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1.หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถาน

ประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเกบ็รกัษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551   ได้กําหนดให้บุคลากรเฉพาะคือผู้ที่มีหน้าทีร่บัผิดชอบด้านความปลอดภยัใน 

เรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย จะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภยัการเก็บรักษา

วัตถ ุอันตรายตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

 

ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจําสถานที่เก็บรกัษาวัตถุอันตราย 
ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถอัุนตรายชนิดที ่1 ชนิดที ่2 หรือชนิดที ่3ปริมาณ

รวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตนั/ป ีข้ึนไป 

2. ผู้มีไว้ในครอบครองวตัถอัุนตรายทีม่ีพื้นทีก่ารเก็บรกัษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 

3. ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทีเ่ปน็วตัถไุวไฟหรือวัตถ ุ

ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการวตัถุอันตราย 
1. ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะปฏิบตัิงานประจําสถานที่เกบ็รกัษาวตัถุอันตรายและ 

บุคลากรเฉพาะนั้นต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการวัตถุอันตรายแห่งอื่น 

2. ต้องดําเนินการจัดหาบุคลากรเฉพาะแทนภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนัทีท่ราบว่าบคุลากรเฉพาะถูก

ยกเลิกหนงัสือรับรองการจดทะเบียน เสียชีวิต ลาออก หรือทุพพลภาพ แล้วแต่กรณี 

3. ต้องดําเนินการให้สถานที่เกบ็รกัษาวตัถุอันตรายมีความปลอดภยัตามประกาศกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเกบ็รกัษาสารเคมีและวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2550 

หรือตามหลักเกณฑ์นานาชาติโดยความเห็นชอบจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

4. ต้องรายงานและรบัรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทุก 1 ป ี

คุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะฯ 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีห่ลักสูตรกําหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

2. ผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลกัสูตรความปลอดภัยการเกบ็รกัษาวัตถุอันตรายทีก่รม 

โรงงานอตุสาหกรรมกําหนดโดยได้คะแนนในการทดสอบ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80ซ่ึงผู้ที่จะทําหน้าที่เปน็บุคลากร

เฉพาะปฏิบตัิงานประจําสถานทีเ่กบ็รกัษาวัตถุอันตรายจําเปน็ต้องมีคุณสมบตัิทัง้ 2 ข้อ จึงจะสามารถขึ้นทะเบียน

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ 
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1. ปฏิบัติงานให้สถานที่เกบ็รักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยตามประกาศกรมโรงงาน 

 เรื่อง คู่มือการเกบ็รกัษาสารเคมีและวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2550 หรือตามหลกัเกณฑ์ 

นานาชาติโดยความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. จัดทําแผนความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจําปีเกบ็ไว้ 

3. จัดทําและรับรองรายงานความปลอดภัยการเกบ็รกัษาวัตถุอันตราย 

4. ทําหน้าทีใ่ห้ข้อมูลที่ถกูต้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่เกิดอุบัติภยัจากสถานที่เกบ็รักษาวัตถุ

อันตราย 

หลัก สูตรนี้จึงจัดข้ึนมาเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรบับุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตราย  ก่อนเข้ารับการทดสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถาน

ประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551  

  

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการเกบ็รักษา 

 วัตถุอันตราย   

2. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารบัการทดสอบตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ

ความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551   

 

3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารบัการทดสอบเป็นบุคลากรเฉพาะตามประกาศกระทรวง
 อุตสาหกรรม  เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ

 ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551   

 3.2 ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
4. วิทยากรบรรยาย 
 นายสวินทร์ พงษ์เก่า /  นายศักด์ิครินทร์  แก้วลิบ  / นายธีรชาติ  นิรนัตสุข   
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5.ระยะเวลาอบรม 6  ชั่วโมง 
 
 
6.หัวข้ออบรม 
 
08.45-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-10.30 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสารเคมีอันตราย 

ป้ายเตือนและฉลากทีใ่ช้ในการช้ีบ่งสารเคมีอันตราย ระบบ GHS 

การใช้ข้อมูลความปลอดภยัทางสารเคมี  (MSDS)เพื่อการบริหารจดัการด้านความปลอดภัย 

10.30-10.45   พัก 

10.45-12.00 ข้อกําหนดและวิธีจัดเกบ็สารอันตราย 

ข้อกําหนดของสถานที่จัดเก็บ 

ลักษณะของอาคารที่จัดเกบ็ 

วิธีการจัดเกบ็แยกตามประเภทสารเคมี 

12.00-13.00 พักทานอาหาร 

13.00-14.30 การใช้อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทํางานสัมผัสกบัสารเคมีอันตราย 

14.30-16.00 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

  �  การประเมินความเสี่ยง 

  �  การวางแผนก่อนเกิดเหตุการณ ์

  �  การควบคมุอัคคีภัยและการควบคุมการหกรั่ว 

16.00-16.30 ทดสอบ/เฉลยหลังจบการอบรม 

16.30-16.45 แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวสอบเป็นบุคลากรเฉพาะฯ 

 

7.วิธีบรรยาย            บรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม 
8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล    ทดสอบก่อน-หลังการอบรม/ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % 

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                        วุฒิบตัรผ่านการอบรม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

   วันที่.....................เดือน........................พ.ศ................... 

(ข้าพเจ้า) นายจ้าง ..................................................................................................................................... ............ 

สถานทีท่ํางานปัจจุบนับริษทั.................................................................................................................................. 

 เลขที่................หมู่ที่...............................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................................... 

จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................... 

ประเภทกิจการ......................................................................จํานวนพนกังาน.........................................คน 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง อบรมวันที ่

1    

2    

3    

4    

5    

  

 ลงชื่อ...................................................นายจ้าง  

  (..............................................................)  

ช่ือผู้ประสานงานของบริษทั .................................................... โทร .....................................ต่อ.............  

มือถือ............................................................E-mail address……………………………………………................... 
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ราคาอบรมหลักสตูร 
หลักสูตร ระยะเวลา

อบรม 

ประเภท ราคา ภาษี รวม 

สมาชิกสมาคมฯ 1,500 105 1,605 บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยั

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

 

6  ชม. ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 2,000 140 2,140 

 

อัตราค่าอบรม    รวมค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรมและวุฒิบตัร 

การชําระเงิน 

1.เช็คส่ังจ่าย "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามยัในการทํางาน (ประเทศไทย)" 
The    Safety and Health  at  Work  Promotion  Association (Thailand) 

2.โอนเข้าบัญชี ช่ือบัญชี "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามยัในการทํางาน (ประเทศไทย)" 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ัญชี 211-0-51828-5 กรณุา 

แฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุช่ือบริษทั-หลักสูตรทีเ่ข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 02884 1853  , 0 2880 4591 

3.สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป  4/2528  ดาวน์โหลดข้อมูล

เพิ่มเติมทีw่ww.shawpat.or.th 

 


