
 

 
 

หลกัสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ  

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ

เงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบับท ี๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

จัดโดย    บริษัท ศูนย์เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดล้อม  จาํกดั    
 

 
 

วนัแรก  

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-10.30 น. ภาพรวมข้อบังคับ ( ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์  

วธีีการ และเงือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที 4) พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข

เพมิเติมในส่วนทีเกยีวข้อง ) ตลอดจนภาพรวมการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติ  

 

-ความเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

วธีิการ และ เงือนไขใน การประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที 4) พ.ศ. 2559และทีแก้ไข

เพมิเติมในส่วนทีเกยีวข้อง 

-ความสําคัญและความจาํเป็นของการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติโดยองค์รวม 
 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45-12.00 น. 

 

 

 

 

- การตรวจประเมนิการปฏิบัตติามข้อกาํหนด (Compliance Audits :CA) 

- แนวทางการตรวจประเมินภายนอก 

- กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมนิภายนอก 

- คุณสมบัติและคุณลกัษณะของผู้ตรวจประเมินภายนอก 

 

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.15-15.15 น. - ตัวอย่างแบบตรวจประเมนิ (Checklist) 

- จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมนิ 

 

13.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30-17 .00 น. 

 

- ขันตอนการตรวจประเมนิ (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วธีิการตรวจประเมินภายนอก / 

  การหาหลกัฐาน / หลกัการเขียนข้อบกพร่อง 

- การจัดทํารายงานการตรวจประเมนิภายนอกและสรุปผล 

- การติดตาม ผลการดาํเนินการตรวจประเมนิภายนอก 



 

วนัที 2 

08.30-10.30 น. 

 

 

 

- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลติ (Process Safety Information: PSI)  

- ขันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP) 

- การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเริมเดินเครือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  

 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45-12.00 น. 

 

- การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเริมเดินเครือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) (ต่อ)  

- การฝึกอบรม (Training : TR)   

 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.15-15.15 น. - การสอบสวนอุบัตกิารณ์ (Incident Investigation: II) 

- การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)  

 

13.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30-17.00 น. 

 

- การอนุญาตทํางานทีอาจทําให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits :HW) และการ

อนุญาต ทํางานทีไม่ใช่งานประจํา (Non-routine Work Permits) 

- การมส่ีวนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP) 

 

วนัที 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) 

พักรับประทานอาหารว่าง 

- ความพร้อมใช้ของอปุกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)  

- การจัดการการเปลยีนแปลง (Management of Change: MOC)  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

- การจัดการความปลอดภยัผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM) 

พักรับประทานอาหารว่าง 

- ความลบัทางการค้า (Trade Secrets :TS) 

- ทดสอบหลงัอบรม 

- มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม  

 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

1. ผู้มีความรู้และความเชียวชาญด้านวศิวกรรมและกระบวนการผลติ 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครืองกล/วิศวกรรมอุตสาหการ 

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซึงมีความรู้และความเชียวชาญด้าน

วศิวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 



 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอืน หรือเทียบเท่า ซึงมี

ความรู้และความเชียวชาญดา้นวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมที

เกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรม 

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขนัสูง หรือเทียบเท่า ซึงความรู้และ

ความเชียวชาญดา้นวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 12 ปี 

 

2. ผู้มีความรู้และความเชียวชาญด้านวศิวกรรมและการบํารุงรักษา 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครืองกล/วิศวกรรมอุตสาหการ 

หรือเทียบเท่า ซึงมีความรู้และความเชียวชาญดา้นวิศวกรรมและการบาํรุงรักษา และมีประสบการณ์ทาํงานใน

อุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

o ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  สาขาอืน หรือเทียบเท่า ซึงมี

ความรู้และความเชียวชาญด้านวิศวกรรมและการบาํรุงรักษา และมีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมที

เกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรม 

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขนัสูง หรือเทียบเท่า ซึงความรู้และ

ความเชียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบาํรุงรักษา มีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

12 ปี 

 

3. ผู้มีความรู้และความเชียวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

o ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี  

o ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ สาขาอืน หรือเทียบเท่า ซึงมีความรู้และ

ความเชียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมีประสบการณ์ทาํงานในอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 10 ปี 

 

โปรแกรมจัดอบรม (ล่าสุด)   

● 15   - 17 มีนาคม 2564 

● 11  -  13 มิถุนายน 2564 

● 27  -  29 ตุลาคม 2564 

                            จดั    ณ    โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์   จ.สมุทรปราการ 

 



 

