
หลกัสูตร การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ  
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขใน 
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท ี4) พ.ศ. 2559” 

( 2 วัน ) 
หลกัการและเหตุผล 
                           ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ิธีการและเงือนไข

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 และกระบวนการทีเกียวขอ้งกบั แก๊ส

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

จะตอ้งมีการดาํเนินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมิน

ภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที14 พฤษภาคม 2564  เป็นตน้ไป   

                            บริษทัศนูยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้มจาํกดัเห็นความสาํคญัในเรืองนี จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตร

การอบรม   การจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคม 

 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบบัที 4) 

พ.ศ. 2559         เพือใหผู้ป้ระกอบการทีมี การประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมสามารถทีจะจดัทาํและ 

ดาํเนินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบติัตามแผนการ

ตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ขทีเป็นระบบอยา่งต่อเนือง 

วัตถุประสงค์  เพือให้ผูเ้ขา้อบรม 

1. ทราบและเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์    

วธีิการและเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2559          

        2.     มีความรู้เกียวกบัการทาํระบบ การจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลิต  

                   3.     ทราบแนวทางในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย  

                 1. ผูป้ระกอบการ ทีมีกระบวนการ ทีเกียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลา

หนึงเท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณ ที กนอ. กาํหนด  

                  2. ผูป้ระกอบการทีมีกระบวนการผลิต ทีเกียวขอ้งกบัก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ทีมีปริมาณครอบครองตงัแต่ 

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

เท่านนั เช่นใชส้าํหรับหมอ้นาํหรือเติมยานพาหนะ  

 



ผู้เข้าอบรม      ผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินงานจดัการ ความปลอดภยั กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบาํรุง  เจา้หนา้ทีความ

ปลอดภยั และผูที้เกียวขอ้ง 

ผลทีได้รับจากการอบรม 

                    นาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินงานจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถวาง

แผนการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ขทีเป็นระบบอยา่งต่อเนืองและนาํไปใชร่้วมกบั มาตรฐาน ISO 

45001 ทีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

ทีมวทิยากร  

1.นายโกวิทย์    สกลุแสงจันทร์  

อดีตผูจ้ดัการฝ่ายบริการและฝ่ายวศิวกรรม  บริษทั  อีเมอสนั (ประเทศไทย)   จาํกดั 

อดีตผูจ้ดัการฝ่ายบริการและฝ่ายวศิวกรรม  บริษทั โยโกกาวา (ประเทศไทย)  จาํกดั 

 

2. อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกลู  

วศิวกรและทีปรึกษาอิสระ  

อดีตวิศวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม  

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จากดั (มหาชน)  

อดีตผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จากดั  

 

3. อ.กิตติชัย    เหลืองอบอุ่น  

ผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนความปลอดภยัอาชีวอนามยั บริษทัไออาร์พีซี จากดั ( มหาชน) 

4. นายสมศักด ิ   คีตสิน  

อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)  

อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จากดั (มหาชน)  

 

 5.  อ.กลุภาค    ดาวพเิศษ  

  วทิยากกร และ ทีปรึกษาอสิระ  /  ผูเ้ชียวชาญดา้นวศิวกรรมกระบวนการผลิต,ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   

  ประสบการณ์การทาํงาน เคยเป็น วศิวกรกระบวนการผลิตในบริษทัชนันาํ - ผูจ้ดัการฝ่ายงานคุณภาพ 

  การผลิต / ซ่อมบาํรุง /  อาชีวอนามยัความปลอดภยั   ตวัอยา่งเช่น กลุ่มบริษทั อูเบะ ประทศไทย  

  ผ่านการเป็นผูต้รวจประเมินภายนอก ในโรงงานปิโตรเคมีนาํร่อง 3 บริษทั คือ SCG , PTTGC  และ JBE  

  ภายใตก้ารสนบัสนุน ของ  วศิวกรรมสถาน ฯ และ การนิคม ฯ 

 

6. อ.จรินทร์   วีรโอฬารสิทธ ิ  

ทีปรึกษา (Consultant) : 

- ทีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอตุสาหกรรม แห่งประเทศไทย 

- ทีปรึกษาสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจวตัถุอนัตราย (HASLA) 



 

วิชาการ (Academic) : 

- คณะอนุกรรมการ วชิาชีพสาขาการผลิต การควบคุม และการจดัการสารเคมีอนัตราย สภาวชิาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะทาํงานจดัทาํคูมื่อความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- อาจารยพ์เิศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ภาควชิาอาชีวอนามยั รายวชิาเสริมสร้าง

ประสบการณ์ ระบบควบคุมอคัคีภยัโรงงานอตุสาหกรรมเคมี 

ประสบการณ์  (Experience) :  มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ คือ  

- ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม  

- ดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดเกียวกบัวตัถุอนัตราย 

- ดา้นการจดัเก็บสารเคมีอนัตรายการออกแบบระบบการตรวจความปลอดภยัอาคารคลงัสินคา้อนัตราย 

- ดา้นการบริหารจดัการแผนฉุกเฉินและการระงบัเหตุสารเคมี 

- ดา้นการบริหารงานขนส่งสินคา้อนัตราย 

- ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย 

 

ประสบการณ์ของทีมวิทยากร ภาพรวม ด้าน PSM  

 อบรมผูต้รวจประเมินภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

 อบรม Awareness ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

 อบรมการประเมินความเสียง และการทาํ HAZOP 

 ตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํ PSM Procedures  

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยั 

 Coaching ผูต้รวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน 

 

ผ่านการขึนทะเบยีนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภยั กระบวนการผลิตกับ การนิคมแห่งประเทศไทย  แล้ว

ทุกท่าน 

 

 

จัดโดย  บริษัท ศูนย์เทคโนโลยคีวามปลอดภัยและสิงแวดล้อม จํากดั  SAFETECH 

 

 



กําหนดการ 

วันแรก เนือหา 

9.00-16.00 น. -ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ 

 เงือนไขใน การประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559 

-ความสาํคญัและความจาํเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโดยองคร์วม 

-ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตต่างๆ 

-การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  

-ขอ้มลูความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)  

-การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)  

-ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 

-การจดัการการเปลียนแปลง (Management of Change: MOC)  

-ขนัตอนการปฏิบตัิงาน (Operating Procedures: OP) 

-การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเริมเดินเครือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  

-การอนุญาตทาํงานทอีาจทาํใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต ทาํงานทีไม่ใช่ 

งานประจาํ (Non-routine Work Permits) 

 

วันทสีอง 

 

9.00-16.00 น. -การฝึกอบรม (Training)  

-การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM)   

-การสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident Investigation: II) 

-การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 

-การตรวจประเมินภายใน (Compliance Audit: CA) 

-ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets :TS) 

-การกาํหนดโครงสร้างและบทบาทหนา้ทีของผูที้เกียวขอ้ง ในการดาํเนินการตามการจดัการความปลอดภยักระบวน 

  การผลิต  

-ความรู้องคป์ระกอบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการนาํไปประยกุตใ์ชร่้วมกบั มาตรฐาน ISO 

45001  

 ทีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์ร  

 

 


