
 

 
การอบรมหลกัสูตร 

“ผู้ตรวจประเมนิภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ  
ตามข้อบังคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ

เง่ือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
จัดโดย บริษทั ศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั 

 
วนัแรก  
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น. ความเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

วธีิการ และ เง่ือนไขใน การประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
- ความส าคัญและความจ าเป็นของการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติโดยองค์รวม 
- ระบบการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติต่างๆ 
วทิยากร   นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกรู 
อดตีวศิวกรอาวุโสทางด้านพฒันาวฒันาองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. 
 
 
 
 

- การตรวจประเมนิการปฏิบัตติามข้อก าหนด (Compliance Audits :CA) 
- แนวทางการตรวจประเมนิภายนอก 
- กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมนิภายนอก 
- คุณสมบัตแิละคุณลกัษณะของผู้ตรวจประเมนิภายนอก 
วทิยากร นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกรู 

12.15-13.15 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.15-15.15 น. - ตวัอย่างแบบตรวจประเมนิ (Checklist) 

- จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมนิ 
13.15-15.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.30-17 .00 น. 
 

- ขั้นตอนการตรวจประเมนิ (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วธีิการตรวจประเมนิภายนอก / 
  การหาหลกัฐาน / หลกัการเขียนข้อบกพร่อง 
- การจดัท ารายงานการตรวจประเมนิภายนอกและสรุปผล 
- การตดิตาม ผลการด าเนินการตรวจประเมนิภายนอก 
วทิยากร นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกรู 



 
 
วนัที่ 2 
08.30-10.30 น. 
 
 
 

- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลติ (Process Safety Information: PSI)  
- ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Operating Procedures: OP) 
- การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเร่ิมเดนิเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  
วทิยากร นายกติตชัิย เหลืองอบอุ่น 
ผู้จดัการแผนกสนับสนุนความปลอดภัย อาชีวอนามยั บริษทัไออาร์พซีี จ ากดัมหาชน 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. 
 

- การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเร่ิมเดนิเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) (ต่อ)  
- การฝึกอบรม (Training : TR)   
วทิยากร นายกติตชัิย  เหลืองอบอุ่น 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.15-15.15 น. - การสอบสวนอุบัตกิารณ์ (Incident Investigation: II) 
- การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)  
วทิยากร นายกติตชัิย  เหลืองอบอุ่น 

13.15-15.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.30-17.00 น. 
 

- การอนุญาตท างานที่อาจท าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits :HW) และการ
อนุญาต ท างานที่ไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
- การมส่ีวนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP) 
วทิยากร นายสุรักษ์  สุจริตพุทธังกรู 

วนัที่ 3  
08.30-10.30 น. 
 
10.30-10.45 น.  
10.45-12.15 น. 
 
 
12.15-13.15 น. 
13.15-15.15 น.                        
15.15-15.30 น.        
15.30-16.00 น.                   
16.00-17.00 น. 

- การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลติ (Process Hazard Analysis: PHA) 
วทิยากร นายสมศ กดิ์   คีตสิน  
พกัรับประทานอาหารว่าง 
- ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)  
- การจดัการการเปลีย่นแปลง (Management of Change: MOC)  
วทิยากร  นายสมศ กดิ์   คีตสิน  
พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
- การจดัการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM) 
พกัรับประทานอาหารว่าง 
- ความลบัทางการค้า (Trade Secrets :TS) 
- ทดสอบหลงัอบรม 
- มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม  

 
 



 
คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการอบรม 
1. ผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวศิวกรรมและกระบวนการผลติ 
o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมอุตสาหการ 

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญด้าน
วศิวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมี
ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรม 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซ่ึงความรู้และ
ความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 12 ปี 
 

2. ผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา 
o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมอุตสาหการ 

หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและการบ ารุงรักษา และมีประสบการณ์ท างานใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

o ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมี
ความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมและการบ ารุงรักษา และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรม 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซ่ึงความรู้และ
ความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
12 ปี 

 
3. ผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
o ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี  
o ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และ

ความเช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 10 ปี 

 

 

 



 

 

โปรแกรมจัดอบรม   

● 27-29    มนีาคม          2563 
● 17-19    กรกฎาคม      2563  
● 25-27    กนัยายน        2563 
● 13-15    พฤศจิกายน   2563  

                         จัด    ณ    โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   ถ.รัชดาภิเษก   กรุงเทพ    

 

อตัราค่าอบรม คนละ  10,000 บาท   ( ราคาน้ียงัไม่รวม VAT 7 % ) 

  ส่งอบรม    4  คน   คิดราคา  คนละ 9,000 บาท ( ราคาน้ียงัไม่รวม VAT 7 % )  

  สามารถหกั   ณ ท่ีจ่าย  3 %     

 

การสมคัร กรอกใบสมคัร มาที ่ ฝ่ายอบรม  อเีมล์ training@safetechthailand.net                 

  ดาวน์โหลดใบสมคัร    จาก  WWW. safetechthailand.net 

                                 หรือ ติดต่อฝ่ายอบรม  โทรศัพท์ 02- 042 9993-4 ต่อ 21-23  / 02- 042 9995 ( ตรง ) 

                                  083-188-2771 ,  083-189-8632 

  

การช าระเงนิ ช าระก่อนวนัอบรม หรือ วนัอบรม   
  ส่ังจ่ายเช็คในนาม บริษัทศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั 

88/136 หมู่8 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี : 0105534107978  (ส านักงานใหญ่) 

 โอนเงินผ่านธนาคาร ช่ือบัญชี บริษทัศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมจ ากดั 
                         ●    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระป่ินเกล้า เลขที่บัญชี 162-4-22855-5   บัญชีออมทรัพย์  
           ●    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาป่ินเกล้า  เลขที่บัญชี 094-234480-3    บัญชีออมทรัพย์  
 

        

 
 



 
ทมีวทิยากร  
1. นายกติติชัย เหลืองอบอุ่น 
ผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั บริษทัไออาร์พีซี จ  ากดัมหาชน 
 
 2.นายสมศักดิ์   คีตสิน  
อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ  ากดั (มหาชน) 
อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
 
3. อ.สุรักษ์  สุจริตพุทธังกูล 

วศิวกรและท่ีปรึกษาอิสระ 
อดีตวศิวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
อดีตผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั 

BSc. Chemical Engineering   Chulalongkorn university 

Master degree    : Executive MBA Burapa university 

BA of Law Sukothai Thammathirat university 

Senior Consultant  MMI  Engineering  Consultant  Co;Ltd. 
Senior  Consultant  PTT  Energy  Solution  Co;Ltd. 
ท่ีปรึกษา บริษทั น ้ามนับริโภคไทย จากดั   

ฯลฯ  

ประสบการณ์ 

       อบรมผู้ตรวจประเมินภายในและผู้ตรวจประเมินภายนอกระบบการจัดการความปลอดภัย 

          กระบวนการผลติ 

       อบรม Awareness ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ 

       อบรมการประเมินความเส่ียง และการท า HAZOP 

       ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

          โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า เป็นต้น 

       ให้ค าปรึกษาสถานประกอบการในการจัดท า PSM Procedures 

       ให้ค าปรึกษาสถานประกอบการในการจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัย 

       Coaching ผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน 



 

  แผนทีโ่รงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.รัชดาภิเษก   กรุงเทพ   Tel :  +66 (0) 2 290-0125 

  

 
 
 


