
หลกัสูตร การจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ 
ตามข้อบังคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559และเพิม่เติม 
 

 
หลกัการและเหตุผล 
                           ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไข
ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 4 พ. ศ. 2559 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมี การประกอบกิจการ ในนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีมีกระบวนการ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรง  เช่น สารพิษ (Toxics)  สารก่อมะเร็งและสารท่ีท าให้
เกิดการระคายเคือง อาการแพห้รือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั     สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และท าปฏิกิริยา
รุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได ้ (Explosives) สารกดักร่อน (Corrosives) ตวัออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) 
เป็นตน้ ในปริมาณครอบครอง ณ เวลา ใดเวลาหน่ึงเท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณท่ีก าหนด และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแก๊ส
ไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ท่ีมีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545  กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนดข้ึ์นไป ณ   เวลาใดเวลาหน่ึง 
จะตอ้งมีการด าเนินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีและการตรวจประเมิน
ภายนอกทุก 3 ปี  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี14 พฤษภาคม 2564  เป็นตน้ไป   
                            บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยี่ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มจ ากดัเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี จึงได้ จดัท าหลกัสูตร
การอบรม“การจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559”         
และท่ีออกเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการท่ีมี การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมสามารถท่ีจะจดัท าและด าเนินการ
จดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงแกไ้ขท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม 

1. ทราบและเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์    
วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559          

        2.     มีความรู้เก่ียวกบัการท าระบบ การจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลิต  
                   3.     ทราบแนวทางในการจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยั กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย  
                 1      ผูป้ระกอบการ ท่ีมีกระบวนการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรง ในปริมาณครอบครอง ณ  เวลาใด
เวลาหน่ึงเท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณ ท่ี กนอ. ก าหนด  
                  2      ผูป้ระกอบการท่ีมีกระบวนการผลิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ท่ีมีปริมาณครอบครอง
ตั้งแต่ 4545 kg หรือ 10,000 ปอนดข้ึ์นไป ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เวน้แต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ซ่ึงน ามาใช ้เป็นเช้ือเพลิง
เท่านั้น เช่นใชส้ าหรับหมอ้น ้าหรือเติมยานพาหนะ  
ผู้เข้าอบรม 
                       ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานจดัการ ความปลอดภยั กระบวนการผลิต  วิศวกรซ่อมบ ารุง  เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 



ผลที่ได้รับจากการอบรม 
                    น าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินงานจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถวาง
แผนการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ขท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองและน าไปใชร่้วมกบั มาตรฐาน ISO 45001  
ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

ค่าลงทะเบียน      คนละ  3,500 บาท   ( ราคา น้ี ยงัไม่รวม VAT 7 % )  (สามารถช าระหลงัอบรม)  

       สามารถหกั   ณ   ท่ีจ่าย  3 %    และ สามารถน าใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษี 200 %  

ก าหนดการอบรม  

10 - 11   มีนาคม     2565 
16 - 17   สิงหาคม   2565 
22 - 23   กนัยายน   2565 
17 - 18   ตุลาคม     2565 

 

วนัแรก 
9.00-16.00 น. 

-ความเขา้ใจในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559      (  Requirement  ) 
-ความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโดยองค์รวม 
-ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตต่างๆ 
-การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  
-ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)  
-การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)  
-ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
-การจดัการการเปล่ียนแปลง (Management of Change: MOC)  
-ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 
-การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  
-การอนุญาตท างานท่ีอาจท าใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-
routine Work Permits) 

วนัทีส่อง 
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) 
-การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการ ( ตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ )  
-ความรู้องคป์ระกอบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและการน าไปประยกุตใ์ช้ร่วมกบั มาตรฐาน ISO 45001  
 ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์ร  



 

การสมคัร กรอกใบสมคัร มาท่ี  ฝ่ายอบรม  อีเมล ์training@safetechthailand.net 

                              ติดต่อ นงนุช  ฝ่ายอบรม  โทรศพัท ์   083-188-2771  
 

การช าระเงนิ ช าระก่อนวนัอบรม/วนัอบรม  เช็คในนาม บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีค่วามปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั 

 โอนเงินผา่นธนาคาร ช่ือบญัชี    บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยี่ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั 
                         ●    ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี เลขท่ีบญัชี 065 – 2 – 01365 - 7  บญัชีออมทรัพย ์
                         ●    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระป่ินเกลา้ เลขท่ีบญัชี 162-4-22855-5   บญัชีออมทรัพย ์ 
            ●    ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาป่ินเกลา้  เลขท่ีบญัชี 094-234480-3    บญัชีออมทรัพย ์ 
 
 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีค่วามปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั 
     88/136 หมู่8 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0105534107978 (ส านกังานใหญ่) 

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

 


