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1
              3,300              3,800 พ.9 ศ.10

2
              3,300              3,800 ศ.8

3               3,300              3,800 ศ.4 พ.6 อ.21

4 Highlight กฎหมายส่ิงแวดล้อม พลงังาน แก๊ส น า้มนั หลกัสูตรทีแ่นะน าก่อนเรียนหลกัสูตรที ่6               3,300              3,800 อ.11 อ.14
5               3,300              3,800 ศ.11

6               3,300              3,800 ศ.11

7               3,300              3,800 อ.19

8               3,300              3,800 อ.10

9               3,300              3,800 ศ.18 พฤ.12
10               3,300              3,800 อ.22
11               3,300              3,800 พฤ.21

12               3,300              3,800 ศ.14 ศ.17

13               9,000            10,000 พฤ-ศ.20-21 พ-พฤ.16-17 พฤ-ศ.19-20

14               3,300              3,800 จ.24 พ.25

15               3,300              3,800 อ.22 พฤ.23

16 พฤ.24
17               3,300              3,800 พ.27
18               3,300              3,800 พฤ.27 ศ.27
19               3,300              3,800 ศ.25 พ.29
20 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงด้านสารเคมอีนัตราย               3,300              3,800 อ.29
21               3,300              3,800 ศ.29
22               3,300              3,800 อ.25
23               3,300              3,800 พฤ.10

24
              3,300              3,800

พ.16

25
              3,300              3,800

พ.20

26
              3,300              3,800

พฤ.19

27
              3,300              3,800

พ.15

ล า

ดบั
ช่ือหลกัสูตร

ราคา

สมาชิก

ราคา

บุคคล

ทั่วไป
วนัทีอ่บรม วนัทีอ่บรม วนัทีอ่บรม

การตรวจประเมนิเพือ่รับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน Self Declaration Audit

ติวเตรียมพร้อมเป็นผู้ตรวจประเมนิกฎหมายเพือ่รับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน Train to be the Self 

Declaration Auditor
Update กฎหมาย ใหม่ การท างานทีอ่บัอากาศ นั่งร้านและค า้ยนั งานทีสู่ง งานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร ยทุธภณัฑ์ 

วตัถุอนัตราย

Highlight กฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั หลกัสูตรทีแ่นะน าก่อนเรียนหลกัสูตรที ่6

การประเมนิความสอดคล้องกฎหมาย อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อมเทคนิคและวธีิการตรวจประเมนิ

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

การป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายทีอ่าจเกดิจากมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2564

เทคนิคและวธีิการตรวจประเมนิกฎหมายการจัดการขยะ และของเสีย

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงเร่ืองหู และวธีิการ How to จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ

เทคนิคและวธีิการตรวจประเมนิกฎหมายส่ิงแวดล้อม  หลกัสูตรแนะน าควรเรียนหลกัสูตรที ่4 ก่อนหลกัสูตรนี้

เทคนิคและวธีิการตรวจประเมนิกฎหมายอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

หลกัสูตรแนะน าควรเรียนหลกัสูตรที ่5 ก่อนหลกัสูตรนี้

การจัดการสารเคม ีและวตัถุอนัตรายให้สอดคล้องกบักฎหมายและปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใช้ การจัดเกบ็สารเคมวีตัถุอนัตราย

การจ าแนกการจัดเกบ็สารเคมแีละวตัถุอนัตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

เทคนิคการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภยั SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมอีนัตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1

 และเทคนิคการจัดท าฉลากสารเคมอีนัตรายตามแนวทางทีก่ฎหมายก าหนด

**ทกุหลกัสูตรอพัเดทตามกฎหมายและขอ้ก าหนดปัจจุบนั    

การวเิคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การ

ประเมนิความเส่ียงและโอกาส ตามข้อก าหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

แนวทางด าเนินการเกี่ยวกบัวงจรชีวติผลติภณัฑ์ (Life cycle) 

การช้ีบ่งและประเมนิประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental aspect  identification and evaluation )

วนัทีอ่บรม วนัทีอ่บรม วนัทีอ่บรม

Training Needs ทีก่ฎหมายบังคบัให้ต้องมกีารอบรมในโรงงาน

Process Safety Management Requirements (PSM Requirements)

การตีความข้อก าหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การตีความข้อก าหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015

การตีความข้อก าหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ISO 45001:2018 

การวเิคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การ

ประเมนิความเส่ียงและโอกาส ตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015

ติวแนวข้อสอบ เพือ่สอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลกัสูตรความปลอดภยัการเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย ทีก่รมโรงงาน

อุตสาหกรรมก าหนด

การจัดการขยะอนัตราย และขยะไม่อนัตรายให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 (หากไม่ปฏบัิติตามมโีทษปรับ 200,000 บาท)

การจัดท าระบบการจัดการขยะอนัตราย ขยะไม่อนัตราย มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ ให้ถูกต้อง 

**แถมระเบียบปฏบัิติ พร้อมแบบฟอร์มครบ สามารถด าเนินการได้ทนัที


