
 ลดราคาพเิศษ ในวาระครบรอบ 27 ปี   ของ บริษทั ศูนย์เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและสิงแวดล้อม จํากดั 

หลกัสูตร จป. รับจํานวนจํากดั   สมัครด่วน…. 

วนัทอีบรม หลกัสูตร/สถานที วนัทอีบรม  หลกัสูตร/สถานที  

8-9    ต.ค. 1 จป.หัวหน้างาน  ,1  บาท 

โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลฟิวงิ  ถนนเทพารักษ์  

10-11  ก.ย  61 

6 -7    พ.ย  61 

จป.หัวหน้างาน  ,1   บาท 

โรงแรมไบรท์ตนั ถ.สรรพวธุ  บางนา     

5-6    พ,ย  61 

 

จป.หัวหน้างาน  ,1  บาท 

เดอะ คอนเน็คชันMRTสีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว   

16-17 ส.ค  61 

   4 -5  ก.ย  61  

จป. บริหาร  ,1  บาท 

โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์        

2 -3   ต.ค  61 

 

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ,1  บาท   

โรงแรมไบรท์ตนั ถ.สรรพวธุ  บางนา     

7-8   พ.ย   61 จป. บริหาร  ,1  บาท 

เดอะ คอนเน็คชันMRT  สีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว         

26-27 ก.ย  61 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ,1  บาท   

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ปทุมธานี 

27-29  ส.ค  61 

10-12  ต.ค. 1 

จป. เทคนิค  ,   บาท 

โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์       

 

 

 

12-14    ก.ย.  61 

16-18   ต.ค.  1 

PSM  : Process  Safety  Management  
ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ  

,  บาท  ( ส่ง   คน ขึ นไป คดิ ,  บาท ต่อ คน ) 

รร.แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา       

เดอะ คอนเน็คชันMRT  สีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว 

     

     

    10    ต.ค.  61  

    13    พ.ย.  61 

    พ.ย.  61 

การป้องกนัและควบคมุอนัตรายจากฝุ่ นระเบิด  

( Prevention &Control Hazards of Dust Explosion ) 

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ( คนละ ,  บาท) 

โรงแรมรอยลัริเวอร์  เชิงสะพานซังฮี 

โรงแรมเบย์  ถ.ศรีนครินทร์         

24 -25  ก.ย  61  

1 - 2    พ.ย  61 

การเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย  ( ตวิสอบ บฉ. )   

,  บาท โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลฟิวิง 

30     ส.ค.  61 การจดัเกบ็สารเคมใีนคลงัสินค้าและการควบคุมอุบัตภิัย 

,  บาท  รร.เดอะคลัเลอร์ลิฟวงิ 

 

  3     ก.ย.     

 21   พ.ย.  61 

การบริหารจดัการสารเคมตีามกฎหมาย , บาท 

เดอะ คอนเน็คชันMRT  สีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว 

โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์      

9     ต.ค   61 

 

27    พ.ย.  61 

ความปลอดภัยในการทํางานสารเคมแีละการระงบัเหตุ

กรณีรัวไหล ,   บาท   โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลฟิวงิ 

เดอะ คอนเน็คชันMRT  สีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว 

 

18     ต.ค   61 

การประเมินความเสียงทางสุขภาพ ,  บาท 

เดอะ คอนเน็คชันMRT  สีแยกรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว 

 22-23  พ.ย   61 การประเมินความเสียงสารเคมต่ีอสุขภาพและ

สิงแวดล้อมในสถานประกอบการ   

4,500 บาท  โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์ 

 8     ส.ค   61 

 4     ต.ค   61 

GHS  BASIC LEVEL  ,  บาท 

โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลฟิวงิ  เทพารักษ์ 

6-7   ก.ย  61 

8-9   พ.ย  61 

GHS FOR  MIXTURE  4,5  บาท 

โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์   

 -  ก.ย.  61 

 -  พ.ย.   

การจดัทาํ SDS  ,  บาท 

โรงแรมเบย์  ถนนศรีนครินทร์       

23   ส.ค   61 

 11   ต.ค   61 

มาตรฐาน ISO 45001 : 2018                ,  บาท 

โรงแรมเดอะคลัเลอร์ลฟิวงิ  เทพารักษ์ 

จดัทุก 2  เดือน 

 -  ส.ค.   

 -  ส.ค.   

การดับเพลงิขันสูง ( Advanced  Fire ) 

ท่านละ ,  บาท ส่งอบรมจํานวน    คน ขนึไป    

 ,  บาท  ณ  กฟผ. สนามฝึกดบัเพลงิบางปะกง  

 ปลาย  ต.ค.   On-Scene   Fire  Commander  Course 

คดิราคาท่านละ  ,   บาท    

ณ  กฟผ.  สนามฝึกดบัเพลงิบางปะกง  

 

ติดต่อฝ่ายอบรม  T. 02 -042- 9995 ( ตรง ) 02- 042- 9993 -  ต่อ 21 - 23 , 083-188 -2771 , 083-189 -8632    

อเีมล์  training@safetechthailand.net   www. safetechthailand.net   FB. Safetechthailand 

อตัราค่าอบรม  ยงัไม่รวม  Vat 7%  สามารถหกั ณ  ทีจ่าย  %  ,  ลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละร้อย ( 200%) 


