้ทนนายจา้ง                    
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กรณุาส่งใบสมคัร พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน และเอกสารเพ่ิมเติม ทางแฟกซ ์02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com 
 หลกัสตูร จป.หวัหน้างาน, จป.บริหาร ใหส้ง่ ใบสมคัร และ สาํเนาบตัรประชาชน มาดว้ย 
 หลกัสตูร คณะกรรมการ คปอ. ใหส้ง่ ใบสมคัร, สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาประกาศแต่งตัง้ คปอ. มาดว้ย 
 หลกัสตูร จป.เทคนิค ใหส้ง่ ใบสมคัร, สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาการประกาศแต่งตัง้เป็น จป.หวัหน้างาน มาดว้ย 
 หลกัสตูร หวัหน้าหน่วยงานฯ ใหส้่ง ใบสมคัร, สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาการประกาศแต่งตัง้เป็น จป. มาดว้ย 

**** ผูเ้ข้าอบรมกรณุานํา ใบสมคัรตวัจริง พร้อมประทบัตราบริษทั (ถ้ามี) มาให้ในวนัแรกของการอบรมด้วย **** 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั โทร. 02 328 2110 ต่อ 14 

กรณุาส่งใบสมคัร สาํเนาบตัรปชช. และเอกสาร ทางแฟกซ ์02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com แล้วนําใบสมคัรตวัจริงมาในวนัอบรม
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วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื เชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

     หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

              เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7  ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

 เลขที ่2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรงุเทพ 10250 

 (2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250)  

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

 กรณชีาํระเงนิล่วงหนา กรุณา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  

 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% มาใหใ้นวนัอบรม มฉิะนัน้ จะตอ้งชาํระคา่อบรมเตม็จาํนวน 

 กรณยีกเลกิการเขาอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้ จะตอ้งชาํระคา่อบรมเตม็จาํนวน 

 คา่ลงทะเบยีนเขา้อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

วิธีการสมคัร 
 กรณุาสง่ใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร  
 มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรอื ทางอเีมล ์training@trainerinthai.com   
 และ นําใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร มาให้เจ้าหน้าท่ีในวนัแรกของการฝึกอบรม 

เอกสารประกอบการสมคัร 

 ใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม (ใหน้ายจา้ง หรอื ผูแ้ทนของบรษิทั ลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิทั) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ขา้อบรม 

 สาํเนาหนงัสอืแต่งตัง้เป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 

 สาํเนาวุฒบิตัร หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 

 

ขัน้ตอนการสมคัรเขาอบรม 

 

ขัน้ตอนการชาํระเงนิ 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

หลกัสตูรการอบรม + ภาษี Vat 
7% 

 หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

จป.หวัหน้างาน, จป.บริหาร,  
คณะกรรมการ คปอ.  

ราคาปกต ิ 2,500 175.00 75.00 2,600.00 2,675.00 

5 ทา่นขึน้ไป 2,250 157.50 67.50 2,340.00 2,407.50 

จป.เทคนิค  
ราคาปกต ิ 3,500 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

5 ทา่นขึน้ไป 3,000 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

 อตัราค่าอบรม  

update 13/12/2016 
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เข้าซอยเฉลมิพระเกียรติ 30

ประมาณ 700 เมตร

               ศูนยฝกอบรม

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

สถานีอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ชลบุรี >

3 ก.ม.

คลอง

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER

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  

GPS 13.683834, 100.674182

บางกะป

สมุทรปราการ
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