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พิธเี ปิ ดการฝึ กอบรม
โดย นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดระยอง
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แนะนําตัว / แนะนําหลักสูตร
9:00 – 9:15
 การทดสอบก่อนการฝึ กอบรม (Pre-test)
9:15 – 9:45
 การขนส่งสินค้ าอันตรายและสินค้ าทั)วไป/สินค้ าอันตรายกับ
วัตถุอนั ตราย
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11:45 -12:00 ความตกลงในการขนส่งข้ ามแดนในภูมภิ าคอาเซียนตาม
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13:00 – 14:30  ความเชื)อมโยงกับกฎหมายไทย
 กฎหมายไทยที)สอดคล้ องตามข้ อกําหนด ADR ของกรมการ
ขนส่งทางบก
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 กฎหมายไทยที)สอดคล้ องตามข้ อกําหนด ADR ของกรมการ
ขนส่งทางบก (ต่อ)
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อ. พงศ์นรินทร์ เพชรชู
ที)ปรึกษา GIZ

อ. พงศ์นรินทร์ เพชรชู
อ. พงศ์นรินทร์ เพชรชู
อ. พงศ์นรินทร์ เพชรชู
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แบบฝึ กหัดเพื)อปฏิบัตติ ามกฎหมาย ให้ ผ้ ูประกอบการและผู้มี
ส่วนเกี)ยวข้ อง
พักรับประทานอาหารว่าง
แบบฝึ กหัดเพื)อปฏิบัตติ ามกฎหมาย ให้ ผ้ ูประกอบการและผู้มี
ส่วนเกี)ยวข้ อง (ต่อ) และเฉลยแบบฝึ กหัด
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