
    

 

 

    

    

    

    

    

 
 
 
 

วันอังคาร - วันพธุ ท่ี  28-29 มกราคม  2557 
เวลา  09.00 น. – 16.00 น. 

ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เนื้อหาการสอน 
1. อธิบายและสรุปประเด็นการจัดการและการควบคุมการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่าง
ละเอียด 
2. สอนข้ันตอนและติวเข้มเพ่ือสอบเป็นผู้ควบคุมพ้ืนท่ีจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ 
3. อธิบายถึงปัญญาข้อจํากัดต่างๆ และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง การจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายและวัตถุไวไฟ 
   จากประสบการณ์จริงของวิทยากรท่ีเคยตรวจประเมินภายนอกให้องค์กร มากกว่า 500 องค์กร 
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1. CD รวบรวมกฎหมายท่ีจะใช้สอบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ และ บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ 
2. E-learning  ความปลอดภัยการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย  
 

หลักสูตร ���������	�
���������	�
���������	�
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 เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตาม

หลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
 

หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจําคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

สํารองที่น่ัง   ตดิต่อ 086-375-1811 ,086-326-4441    
Tel : 02-489-2500, 02-489-2501    Fax : 02-489-2502    

E-mail : office@aimconsultant.com, marketing@aimconsultant.com   เว็บไซต์ :  www.aimconsultant.com   

สําหรับองค์กรที่ครอบครองสารเคมี วัตถุอันตรายและวัตถุไวไฟ และหรือ 
1. ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายท่ีมีวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 หรือชนิดท่ี 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1000 เมตริกตัน/ปี ข้ึนไป 
2. ผู้มีไว้ในครอบวัตถุอันท่ีมีพ้ืนการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
3. ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายท่ีเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ 
    และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (มีเพียงแค่ 1 ภาชนะ บรรจุ ก็เข้าข่ายหากมีไว้เพ่ือกระบวนการผลิต) 

 

การชําระเงิน 

              สมาชิก  ราคา 6,500 บาท   VAT 7% = 455 บาท หัก ณ ท่ีจ่าย 3 %= 195 บาท   
โดยชําระท้ังสิ้น 6,760 บาท 
              บุคคลท่ัวไป ราคา 7,000 บาท   VAT 7% = 490 บาท หัก ณ ท่ีจ่าย 3 %= 210 บาท   
โดยชําระท้ังสิ้น 7,280 บาท 
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