
 

 



 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั�นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จาํกัด 

ได้รับการอนมุตักิารขึ �นทะเบียน  เป็นหนว่ยฝึกอบรมเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทํางาน  

เลขทะเบียนที� จป.๕๗ – o๑๒จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   

นอกจากนั �น บริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008จากสถาบนั URS  ในขอบเขต 

งานบริการฝึกอบรมและที�ปรึกษาทั �งหมดของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายบุญส่ง นิมิตรทรัพย์ นายตฤณ พรมอนิทร์ นายสมชาย ลลีะวนาเศรษฐ        นายเสนีย์  ศรีเทพ 

ทีมว�ทยากรด�านความปลอดภัยในการทํางาน 

      กลุ�มตัวอย�างลูกค�าของบร�ษทัฯ 

กกลุ่มบริษัทลกูค้าที� ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั�นแนลแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ จาํกัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสมัคร 

                  กรุณาสง่ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมคัร มาทางอีเมล์ topprotpd@yahoo.com 

หรือแฟ๊กซ ์���-���-���  และ นาํใบสมคัรพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร มาให้เจ้าหน้าที�ในวนัแรกของการฝึกอบรม 

 

แผนการฝึกอบรม 

ประจําปี 

พ.ศ. 2559 

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภยัท๊อปโปร  (Safety in Thai) 

 

ระยะเวลาการอบรม 9:00 –17:00 น. 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

จป.เทคนิค 
(HRD ESIE CENTER) 

จ.ชลบรีุ 
- ��-�� -  - ��-�� - - ��-�� - - ��-�� - 

จป.เทคนิค 
(โรงแรมสีมาธานี ) 
จ.นครราชสีมา 

- �-�� - - - ��-�� - - - ��-�� - - 

หมายเหตุ : 

สถานที�อบรม 
อตัราค่าลงทะเบียน 

(Public Training) 

ค่าอบรม / 

ต่อท่าน 

+ Vat 7% หัก ณ ที�จ่าย �% รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีหกั ณ ที�จ่าย 

รวมกรณ ี

ไม่มีหกั ณ ที�จ่าย 

(HRD ESIE CENTER) 

จ.ชลบุรี 

บุคคลทั�วไป 3,300 - 231 - 99 - 3,432 - 3,531 - 

สมาชิก �,��� - 210 - 90 - �,120 - 3,210 - 

(โรงแรมสีมาธานี ) 

จ.นครราชสีมา 

บุคคลทั�วไป �,��� - ��� - 105 - 3,640 - �,��� - 

สมาชิก �,��� - 210 - 90 - �,120 - 3,210 - 

              ขั้นตอนการสมัครเข�าอบรม 



 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 ใบสมคัรเขา้รับการฝึกอบรม  

(ใหผู้เ้ขา้อบรม และ นายจา้งหรือผูแ้ทนของบริษทั ลงนาม พร้อมประทบัตราบริษทั) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูอ้บรม 

 สาํเนาประกาศแต่งตั�งคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) เฉพาะหลกัสูตร คณะกรรมการ คปอ. 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 คู่มือประกอบการอบรม 

 

 

 

 วฒิุบตัรรับรองการผา่นการฝึกอบรมตามที�กฎหมายกาํหนด 

(กรณีที�เขา้รับการอบรมครบตามเวลาและผา่นการประเมิน) 

 

แผนที�ตั �ง : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวนั (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี 

ติดต่อสอบถาม ���-���-����, ���-���-����, 038-387-717 



 

 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

หลกัสูตร : เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัเทคนิค 
 

 

 

วัน/เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา 

วันแรก 

��.��-��.30 น. 
 

ลงทะเบียน/พิธีเปิด 

 

 

วิทยากรที�ได้รับการ 

รับรองจากกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน 

 

 

 

 

� ชั�วโมง 

��.��-��.�� น. ทดสอบก่อนการอบรม   ( Pre – Test ) 

��.��-��.�� น. หมวดวิชาที� � การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน 

(ก) แนวคิดการจดัการความปลอดภยัในการทํางาน 

��.��-��.�� น. (ข) บทบาทหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัเทคนิค 

��.��-��.�� น. หมวดวิชาที� � กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน 

(ก) สาระสาํคญัของกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

วิทยากรที�ได้รับการ 

รับรองจากกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน 

 

 

� ชั�วโมง 

��.��-��.�� น. (ข) การตรวจสอบความปลอดภยัตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

วันที�สอง 

��.��-��.�� น. 

��.��-��.3� น. 
��.45 -�2.�� น. 

