
 
 

 
 

หลกัสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ 
 ตามข้อบังคบัคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที4่) พ.ศ.2559และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
จดัโดย บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม  จ ากดั  (SAFETECH) 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีครอบครองสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบติัภยัร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหมแ้ละการร่ัวไหลของสารเคมีอนัตรายร้ายแรงระหวา่งการจดัเก็บ การใช ้การผลิต  
 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลว
ไวไฟ ในการป้องกนัหรือลดความรุนแรง ของอุบติัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนและท าใหเ้กิดความสูญเสียชีวติ ทรัพยสิ์น และกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ 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 าเนินการจดั ใหมี้การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process 
Safety Management: PSM) ซ่ึงประกอบดว้ย 14 ขอ้ก าหนด รวมทั้งตอ้งมีการตรวจประเมินภายใน โดยบุคลากรของสถาน
ประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผูต้รวจประเมินภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบั กนอ . ทุก 3 ปี 
และใหย้ืน่รายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตต่อ 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 



 
 

ทมีวทิยากร  
1. อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกูล  
วศิวกรและท่ีปรึกษาอิสระ  
อดีตวศิวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จากดั (มหาชน)  
อดีตผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จากดั  
 
2. นายสมศักดิ์    คตีสิน  
อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน)  
อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จากดั (มหาชน)  
 
3. อ.กติตชัิย    เหลืองอบอุ่น  
อดีตผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนความปลอดภยัอาชีวอนามยั บริษทัไออาร์พซีี จากดั ( มหาชน) 

 4. อ.กลุภาค    ดาวพเิศษ  
  วทิยากร และ ท่ีปรึกษาอิสระ  /  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมกระบวนการผลิต,ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   
  ประสบการณ์การท างาน เคยเป็น วศิวกรกระบวนการผลิตในบริษทัชั้นน า - ผูจ้ดัการฝ่ายงานคุณภาพ 
  การผลิต / ซ่อมบ ารุง /  อาชีวอนามยัความปลอดภยั   ตวัอยา่งเช่น กลุ่มบริษทั อูเบะ ประทศไทย  
  ผา่นการเป็นผูต้รวจประเมินภายนอก ในโรงงานปิโตรเคมีน าร่อง 3 บริษทั คือ SCG , PTTGC  และ JBE  
  ภายใตก้ารสนบัสนุน ของ  วศิวกรรมสถาน ฯ และ การนิคม ฯ 
 
5. อ.จรินทร์   วรีโอฬารสิทธ์ิ   
ทีป่รึกษา (Consultant) : 

- ท่ีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 

- ท่ีปรึกษาสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจวตัถุอนัตราย (HASLA) 

วชิาการ (Academic) : 

- คณะอนุกรรมการ วชิาชีพสาขาการผลิต การควบคุม และการจดัการสารเคมีอนัตราย สภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- คณะท างานจดัท าคู่มือความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- อาจารยพ์ิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ภาควชิาอาชีวอนามยั รายวชิาเสริมสร้าง

ประสบการณ์ ระบบควบคุมอคัคีภยัโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

ประสบการณ์  (Experience) :  มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ คือ  

- ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

- ดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย 

- ดา้นการจดัเก็บสารเคมีอนัตรายการออกแบบระบบการตรวจความปลอดภยัอาคารคลงัสินคา้อนัตราย 

- ดา้นการบริหารจดัการแผนฉุกเฉินและการระงบัเหตุสารเคมี 

- ดา้นการบริหารงานขนส่งสินคา้อนัตราย 

- ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัสารเคมีอนัตราย 



 

 
ประสบการณ์ของทมีวทิยากร ภาพรวม ด้าน PSM  

 อบรมผูต้รวจประเมินภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 อบรม Awareness ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
 อบรมการประเมินความเส่ียง และการท า HAZOP 
 ตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

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

ผ่านการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมนิภายนอก การจดัการความปลอดภัย กระบวนการผลติกบั การนิคม ฯ แล้วทุกท่าน 

 

โปรแกรมจัดอบรมออนไลน์ 
 

Ω  10 – 12   มนีาคม 2565 
Ω 18 – 20   สิงหาคม 2565  
Ω 27 – 29   ตุลาคม 2565  
Ω 24 – 26   พฤศจิกายน 2565  
 

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

  สามารถหกั   ณ   ท่ีจ่าย  3 %    และ น าใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษี 200 %  
 

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   
  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) 



 

ก าหนดการอบรม 
วนัที ่ 1 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-10.30 น. ภาพรวมขอ้บงัคบั ( ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ วธีีการ 

และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 
เก่ียวขอ้ง ) ตลอดจนภาพรวมการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต  
 

-ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ 
เง่ือนไขใน การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 
เก่ียวขอ้ง 
-ความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโดยองคร์วม 
 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.45-12.00 น. -การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  

 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 น. -การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)   

-ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
 

15.00-15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.15-17.00 น. -การจดัการการเปล่ียนแปลง (Management of Change: MOC)  

 
วนัที ่ 2  

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.30 น. -ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) 

-การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  
 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. -ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 

 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น. -การฝึกอบรม (Training)                                                                                                                                       

-การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM) 
 

15.00-15.15 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.15-17.00 น -การอนุญาตท างานท่ีอาจท าใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการ  

  อนุญาต ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits)  
 

วนัที ่ 3 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  



08.30-10.30 น. -การสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident Investigation: II)      
-การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)  
 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. -ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 

 -การตรวจประเมินภายใน  
 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น. -กรอบความคิดของผูต้รวจประเมินภายใน  

-คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูต้รวจประเมินภายใน 
-จรรยาบรรณของผูต้รวจประเมินภายใน 
 

15.00-15.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15-16.30 น. -ตวัอยา่งแบบตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินภายใน 

-ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน ไดแ้ก่ การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินภายใน วธีิการตรวจประเมิน
ภายใน การหาหลกัฐานจาก 3P (People–Paper–Process or Practice) หลกัการเขียนขอ้บกพร่อง 
-การจดัท ารายงานการตรวจประเมินภายในและสรุปผล 
-การติดตามผลการด าเนินการตรวจประเมินภายใน  
 

16.30-17.00 น. - ท าแบบทดสอบหลงัการอบรม 
- มอบวฒิุบตัรการฝึกอบรม 
 

 
 

 


