
หลักสูตร การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
ตามข้อบังคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559 

 
หลักการและเหตุผล 
                           ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงือนไข

ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบบัที 4 พ. ศ. 2559 กาํหนดให้ผูป้ระกอบการทีมี การประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม ทีมีกระบวนการทีเกียวขอ้ง กบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรง เช่น สารพิษ (Toxics)  สารก่อมะเร็งและสารทีทาํให้

เกิดการระคายเคือง อาการแพห้รือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั     สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทาํปฏิกิริยา

รุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได ้ (Explosives) สารกดักร่อน (Corrosives) ตวัออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) 

เป็นตน้ ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหนึงเท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณทีกาํหนด และกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัแก๊ส

ไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ทีมีปริมาณครอบครองตงัแต่ 4,545  กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนดขึ์นไป ณ   เวลาใดเวลาหนึง 

จะตอ้งมีการดาํเนินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมิน

ภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที14 พฤษภาคม 2564  เป็นตน้ไป   

                            บริษทัศนูยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้มจาํกดัเห็นความสาํคญัในเรืองนี จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตร

การอบรม“การจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559”         

เพือใหผู้ป้ระกอบการทีมี การประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมสามารถทีจะจดัทาํและดาํเนินการจดัการความปลอดภยั

กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ขทีเป็น

ระบบอยา่งต่อเนือง 

วัตถุประสงค์  เพือให้ผูเ้ขา้อบรม 

1. ทราบและเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์    

วธีิการและเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2559          

        2.     มีความรู้เกียวกบัการทาํระบบ การจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลิต  

                   3.     ทราบแนวทางในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย  

                 1      ผูป้ระกอบการ ทีมีกระบวนการ ทีเกียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ  เวลาใด

เวลาหนึงเท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณ ที กนอ. กาํหนด  

                  2      ผูป้ระกอบการทีมีกระบวนการผลิต ทีเกียวขอ้งกบัก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ทีมีปริมาณครอบครอง

ตงัแต่ 4545 kg หรือ 10,000 ปอนดขึ์นไป ณ เวลาใดเวลาหนึง เวน้แต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ซึงนาํมาใช ้เป็นเชือเพลิง

เท่านนั เช่นใชส้าํหรับหมอ้นาํหรือเติมยานพาหนะ  

ผู้เข้าอบรม 

                       ผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินงานจดัการ ความปลอดภยั กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบาํรุง  เจา้หนา้ทีความ

ปลอดภยั และผูที้เกียวขอ้ง 



ผลทไีด้รับจากการอบรม 

                    นาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินงานจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถวาง

แผนการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ขทีเป็นระบบอยา่งต่อเนืองและนาํไปใชร่้วมกบั มาตรฐาน ISO 45001  

ทีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

ค่าลงทะเบียน      คนละ  5,500 บาท   ( ราคา นี ยงัไม่รวม VAT 7 % ) (สามารถชําระหลังอบรมให้เครดิต 30 – 45 วัน ) 

       สามารถหกั   ณ   ทจี่าย  3 %    และ สามารถนาํใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษ ี200 %  

กําหนดการอบรม / สถานทีจดั 

● 22 - 23    เมษายน 2564  
● 13 - 14    กรกฎาคม 2564 

● 11 – 12     ตุลาคม 2564  

 จัด   ณ   โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ  

กาํหนดการ 

วันแรก 

9.00-16.00 น. 

-ความเขา้ใจในข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559      (  Requirement  ) 

-ความสําคญัและความจาํเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติโดยองคร์วม 

-ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตต่างๆ 

-การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  

-ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลติ (Process Safety Information: PSI)  

-การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)  

-ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 

-การจดัการการเปลียนแปลง (Management of Change: MOC)  

-ขนัตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 

-การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเริมเดินเครือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  

-การอนุญาตทาํงานทีอาจทาํใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต ทาํงานทไีม่ใช่งานประจาํ (Non-

routine Work Permits) 

วันทสีอง 

9.00-16.00 น. 

-การฝึกอบรม (Training)  

-การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM)   

-การสอบสวนอบุติัการณ์ (Incident Investigation: II) 

-การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 

-การตรวจประเมินภายใน (Compliance Audit: CA) 

-ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets :TS) 

-การกาํหนดโครงสร้างและบทบาทหนา้ทขีองผูท้เีกียวขอ้ง ในการดาํเนินการ ( ตามการจัดการความปลอดภยักระบวนการผลติ )  

-ความรู้องคป์ระกอบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการนาํไปประยกุตใ์ชร่้วมกบั มาตรฐาน ISO 45001  

 ทมีีอยูแ่ลว้ภายในองค์กร  

การสมัคร กรอกใบสมคัร มาที  ฝ่ายอบรม  อีเมล ์training@safetechthailand.net 



                              ติดต่อฝ่ายอบรม  โทรศพัท ์02- 042 9993-4 ต่อ 21-23  / 02- 042 9995 ( ตรง )  083-188-2771 ,  083-189-8632 

 

การชําระเงนิ ชาํระก่อนวนัอบรม/วนัอบรม  เช็คในนาม บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

 โอนเงินผ่านธนาคาร ชือบญัชี    บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

                         ●    ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี เลขทีบญัชี 065 – 2 – 01365 - 7  บญัชีออมทรัพย ์

                         ●    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปินเกลา้ เลขทบีญัชี 162-4-22855-5   บญัชีออมทรัพย ์ 

            ●    ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาปินเกลา้  เลขทีบญัชี 094-234480-3    บญัชีออมทรัพย ์ 
 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

     88/136 หมู่8 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี : 0105534107978 (สาํนกังานใหญ่) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนท ีโรงแรม เบย ์ ถนนศรีนครินทร ์จ.สมุทรปราการ 
สอบถามเสน้ทาง โรงแรม  Tel. 02-748-7522 – 5   มอืถอื 086-309-3883  

 

 

 
 