ทีมวทิยากร  
1. อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกลู  

วศิวกรและทีปรึกษาอิสระ  

อดีตวศิวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม  

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จากดั (มหาชน)  

อดีตผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จากดั  

 

2. นายสมศักด ิ   คตีสิน  

อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)  

อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จากดั (มหาชน)  

 

3. อ.กติตชัิย    เหลืองอบอุ่น  

อดีตผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนความปลอดภยัอาชีวอนามยั บริษทัไออาร์พีซี จากดั ( มหาชน) 

 

 4. อ.กลุภาค    ดาวพเิศษ  

  วทิยากร และ ทีปรึกษาอิสระ  /  ผูเ้ชียวชาญดา้นวศิวกรรมกระบวนการผลิต,ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   

  ประสบการณ์การทาํงาน เคยเป็น วศิวกรกระบวนการผลิตในบริษทัชนันาํ - ผูจ้ดัการฝ่ายงานคุณภาพ 

  การผลิต / ซ่อมบาํรุง /  อาชีวอนามยัความปลอดภยั   ตวัอยา่งเช่น กลุ่มบริษทั อูเบะ ประทศไทย  

  ผา่นการเป็นผูต้รวจประเมินภายนอก ในโรงงานปิโตรเคมีนาํร่อง 3 บริษทั คือ SCG , PTTGC  และ JBE  

  ภายใตก้ารสนบัสนุน ของ  วศิวกรรมสถาน ฯ และ การนิคม ฯ 

 

5. อ.จรินทร์   วรีโอฬารสิทธิ   
 

ทปีรึกษา (Consultant) : 

- ทีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 

- ทีปรึกษาสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจวตัถุอนัตราย (HASLA) 

วชิาการ (Academic) : 

- คณะอนุกรรมการ วชิาชีพสาขาการผลิต การควบคุม และการจดัการสารเคมีอนัตราย สภาวชิาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- คณะทาํงานจดัทาํคู่มือความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

- อาจารยพิ์เศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ภาควชิาอาชีวอนามยั รายวชิาเสริมสร้าง

ประสบการณ์ ระบบควบคุมอคัคีภยัโรงงานอุตสาหกรรมเคม ี

 

ประสบการณ์  (Experience) :  มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ คือ  

- ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม  

- ดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดเกียวกบัวตัถุอนัตราย 

- ดา้นการจดัเก็บสารเคมีอนัตรายการออกแบบระบบการตรวจความปลอดภยัอาคารคลงัสินคา้อนัตราย 



 

- ดา้นการบริหารจดัการแผนฉุกเฉินและการระงบัเหตุสารเคมี 

- ดา้นการบริหารงานขนส่งสินคา้อนัตราย 

- ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย 

 

ประสบการณ์ของทีมวทิยากร ภาพรวม ด้าน PSM  

 อบรมผูต้รวจประเมินภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

 อบรม Awareness ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

 อบรมการประเมินความเสียง และการทาํ HAZOP 

 ตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํ PSM Procedures  

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยั 

 Coaching ผูต้รวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน 

ผ่านการขึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจดัการความปลอดภัย กระบวนการผลติกบั การนิคม ฯ แล้วทุกท่าน 

 

อตัราค่าอบรม  คนละ  8,500  บาท   ( ราคานียงัไม่รวม VAT 7 % ) 

    สามารถหกั   ณ   ทีจ่าย  3 %    และ นาํใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษี 200 %  

 

 

การสมัคร กรอกใบสมัคร มาท ี ฝ่ายอบรม  อีเมล์ training@safetechthailand.net 

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

                             083-188-2771 ,  083-189-8632 
 

การชําระเงิน ชาํระก่อนวนัอบรม    หรือ วนัอบรม   

  สังจา่ยเช็คในนาม บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

 โอนเงินผา่นธนาคาร ชือบญัชี บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้มจาํกดั 

                         ●    ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี เลขทีบญัชี 065 – 2 – 01365 - 7  บญัชีออมทรัพย ์

                         ●    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปินเกลา้ เลขทีบญัชี 162-4-22855-5   บญัชีออมทรัพย ์ 

            ●    ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาปินเกลา้  เลขทีบญัชี 094-234480-3    บญัชีออมทรัพย ์ 
 

บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี : 0105534107978 (สนญ.) 

      88/136 หมู่8 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

  



 

 

แผนท ีโรงแรม เบย ์ ศรีนครนิทร ์จ.สมุทรปราการ 

สอบถามเส้นทาง โรงแรม โทร. 02-748-7522 – 5  มอืถือ 086-309-3883 
 

 

 
 

 



 

 


