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กรุณาชารค่าาัมมมาา่างหนาาากานาการนรรมัมมมาา3 3งมา

ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (Hybrid)
Hazardous Materials Specialist

(Hybrid)

วันที่จัด รุ่น20 :วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 – 16:30 น.

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท
(Offline) บุคคลทั่วไป:
3,600 + 252 (VAT 7%) = 3,852 บาท

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท
(Online) บุคคลทั่วไป:
2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท

ปัจจุบันสารเคมีและวัตถุอันตราย สถานประกอบการได้นามาใช้เป็นวัตถุดิบ
(Raw material) เพื่อใช้ผลิตเป็นสินค้าและบริการ (Goods & Services) หรือนามาใช้
เป็ น สารประกอบหรื อ สารผสมหรื อ ใช้ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ น เป็ น สารตั ว ท าละลายใน
กระบวนการต่างๆ กิจกรรมขั้นตอนดังกล่าวนับแต่การรับเข้า การตรวจรับ การยก-ย้าย
สารเคมี การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงขั้นตอนการเบิก -จ่ายสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเพื่อ
นาไปใช้ในกระบวนการผลิต (Production) หากผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจอาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรง เช่น สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม้ หรือเกิด
การระเบิดได้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน
สิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เนื่ อ งจากการเก็ บ รั ก ษาสารเคมี แ ละวั ต ถุ อั น ตราย กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย การใช้ การเก็ บ รั ก ษาสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตภายใต้พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 รวมทั้งความปลอดภัยการเก็บรักษา
สารเคมีที่ประกาศใช้เป็นวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้อ อกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การ
กาหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ.2551 ได้กาหนดให้
บุคลากรเฉพาะคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน เรื่องการเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย จะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษา
วั ต ถุ อั น ตรายตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมก าหนด
“ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจาสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย” ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า หรือผูส้ ง่ ออกวัตถุอนั ตราย ที่มีวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2
หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึน้ ไป
2. ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพนื้ ที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300
ตารางเมตรขึน้ ไป
3. ผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า ผู้สง่ ออก หรือผูม้ ไี ว้ในครอบครองวัตถุอนั ตรายทีเ่ ป็นวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
สิ่งทีได้รับหลังการอบรมและสัมมนา
1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเตรียมตัวสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
การจัดเก็บสารเคมีอนั ตรายของสานักควบคุมอันตรายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รับจานวน 20 ท่าน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและสัมมนา






สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกาหนดให้เรียนวิชาเคมี
ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 หน่ ว ยกิ ต หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดเก็บสารเคมี
มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้สนใจทั่วไป (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, จป.วิชาชีพ, ผู้จัดการด้านความ
ปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระบบ ISO 9001, ISO/TS-16949,
ISO 45001)
ผู้ที่สมัครสอบ บฉ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
เวลา 09.00 -16.30 น.









กฎหมายที่เกีย่ วกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายของกระทรวง
อุตสาหกรรมและกฎหมายกระทรวงแรงงาน
คาจากัดความ และความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตราย
การจาแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสาหรับการเก็บรักษา
มาตรการการป้องกัน
ข้อกาหนดพิเศษ
การเก็บรักษานอกอาคาร
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
สรุป/ซักถามปัญหา

งิทยากร คุณชเยศ แก้วลิบ

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

กรรมการผู้จั ดการ บริษั ท เซฟตี้ มาสเตอร์ จากัด
วิทยากรอิสระ, ที่ป รึกษาด้านความปลอดภัย ฯ
และบริหารทรัพยากรมนุษย์
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

