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ความปลอดภยัในการขนส่งส าหรบัพนกังานขบัรถขนส่ง การใช้

โทรศัพท ์GPS ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายขนส่ง 

วันท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมแกรนด ์สุขุมวิท ซอย4-6 ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร  อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam) 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดเหลอืเพยีงท่านละ 2,900 บาท 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

ความส าคัญ 

          เพ่ือให้ผู้ขบัรถสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตส านึกในการ
ขบัรถอย่างปลอดภัย เพ่ือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง  

ส่ิงทีจ่ะได้รับจากการเรียนรู้ 

1. ทักษะในการขบัรถอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าอบรม 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขบัรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

เน้ือหาการอบรม 

- ทัศนคติและจิตส านึกในการขบัรถอย่างปลอดภัย 

- การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขบัรถ  

- การเตรียมความพร้อมของรถ 

- เกมการวางแผนการว่ิงรถ (รถว่ิงไม่ทับซ้อนทับเส้นทาง) 

- ระบบ GPS และผู้จัดจ าหน่ายท่ีได้รับการยอบรับจากกรมขนส่งทางบก 
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- เกม GPS กับชีวิต “GPS ในชีวิตประจ าวนั” 

- การขบัรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

- การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน 

- เกมป้องกันอุบัติเหตุ “เกมกระดาษ 1 กับความสูญเสีย” 

- การบริหารจัดการความเหน่ือยล้า 

- การขบัรถประหยดัน า้มนั 

- ความรู้เก่ียวกับกฎหมายการขนส่ง 

วิทยากร  อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว 

         Bachelor Degree in Board of Education Science Ramkhamhaeng University 

MANAGEMENT SKILLS 

                      1. Transportation Management 

2. Inventory Management 

3. Warehouse Management 

4. Task Achieving 

5. Operation Coordination 

6. Supplier Negotiation 

7. Forecasting and Control Budget 

                      8. QCC and Problem Solving 

 ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 
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ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่  คณุธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444 
Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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