
 
 

 
  หน้า 1 

วนัทีอ่บรม หลกัสูตร/สถานที ่ วนัทีอ่บรม  หลกัสูตร/สถานที ่ 
 

9-10    ก.ค. 63 
3-4      ก.ย. 63 

จป.หัวหน้างาน   [ 2,200 บาท ] 
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ บางนา     
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ บางนา     

 
  2-3     ก.ค. 63 
10-11   ก.ย. 63 

จป.บริหาร   [ 2,200 บาท ] 
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา       
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา   
 

 
17-18   ส.ค. 63 
  1 -2   ต.ค. 63 

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ   [ 2,200 บาท ]   
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา    
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา    

  
  26-28  ส.ค. 63 
    5-7    ต.ค. 63 

จป. เทคนิค   [ 3,800 บาท ] 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์             
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา  
 

24-25   ส.ค. 63 จป.บริหารภาษาญี่ปุ่น   [10,000 บาท ] 
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 
 

13-14  ก.ค. 63 
19-20  ต.ค. 63 

จป.บริหารภาษาอังกฤษ   [ 10,000 บาท ] 
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 

3-4  ส.ค. 63 
3-4  พ.ย. 63 

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ ภาษาญี่ปุ่น  [ 10,000 บาท ]  
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 
 

10  พ.ย.  63 การบริหารความปลอดภยังานขนส่งสินค้าอนัตราย  
[ 2,500 บาท ] 
 โรงแรมไบรท์ตัน  ถ.สรรพวุธ บางนา  

  
 7-8   ก.ย.  63 
9-10  พ.ย. 63 

การบริหารจัดการสารเคมีอย่างยัง่ยืนในสถานประกอบการ    
 [ 4,500 บาท ] 
โรงแรมปร๊ินส์ตั้นพาร์ค  ดนิแดง     

 
 

25   มิ.ย.  63 
8    ต.ค.  63 

ความปลอดภยัในการท างานสารเคมีและการระงบัเหตุ
กรณร่ัีวไหล  [ 2,500 บาท ] 
สถาบันไทยเยอรมัน  ชลบุรี                    
โรงแรมรอยลัริเวอร์  เชิงสะพานซังฮี ้      

  
16    ก.ค.  63 
20    ส.ค.  63 

GHS  BASIC  LEVEL     [ 2,300 บาท ]                                                              
โรงแรมเบย์     ถนนศรีนครินทร์  
โรงแรมเบย์     ถนนศรีนครินทร์ 
 

 
   25-26  มิ.ย.  63 
27-28  ส.ค. 63 
    5- 6  พ.ย. 63 

การเก็บรักษาวตัถุอนัตราย  ( บฉ )  [ 4,500 บาท ] 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์ 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์ 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์                     

 
22-23  ก.ค.  63 
16-17  ก.ย.  63 
18-19  พ.ย.  63 

GHS FOR  MIXTURE   [ 4,500 บาท ] 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์           
โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์                     

 
10-11 ส.ค. 63 
15-16  ต.ค. 63 
25-26 พ.ย. 63 

การจัดท า SDS   [ 4,500 บาท ] 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์          
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์ 
โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์ 
           

29-31  ก.ค. 63 
24-26  ส.ค. 63 
26-28  ต.ค. 63 

Internal audit Process Safety management (PSM)   
[10,000 บาท ] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
 

17-19  ก.ค. 63 
25-27  ก.ย. 63 
13-15  พ.ย. 63 

External auditor Process Safety management (PSM)         
[10,000 บาท ] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

29 - 30  ม.ิย. 63      
21 - 22 ก.ค. 63     
6 -  7   ส.ค. 63      
22 - 23 ก.ย. 63       

การดบัเพลงิขั้นสูง  ( Advanced   Fire )  
ณ  สนามฝึกดบัเพลิงบางปะกง  การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 
ราคาท่านละ               10,000   บาท   
 ส่ง  5 คน    คนละ        9,000  บาท 
 

ปลาย  ต.ค. 63 ผู้ควบคุมการดบัเพลงิ ณ จุดเกิดเหตุ  
( On-Scene   Fire  Commander)  
 ณ  สนามฝึกฯ บางปะกง  กฟผ. 
ราคาท่านละ   13,000 บาท   
 ส่ง  3 คน      10,000  บาท 
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หน้า 2 

วนัทีอ่บรม หลกัสูตร/สถานที ่ วนัทีอ่บรม  หลกัสูตร/สถานที ่ 
 
 

