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RTN SAFETY AND ENVIRONMENT CONSULTANT CO.,LTD

HISTORY OF COMPANY  
ประวัติบริษัท 

Vision, Missions
วิสัยทัศน์, พันธกิจ 

Core Values
ค่านิยมหลัก

Our Services
บริการของเรา

PRODUCT & SERVICES 
สินค้าและบริการ 

PROJECT REFERENCE
ผลงานที่ผ่านมา

CONTACT
ติดต่อเรา
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ประวัติบริษัท 

จาก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และประสบการณ์ในการท างานด้าน
วิศวกรรมและความปลอดภัยของ คุณบูรณชัย จันทร์ เจริญ และ
ประสบการณ์ของทีมงาน,วิทยากร และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 
30 ปี ที่จะการันตีคุณภาพบริการจากลูกค้าที่ เคยรับบริการจากบุคลากร
ของเรากว่า 2000 ราย จึงพัฒนาเป็น สถาบันด้านความปลอดภัย แบบ
ครบวงจร  โดยก าหนดงานบริการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยไว้ใน
หนึ่งเดียวกัน จนเกิดเป็น บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนต์คอนซัลแตนท์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้บริการมีคุณภาพ บริษัท
ด าเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยได้รับรอง
จาก SGS เพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการ 
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วิสัยทัศน,์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย ที่
ตระหนักในเรื่องจริยธรรม ทั้งภายในองค์การ และภายนอก
องค์การ

พันธกิจ
(1) สร้างความความปลอดภัยให้กับลูกค้าตาม
มาตรฐานสากล
(2) มุ่งมั่นให้ทุกกิจกรรมได้รับการด าเนินการภายใต้ระบบ
การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก
Responsibility >> ความรับผิดชอบที่จะท าในส่ิงที่ถูกที่ควร
Teamwork >> การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย
News >> กระจายข่าวสาร อัดเดตข้อมูลใหม่ของกฎหมาย 

ส่งข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคม

Responsibility

News

Teamwork
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บริการของเรา

บริษัทฯ พร้อมด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดการน าไปประยุกต์ และพัฒนา
ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการลูกค้า
2. วิเคราะห์ความต้องการด้านฝึกอบรมของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความพึงพอใจในบริการ โดยนโยบายดังกล่าวนี้ กรรมการผู้จัดการได้
ชี้แจงให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจ เพื่อน าไปปฏิบัติ และได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ รวมท้ังจัดการติดตาม และประเมินผลในการประชุม ตาม
ระเบียบปฏิบัติ การทบทวนของฝ่ายบริหาร จากคณะกรรมการการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ฝึกอบรมและสัมมนา ตรวจและทดสอบ ที่ปรึกษา

แปลเอกสาร จ าหน่ายอุปกรณ์ งานซ่อมบ ารุง
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หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

บริการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(ตามกฎหมาย) และหลักสูตรเซฟตี้พิเศษ

Training and Seminar
Occupational safety,  health, and environment (required by law) and 
special safety courses
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หลักสูตร เซฟตี้พิเศษ

บริการฝึกอบรมและสัมมนา
หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(ตามกฎหมาย) และหลักสูตรเซฟตี้พิเศษ

Training and Seminar
Occupational safety,  health, and environment (required by law) and 
special safety courses
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เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า

บริการตรวจและทดสอบ
ตรวจและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ า ลิฟต์ (ทุกชนิด) ตามกฎหมายก าหนด
และตามมาตรฐานสากลก าหนด

Inspection and Testing

Inspection and testing of machines, cranes, boilers, and elevators (all 
types) as required by law and international standards
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เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า

บริการตรวจและทดสอบ
ตรวจและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ า ลิฟต์ (ทุกชนิด) ตามกฎหมายก าหนด
และตามมาตรฐานสากลก าหนด

Inspection and Testing

Inspection and testing of machines, cranes, boilers, and elevators 
(all types) as required by law and international standards
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แผนที่

ซอยนวมินทร์ 98 
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PROJECT REFERENCE
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www.rtn.co.th
บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด

60 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-509-1139-41, 080-444-5454  E-mail : admin@rtn.co.th
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