
หลักสูตร  การเตรียมตัวเพ่ือการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

ระหว่างวันที่  19 - 20   กันยายน   2563   
ณ    โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ. รัชดาภิเษก  กรุงเทพ 

จัดโดย   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จ ากัด 
หลกัการ 
                ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ( ฉบบัท่ี4 )  พ.ศ. 2559      ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี   14    พฤษภาคม   2564     เป็นตน้ไป 
ในสถานประกอบการท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)หลายแห่งไดเ้ตรียมงบประมาณ
เพ่ือจะขอรับการตรวจประเมินตรวจภายนอก ในการน้ี บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยี่ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั   ไดเ้ลง็เห็น
ความส าคญัดงักล่าว  จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรการเตรียมตวัเพ่ือการตรวจประเมินภายนอกการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต   
เพ่ือใหผู้ต้รวจประเมินภายนอกท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบักนอ.แลว้ ไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินตรวจภายนอกอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 
วตัถุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัฯ ใหก้บัผูท่ี้จะเป็นผูต้รวจประเมิน
ภายนอกการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 
คุณสมบัตผิู้สมคัร 
 ● ผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมินภายนอกกบั กนอ.  

● ผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมินภายนอกกบั กนอ. 

● ผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมินภายนอกกบั กนอ.  

 
ก าหนดวันอบรม    วนัท่ี  19 – 20   กนัยายน 2563   ณ   โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค    ถ.รัชดาภิเษก   กรุงเทพฯ  
จ านวนผู้เข้าอบรม     30    คน  
 
คณะวทิยากร 1.    อาจารยพิ์เชษฐ  พูลสมบติัภิญโญ     IEAT  PSM  External Auditor register number  I-0001 

2.    อาจารยสุ์รักษ ์  สุจริตพุทธงักรู        IEAT  PSM  External Auditor register number  I-0014 
 

ค่าลงทะเบียน   คนละ 5,000 บาท ( ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ) 
 
ตดิค่อ   ฝ่ายอบรม    บริษทัศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั  safetech   

Tel.   02– 042 – 9995  (ตรง)  02- 0429993-4   ต่อ 21 – 23  , 08-31882771 ,  08-3189-8632       
กรอกใบสมคัร     ส่งมาที ่  Email.training@safetechthailand.net  ( www. safetechthailand.net   FB. Safetechthailand )                             



ก าหนดการอบรม 
การเตรียมตัวเพ่ือการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

 

วนัเสาร์ที ่  19   กนัยายน   2563 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-12..00 น. ขอ้ก าหนดและองคป์ระกอบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

วทิยากร  อาจารย์สุรักษ์  สุจริตพุทธังกูร 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. วธีิการตรวจประเมิน PSM   

วทิยากร อาจารย์สุรักษ์  สุจริตพุทธังกูร 
วนัอาทติย์ที่  20   กนัยายน 2563   
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-12.00 น. แนวทางการตรวจประเมินภายนอกและการฝึกประเมิน 

–      แบบตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินภายนอก (Checklist) 
–      ขั้นตอนการตรวจประเมิน (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วธีิการตรวจประเมินภายนอก  
        การหาหลกัฐานจาก 3P / หลกัการเขียนขอ้บกพร่อง 
–      การจดัท ารายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล 
–      การติดตาม ผลการด าเนินการตรวจประเมินภายนอก 
วทิยากร   อาจารย์พเิชษฐ  พูลสมบัติภิญโญ  

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น. Workshop การท าตรวจประเมินภายนอกการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

กลุ่มท่ี 1 : การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM) 
กลุ่มท่ี 2 : การอนุญาตท างานท่ีอาจท าใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) 
                และการอนุญาต ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
กลุ่มท่ี 3 : ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)                                 
กลุ่มท่ี 4 : การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-start up Safety Review: PSSR) 
  โดย   อาจารย์พเิชษฐ   พูลสมบัติภิญโญ 
           อาจารย์สุรักษ์     สุจริตพุทธังกูร 
 

 
 
 
 
 



 

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.รัชดาภเิษก   กรุงเทพ   

Tel : +66 (0) 2 290-0125  

 

 
 

 
การช าระเงนิ ช าระก่อนวนัอบรม หรือ วนัอบรม   
  สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยีค่วามปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั 

 โอนเงินผา่นธนาคาร ช่ือบญัชี    บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยี่ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มจ 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) 

 