 

ลงทะเบียน 

หมวดวิชาที� � การวิเคราะห์งานเพื�อบง่ชี �อนัตราย 

(ก) เทคนิคการบง่ชี �อนัตรายเพื�อป้องกนัอบุตัเิหตจุากการทํางาน 

วิทยากรที�ได้รับการ 

รับรองจากกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน 

� ชั�วโมง 

��.��-��.�� น. (ข) เทคนิคการบง่ชี �อนัตรายเพื�อป้องกนัโรคจากการทํางาน วิทยากรที�ได้รับการ 

รับรองจากกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน 

� ชั�วโมง �5.00-�6.30 น. (ค) เทคนิคการบง่ชี �อนัตรายเพื�อป้องกนัอบุตัเิหตรุ้ายแรง  

วันที�สาม 

��.��-��.�� น. 

��.��-��.3� น. 

 

 

ลงทะเบียน 

หมวดวิชาที�� การฝึกปฏิบตัิการป้องกนัและควบคมุอนัตราย 

(ก) การฝึกปฏิบตัิการตรวจสอบความปลอดภยัตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

(ข) การฝึกปฏิบตัิการจดัทาํขั �นตอนการปฏิบตัิงาน 

(ค) การฝึกสอบสวนอบุตัเิหตแุละการจดัทํารายงาน  

 

วิทยากรที�ได้รับการ 

รับรองจากกรมสวสัดกิาร 

และคุ้มครองแรงงาน 

 

 

� ชั�วโมง 

��.��-��.�� น. ทดสอบหลงัการอบรม   ( Post – Test ) และมอบวฒุิบตัรแก่ผู้ เข้ารับการ

อบรม 

  

หมายเหตุ : 10.30 – ��.�� น, 14.45 – 15.00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง (Coffee Break)ผู้ที�จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการ

อบรมอย่างน้อยร้อยละ �� ของเวลาอบรมทั �งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม 



 

 

ขั �นตอนการจัดอบรมภายในสถานประกอบการ  (In-House Training) 

 หลกัสูตร จป.หวัหนา้งาน จป.บริหาร และ จป.เทคนิค กรุณาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �� วนั 

 หลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (คปอ.) กรุณาแจง้ยนืยนัการจดัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �� วนั 

 ลูกคา้จดัส่งรายชื�อผูเ้ขา้อบรม และ เลขที�บตัรประชาชน ใหก่้อนวนัอบรมอยา่งนอ้ย � วนั เพื�อจดัทาํวฒิุบตัร 

 การมอบวฒิุบตัร ทางบริษทัจะมอบวฒิุบตัรใหผู้ป้ระสานงานในวนัสุดทา้ยของการฝึกอบรมเฉพาะผูที้�เขา้อบรมอยา่ง

นอ้ยร้อยละ �� ของเวลาอบรมทั�งหมด และผา่นการทดสอบหลงัการอบรม 

 บริษทัจะจดัเตรียมคู่มือประกอบการอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทุกท่าน 

 

 

วิธีการชาํระเงนิ 

 ชาํระเงินโดยสั�งจ่ายเช็ค ในนามบริษัทท๊อป โปรเฟสชั�นแนลแอนด์ ดเีวลลอปเมนต์ จาํกดั 

หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพระ (ชลบรีุ) 

บญัชีออมทรัพย ์เลขที�บัญชี ���-�-�����-� 

ชื�อบญัชีบริษัทท๊อป โปรเฟสชั�นแนลแอนด์ ดเีวลลอปเมนต์ จาํกดั 
 กรุณาหกั ณ ที�จ่าย �% ในนาม 

บริษัทท๊อป โปรเฟสชั�นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จาํกดั (Top Professional and Development Co.,Ltd.) 

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี :������������� 

 กรณีชาํระเงินล่วงหนา้ กรุณา Fax สาํเนาใบโอนเงิน มาที� ���-���-��� 

 กรุณานาํเอกสารหกัภาษี ณ ที�จ่าย �% มาใหใ้นวนัอบรม มิฉะนั�น จะตอ้งชาํระค่าอบรมเตม็จาํนวน 

 กรณียกเลิกการเขา้อบรมกรุณาแจง้ล่วงหนา้ � วนัก่อนวนัอบรม มิฉะนั�น จะตอ้งชาํระค่าอบรมเตม็จาํนวน 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
(In-House Training) 

ราคา / ต่อรุ่น +Vat 7% หัก ณ  

ที�จ่าย �% 
รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีหกั ณ ที�จ่าย 

กรณอีบรมเกนิ �� ท่าน 
( ทา่นที� 21-60)คิดท่านล่ะ 

ทั�วไป 35,000 บ. 2,450 บ. 1,050 บ. 36,400บ. ��� บ./ ท่าน 

สมาชิก (ลด 5%) 33,250 บ. 2,327.50บ. 997.5� บ. 34,580 บ. 250 บ./ ท่าน 

  In-House Training 

                 ขั้นตอนการชําระเง�น 

Contact Us 

Tel: 091-234-5669, 038-387-717 , 038-387-718 

Email:topprotpd@yahoo.com  Web Site: www.tpd.co.th 



 

 

 

 

 

 

 

 


