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

หลกัการและเหตผุล 

 การดาํเนินงานความปลอดภยัในสถานประกอบการจะสาํเรจ็และบงัเกดิผลอยา่งจรงิจงันัน้ ในขัน้แรก
จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งเตม็ทีจ่ากผูบ้รหิารของบรษิทั หรอื อกีนยัหน่ึงผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นผูก้าํหนด
นโยบายงานดา้นน้ีอยา่งจรงิจงั ซึง่เป็นสว่นทีม่คีวามสาํคญัมากทีจ่ะทาํใหก้จิกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การป้องกนั
การประสบอนัตรายดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน่ ทัง้น้ี เพราะวา่เมือ่ผูบ้รหิารทีม่ทีศันคตทิีด่แีละมคีวามรูส้กึ
รบัผดิชอบต่องานความปลอดภยัแลว้ ยอ่มทาํใหพ้นกังานระดบัรองลงมามทีศันคตแิละความรบัผดิชอบทีค่ลอ้ย
ตาม เพราะความสาํคญัของผูบ้รหิารต่อความสาํเรจ็ในการบรหิารงานความปลอดภยัดงักล่าว กระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคมจงึไดอ้อกกฎหมายใหส้ถานประกอบการจดัให ้ ผูจ้ดัการหน่วยงานเป็นเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร และตอ้งจดัใหผู้จ้ดัการหน่วยงานทุกคนในองคก์รเขา้รบัการอบรม
หลกัสตูร "เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร" 

 การฝึกอบรมหลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับรหิาร จะชว่ยใหผู้บ้รหิารเกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจและสรา้งเสรมิแนวความคดิดา้นความปลอดภยัใหก้บัผูบ้รหิารแต่ละระดบั ซึง่จะสง่ผลให้
ผูบ้รหิารสามารถกาํหนดนโยบายและทศิทางการบรหิารงานความปลอดภยัขององคก์รได ้ นอกจากน้ี จะทาํให้
ผูบ้รหิารไดร้บัทราบและตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนในฐานะเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัระดบับรหิาร ซึง่เป็นผูท้ีม่สีว่นสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิระบบบรหิารงานความปลอดภยั เป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนทัง้ในดา้นงบประมาณ ทรพัยากรต่าง ๆ รวมไปถงึความมุง่มัน่ในการดาํเนินการ อนัเป็นสว่น
สาํคญัในการผลกัดนัการบรหิารงานความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร และการอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการทาํงานระดบับรหิารนัน้ ยงัถอืวา่เป็นการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวด้ว้ย 

ระยะเวลาอบรม  2 วนั (12 ชัว่โมง) 

ผูเ้ข้ารบัการอบรม   พนกังานระดบับรหิาร เชน่ กรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการโรงงาน, ผูจ้ดัการ 

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม จาํนวนไมเ่กนิ 60 คน ต่อรุน่ 

วิทยากร  วทิยากรทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร  หมายถงึ ลกูจา้งที่
นายจา้งแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร ซึง่เป็น
หวัหน้าหน่วยงานทีม่รีะดบัสงูกวา่หวัหน้าหน่วยงานขึน้ไปไมว่า่จะเรยีกชือ่อยา่งไรกต็าม

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

ระดบับริหาร (จป.บริหาร) 
ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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

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

              สถานท่ี 
    เดือน 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

มกราคม 18 - 19 ม.ค.  21 - 22 ม.ค.  25 - 26 ม.ค.  27 - 29 ม.ค.  

กมุภาพนัธ์  8 -  9 ก.พ. 15 - 16 ก.พ. 10 - 11 ก.พ. 17 -  19 ก.พ. 

มีนาคม  8 - 9  มี.ค. 15 - 16  มี.ค. 10  - 11  มี.ค. 24 - 26 มี.ค. 

เมษายน 19 - 20 เม.ย. 26 - 27  เม.ย. 21 - 22  เม.ย. 28 - 30  เม.ย. 

พฤษภาคม  10 - 11 พ.ค. 17 - 18  พ.ค. 12 - 13 พ.ค. 19  - 21 พ.ค. 

มิถุนายน  7 - 8  มิ.ย. 14  - 15 มิ.ย. 9 -  10 มิ.ย. 23  - 25 มิ.ย. 

กรกฎาคม  5 - 6 ก.ค. 12 - 13 ก.ค. 14 - 15 ก.ค. 20 - 22 ก.ค. 

สิงหาคม  9 - 10 ส.ค. 16 - 17 ส.ค. 4 - 5 ส.ค. 25 - 27 ส.ค. 

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 2,500 บาท/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 2,500 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน 

สมัคร 3 คน* 2,250 บาท/ท่าน 2,250 บาท/ท่าน 2,250 บาท/ท่าน 3,000 บาท/ท่าน 

สมัคร 5 คน* 2,000 บาท/ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 2,800 บาท/ท่าน 

* ราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 หรอื 5 คนขึน้ไป ในหลกัสตูรและรุน่เดยีวกนั

แผนการฝกอบรม “เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางาน (จป.)” ประจําป 2564 

ส่ิงท่ีผูเ้ข้าอบรมจะได้รบั: 

 คูม่อืประกอบการอบรม พรอ้มกระเป๋าเอกสาร

 สมดุโน้ต และ ปากกา

 วฒุบิตัรรบัรองการผา่นการฝึกอบรมตามทีก่ฎหมายกาํหนด

 อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง

update: 25/12/2020 



กาํหนดการอบรม 
วนัท่ี 1  

 08:30 - 08:45 ลงทะเบยีน 

 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 

 09:00 - 12:15 หมวดวชิาที ่1 การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ก) แนวคดิการจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

    (ข) บทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร 

 13:15 - 16:30 หมวดวชิาที ่2 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

    (ก) การบรหิารกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
    ในการทาํงานของกระทรวงแรงงาน 

    (ข) สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
    ในการทาํงาน และการนํากฎหมายไปสูก่ารปฏบิตั ิ

วนัท่ี 2 

 09:00 - 16:30 หมวดวชิาที ่3 การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

    (ก) แนวคดิการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

    (ข) แนวคดิมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ 
                               กระทรวงแรงงาน 

    (ค) ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของสาํนกังานมาตรฐาน 
    ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

    (ง) การประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน 
    สถานประกอบกจิการ 

 16:30 - 17:00 ทดสอบหลงัการอบรม และ มอบวุฒบิตัรแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 

หมายเหต:ุ  

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

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

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน  
ระดบับริหาร (จป.บริหาร) 

ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 .................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ผูม้รีายชื่อขา้งตน้น้ี เป็นลกูจา้งของบรษิทั และมคีุณสมบตัติามทีก่าํหนด 
 
               ประทบัตราบริษทั (ถ้ามี)  ลงชื่อ...................................................นายจา้ง/ผูแ้ทนนายจา้ง                    
        (.................................................) 

 

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

F-TC-01(05)-REV-03 



 
 

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 

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 

บริษัท เทรนเนอร อิน 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 2,000 140.00 60.00 2,080.00 2,140.00 

จป.เทคนิค  

ราคาปกต ิ 3,500 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

5 ทา่นขึน้ไป 2,800 196.00 84.00 2,912.00 2,996.00 

 อตัราค่าอบรม  

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

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

update 12/06/2019 



ถนนออนนุช

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
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ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ีทางดวน (พระราม 9)
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(บางนา)
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ถนนกาญจนาภิเษก

ลงตรง “ออ่นนชุ”

สวนหลวงร.9
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ย
 3

0
 

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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