
การอบรมหลกัสูตร 
“ผู้ตรวจประเมนิภายในการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการการ 
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบกจิการ 

ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่4) พ.ศ.2559” 
วนัที่  29 - 31   ตุลาคม   พ.ศ. 2561  

ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
จดัโดย บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม  จ ากดั  (SAFETECH) 

หลกัการและเหตุผล 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีครอบครองสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบติัภยัร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหมแ้ละการร่ัวไหลของสารเคมีอนัตรายร้ายแรงระหวา่งการจดัเก็บ การใช ้การผลิต  
 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลว
ไวไฟ ในการป้องกนัหรือลดความรุนแรงของอุบติัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนและท าใหเ้กิดความสูญเสียชีวติ ทรัพยสิ์น และกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 13 พ.ค. 2559 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีกระบวนการ
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณท่ีก าหนดในบญัชี
ทา้ยขอ้บงัคบัฯ หรือมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ท่ีมีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม
หรือ 10,000 ปอนดข้ึ์นไป ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตอ้งด าเนินการจดัใหมี้การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process 
Safety Management: PSM) ซ่ึงประกอบดว้ย 14 ขอ้ก าหนด รวมทั้งตอ้งมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถาน
ประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผูต้รวจประเมินภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบั กนอ. ทุก 3 ปี 
และใหย้ืน่รายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาตต่อ กนอ. รายละเอียดของขอ้บงัคบัฯ น้ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119 
 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 14 ขอ้ก าหนด และความเช่ือมโยงระหวา่งแต่ละขอ้ก าหนดของระบบการจดัการความปลอดภยั 
    กระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ  
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถด าเนินการจดัท าระบบความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ ในสถานประกอบการ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้จะตรวจประเมินภายในระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการ 
    ผลิต  
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
 ผูบ้ริหาร  
 วศิวกรหรือผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต 
 วศิวกรหรือผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา  
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
 พนกังานท่ีบริษทัแต่งตั้งเป็นผูต้รวจประเมินภายในระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 ท่ีปรึกษาการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต นกัวชิาการ 

 
 
 
 



ประสบการณ์ของทมีวทิยากร 
 วทิยากรรับเชิญ (Keynote Speaker) การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม

นานาชาติ ณ ฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และไทย 
 อบรมผูต้รวจประเมินภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 อบรม Awareness ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 อบรมการประเมินความเส่ียง และการท า HAZOP 
 ตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 
 ใหค้  าปรึกษาสถานประกอบการในการจดัท า PSM Procedures  
 ใหค้  าปรึกษาสถานประกอบการในการจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยั 
 Coaching ผูต้รวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน 

  

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

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  

 โอนเงินผ่านธนาคาร ช่ือบัญชี บริษทัศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมจ ากดั 
                             ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี เลขที่บัญชี 065 – 2 – 01365 - 7  บัญชีออมทรัพย์ 
                             ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระป่ินเกล้า เลขที่บัญชี 162-4-22855-5   บัญชีออมทรัพย์ 

 

                           หรือส่ังจ่ายเช็คในนาม บริษัทศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั 
  

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

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี : 0105534107978 (ส านักงานใหญ่) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ก าหนดการ 

วนัจนัทร์ที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 –10.30 น. - การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตาม “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
 ประเทศไทย ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
 (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตต่างๆ  
 - แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัฯ  
 - คุณสมบติัและเกณฑผ์ูต้รวจประเมิน 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า วค.37, AMIChemE 
 ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
 ประธานสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 อดีตนายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย   
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. - การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  
 - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
12.00–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ) 

 - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) 

 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–17.00 น. - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
วนัองัคารที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 
 บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คตีสิน  
 อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) 
 อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. - การฝึกอบรม (Training) 
 - การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) 
 บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คตีสิน 
12.00–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–13.45 น. การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) (ต่อ) 
 บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คตีสิน 
13.45–15.15 น. ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
 บรรยายโดย  นายนิกร แก้วลงักา สก.3729 
 วศิวกร Reliability and Integrity 
15.15–15.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 



15.30–17.00 น. การจดัการการเปล่ียนแปลง (Management of Change: MOC) 
 บรรยายโดย  นายนิกร แก้วลงักา 
วนัพุธที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. - การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM)  
 - การอนุญาตท างานท่ีอาจท าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต
 ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
 บรรยายโดย นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร 
 วศิวกรและท่ีปรึกษาอิสระ 
 อดีตวศิวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
 อดีตผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. - การสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident Investigation: II) 
 - การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 
 บรรยายโดย  นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร 
12.15–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - การตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Compliance Audits) 
 - ตวัอยา่ง Checklist การตรวจประเมิน 
 - ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–17.00 น. - ตวัอยา่งการจดัส่วนงานท่ีรับผิดชอบแต่ละขอ้ก าหนด 
 - Mindset on Process Safety Management 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 

 

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค    ถ.รัชดาภเิษก   กรุงเทพ 

 