21    ก.ค.  63 
 27   ต.ค.  63 

ความรู้ในการจัดตั้งและพฒันาทีม ERTเพ่ือรับเหตุฉุกเฉิน     
 [ 2,500 บาท ] 
โรงแรมไบรท์ตัน ถ.สรรพวุธ  บางนา  
สถาบันไทยเยอรมัน   นิคมอมตะซิตีช้ลบุรี 

 
 

17   มิ.ย.  63 
17   พ.ย.  63 

การประเมินอนัตรายด้านอัคคภียั-ระบบการบริหาร
จัดการในโรงงานอุตสาหกรรม    [ 2,500 บาท ] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
โรงแรมเบย์   ศรีนัครินทร์ 
 

        
 

29   ต.ค.  63 

หลกัสูตรการจัดการระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน [ 3,000 บาท ] 

Incident Command  System  

โรงแรมปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวที  ดนิแดง  กทม.             

     
 9- 10  ก.ย.  63 
26-27  พ.ย.  63 

การประเมินความเส่ียงRisk assessment  [4,500บาท ]   
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   รัชดาภเิษก 
โรงแรมปร๊ินส์ตั้น พาร์คฯ  ดนิแดง  กทม.   
 

 
 

22   ก.ย.  63 

อบรมเชิงปฎบิัติการ  : เทคนิคการเขียนรายงานอุบัติเหตุตาม
มาตรฐานสากล(ภาษาอังกฤษ) อย่างถูกต้อง   [ 2,500 บาท ] 
โรแรมชลอนิเตอร์  ชลบุรี  (เมอร์เคยีวเดมิ)     

 
 

18  ส.ค.  63 
12  พ.ย.  63 

ISO45001  :มาตรฐานสากลเพ่ือจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั      [ 2,500 บาท ] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   
สถาบันไทยเยอรมัน  นิคมอมตะซิตีช้ลบุรี   

 
 

 
  6   ส.ค.  63 
 24   พ.ย.  63 

 

Train  the Trainer  BBS : Bahavior  Based  Safety  

 ผู้น าเพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยในองค์กร  ( 1  วนั) 
[ 2,500 บาท ] 
 โรงแรมปร๊ินส์ตั้น พาร์คฯ ดนิแดง  กทม.  
 โรแรมแมนฮัตตัน ปทุมธานี   

   
 
 
 

15   ก.ย.  63 

ระบบบริหารจัดการการใช้กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่
เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 
 Legal  and  other  requirements   
 Management  System     [ 2,500 บาท ]   
โรงแรมปร๊ินส์ตั้น พาร์คฯ  ดนิแดง  กทม.   

 
 

20   พ.ย.  63 

เตรียมความพร้อมโรงงานยกระดบัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดบัที่ 4    [ 2,500 บาท ] 
โรงแรมปร๊ินส์ตั้น พาร์คฯ ดนิแดง  กทม.  
          

 
9   มิ.ย.  63 
24  ก.ย.  63 

กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  [ 2,500 บาท ]   
เดอะคอนเนคช่ัน MRT ลาดพร้าว               
โรงแรมไบรท์ตัน  ถ.สรรพวุธ  บางนา  

     
 
 
 

29   ก.ย.  63 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
เทคนิคการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน /การจัดท า
เป้าหมายแผนงาน และกจิกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน    
[ 2,500 บาท ] 
โรงแรมไบร์ทตัน  ถ. สรรพวุธ  บางนา กทม.  
          
 

    
 

 
5    ส.ค.  63 
23   ก.ย.  63 
12   พ.ย.  63 

ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้าง  6 ชม. 
 [ 2,000 บาท ] 
มหาวทิยาลยัสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี 
มหาวทิยาลยัสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี 
สถาบันไทยเยอรมัน  นิคมอมตะซิตีช้ลบุรี  

 
 

2     ก.ย.  63 

มาตรฐานการติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้า เพ่ือความ
ปลอดภยัในการใช้งาน   [ 2,500 บาท ] 
สถาบันไทยเยอรมัน  นิคมอมตะซิตีช้ลบุรี                     

   
5   พ.ย.   63 

ทักษะการเป็นหัวหน้างานด้วยหลกั  DIFOTIS & S 
[ 2,500 บาท ]สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอมตะซิตี ้ชลบุรี    
ถ.บางนา-ตราด กม.57                
     

2 – 3  ก.ย. 63 
 

ข้อก าหนดและการตรวจประเมินภายใน ISO 45001 :2018 
เดอะคอนเน็คช่ัน MRT  ลาดพร้าว   [ 5,000 บาท ] 
 

29-30  ก.ค. 63 
24-25  ส.ค. 63 
26-27  ต.ค. 63 

การจัดท าระบบ PSM  ตามข้อก าหนด กนอ. 
[ 5,500 บาท ] 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
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