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หนวยฝกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน เลขท่ี ดพต. 018 
หนวยงานฝกซอมดบัเพลงิและซอมอพยพหนไีฟ เลขที ่ดพฝ. 019 

หนวยฝกอบรมการทํางานในท่ีอบัอากาศ เลขท่ี 0501-03-2564-0004 

หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทํางาน เลขท่ี จป. 64-027 

บริษัท เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั 



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 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

ศูนย์ฝึกอบรม 
เทรนเนอร์ อนิ ไทย 

มกราคม 24 - 25 ม.ค. - - - 

กุมภาพนัธ์ 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. 

สิงหาคม 18 - 19 ส.ค. 15 - 16 ส.ค. 2 - 3 ส.ค. 22 - 24 ส.ค. 

กนัยายน 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. 

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

แผนกำรฝกึอบรม “เจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (จป.)” ประจ ำป ี2565 

update: 08/12/2021 

หมายเหตุ: 
• เป็นการอบรมออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด
• อตัราค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารอบรม วทิยากร และ วฒิุบตัร
• กรุณาส ารองท่ีนัง่ ล่วงหนา้ท่ี 02 328 2110 หรือ www.trainerinthai.com
ข้อปฏิบัตใินการอบรมออนไลน์: 
• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเปิดกลอ้งตลอดระยะเวลาในการอบรม
• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมีเวลาอบรมใหค้รบ 100% ตามท่ีก าหนด และท าแบบทดสอบหลงัอบรมผา่นเกณฑ ์60% ข้ึนไป

**** ตั �งแต่วนัที� 15 สงิหาคม 2565 เป็นต้น 
งดการอบรมชั�วคราว รอแนวทางตามกฎหมายใหม่ *** 



 
 

วิธ ีการชาํระเงิน:   
 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 กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  
 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% มาใหใ้นวนัอบรม มฉิะนัน้ จะตอ้งชาํระคา่อบรมเตม็จาํนวน 
 กรณยีกเลกิการเขา้อบรมกรณุาแจง้ล่วงหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้ จะตอ้งชาํระคา่อบรมเตม็จาํนวน 
 คา่ลงทะเบยีนเขา้อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

วิธ ีการสมคัร 
 กรณุาสง่ใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร  
 มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรอื ทางอเีมล ์training@trainerinthai.com   
 และ นําใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร มาให้เจ้าหน้าที่ในวนัแรกของการฝึกอบรม 
เอกสารประกอบการสมคัร 

 ใบสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรม  
     (ใหน้ายจา้ง หรอื ผูแ้ทนของบรษิทั ลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิทั) 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ขา้อบรม 
 เฉพาะหลกัสตูร คณะกรรมการ คปอ. สาํเนาประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.)  
 เฉพาะหลกัสตูร จป.เทคนิค สาํนาวุฒบิตัรจป.หวัหน้างาน และ สาํเนาประกาศแต่งตัง้ จป.หวัหน้างาน 

 ขัน้ตอนการสมคัรเขาอบรม 

 ข้ันตอนการชําระเงิน 

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

หลกัสตูรการอบรม  อตัราค่าอบรม  + ภาษี Vat 
7% 

 หกั ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ที่จ่าย 

รวมกรณี  
ไม่ม ีหกั ณ ที่จ่าย 

จป.หวัหน้างาน, จป.บริหาร,  
คณะกรรมการ คปอ .  

อบรม
ออนไลน์ 

2,000 140.00 60.00 2,080.00 2,140.00 

จป.เทคนิค  ออนไลน์ 3,000 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

update 08/06/2022 



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 
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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



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

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549   

หลักสูตร 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

link กฎหมาย 



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

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549   

หลักสูตร 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

link กฎหมาย 



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

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549   

หลักสูตร 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

link กฎหมาย 



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

หวัข้อการอบรม 
 หมวดวชิาที ่1 ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการทาํงานและบทบาทหน้าทีข่องหวัหน้างาน 

 หมวดวชิาที ่2 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 หมวดวชิาที ่3 การคน้หาอนัตรายจากการทาํงาน 

 หมวดวชิาที ่4 การป้องกนัและควบคุมอนัตราย 

ระยะเวลาอบรม    

 ระยะเวลา 2 วนั (12 ชัว่โมง) 

ผูเ้ข้ารบัการอบรม    

 เจา้หน้าทีร่ะดบัหวัหน้างานทีม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา เชน่ Foreman, Supervisor, หวัหน้างาน  

จาํนวนผูเ้ข้าอบรม  

 จาํนวนไมเ่กนิ 60 คน ต่อรุน่ 

วิทยากร     

 วทิยากรทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

หนังสือรบัรองหน่วยฝึกอบรม     

 บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จาํกดั ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น 

 หน่วยฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงาน  

 เลขทะเบยีนที ่จป. 64-027 (ตัง้แต่วนัที ่24 ก.ย.64 - 23 ก.ย. 67) 

หลักสูตร 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 



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

กาํหนดการอบรม 
วนัที่ 1  
 08:30 - 08:45 ลงทะเบยีน 
 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 
 09:00 - 12:15 หมวดวชิาที ่1 ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัในการทาํงานและบทบาทหน้าทีข่องหวัหน้างาน 
    (ก) ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
    (ข) บทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหน้างาน 
 13:15 - 16:30 หมวดวชิาที ่2 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
    (ก) การบรหิารกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
    ในการทาํงานของกระทรวงแรงงาน 
    (ข) สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
    ในการทาํงาน และการนํากฎหมายไปสูก่ารปฏบิตั ิ
วนัที่ 2 
 09:00 - 12:15 หมวดวชิาที ่3 หมวดวชิาที ่3 การคน้หาอนัตรายจากการทาํงาน 
    (ก) การตรวจความปลอดภยั 
    (ข) การวเิคราะหง์านเพือ่ความปลอดภยั 
    (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบตัเิหตุ 
 13:15 - 16:30 หมวดวชิาที ่4 การป้องกนัและควบคุมอนัตราย 
    (ก) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากเครือ่งจกัร 
    (ข) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากไฟฟ้า 
    (ค) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการเคลื่อนยา้ยและการจดัเกบ็วสัดุ 
    (ง) การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบกจิการ 
    (จ) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากสิง่แวดลอ้มในการทาํงาน 
    (ฉ) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากสารเคม ี
    (ช) การป้องกนัและควบคุมปัญหาดา้นการยศาสตร ์
    (ซ) การป้องกนัและควบคุมอนัตรายในงานก่อสรา้ง 
    (ฌ) การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
 16:30 - 17:00 ทดสอบหลงัการอบรม และ มอบวุฒบิตัรแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

ผูท้ี่จะได้รบัวฒุิบตัรจะต้องเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทัง้หมด และผา่นการทดสอบหลงัการอบรม 

หลักสูตร 

 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 



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

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทาํงาน เลขที่ จป. 64-027 

 หนงัสือรบัรองหนวยฝกอบรม โดย กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน 

หน่วยฝึกอบรมการดบัเพลิงข ัน้ต้น เลขที่ ดพต . 018 
หน่วยงานฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่ ดพฝ. 019 



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

หน่วยฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในที่อบัอากาศ เลขที่ 0501-03-2564-0004 

 หนงัสือรบัรองหนวยฝกอบรม โดย กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน 

 หนงัสือรบัรอง ISO 9001:20015 โดย URS 
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