
 
การอบรมหลกัสูตร 

ผู้ตรวจประเมินภายในการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ 

 ตามข้อบงัคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที4) พ.ศ.2559 

 

  จดัโดย   
 บรษิทั  ศนูยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสงิแวดลอ้ม  จาํกดั  (SAFETECH) 

หลักการและเหตุผล 

 โรงงานอุตสาหกรรมทีครอบครองสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ มีความเสียงทีจะเกิด

อุบตัิภยัร้ายแรงจากการระเบิด การเกิดเพลิงไหมแ้ละการรัวไหลของสารเคมีอนัตรายร้ายแรงระหวา่งการจดัเก็บ การใช ้การผลิต  

 การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลือนยา้ยสารเคมีอนัตรายร้ายแรง แก๊สไวไฟ หรือของเหลว

ไวไฟ ในการป้องกนัหรือลดความรุนแรงของอบุตัิภยัทีอาจเกิดขึนและทาํใหเ้กิดความสูญเสียชีวติ ทรัพยสิ์น และกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มนนั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงประกาศ “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (ฉบบัที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” ใน

ราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 13 พ.ค. 2559 กาํหนดใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมต่างๆ ทีมีกระบวนการ

เกียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึง เท่ากบัหรือมากกวา่ปริมาณทีกาํหนดในบญัชี

ทา้ยขอ้บงัคบัฯ หรือมีกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ทีมีปริมาณครอบครองตงัแต่ 4,545 กิโลกรัม

หรือ 10,000 ปอนดขึ์นไป ณ เวลาใดเวลาหนึง ตอ้งดาํเนินการจดัใหมี้การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process 

Safety Management: PSM) ซึงประกอบดว้ย 14 ขอ้กาํหนด รวมทงัตอ้งมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถาน

ประกอบการเองทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผูต้รวจประเมินภายนอกทีขึนทะเบียนกบั กนอ. ทุก 3 ปี 

และให้ยนืรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยนืขอตอ่อายใุบอนุญาตต่อ กนอ. รายละเอียดของขอ้บงัคบัฯ นี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119 

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพอืใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 14 ขอ้กาํหนด และความเชือมโยงระหวา่งแต่ละขอ้กาํหนดของระบบการจดัการความปลอดภยั 

    กระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ  

2. เพอืใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถดาํเนินการจดัทาํระบบความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ ในสถานประกอบการ 

3. เพือเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูที้จะตรวจประเมินภายในระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการ 

    ผลิต  

 

ผู้เข้ารับการอบรม 

 ผูบ้ริหาร  

 วศิวกรหรือผูที้มีความรู้และความเชียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต 

 วศิวกรหรือผูที้มีความรู้และความเชียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบาํรุงรักษา  

 เจา้หนา้ทีความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม 

 พนกังานทีบริษทัแต่งตงัเป็นผูต้รวจประเมินภายในระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 

 ทีปรึกษาการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต นกัวชิาการ 

 

 

 



ทีมวทิยากร  
 

1.. อ.สุรักษ์    สุจริตพุทธังกูล  

วศิวกรและทีปรึกษาอิสระ  

อดีตวศิวกรอาวโุสทางดา้นพฒันาวฒันาองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม  

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (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 บริษทั ไออาร์พซีี 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  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   และ การนิคมแห่งประเทศไทย  

 

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 

 ตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํ PSM Procedures  

 ใหค้าํปรึกษาสถานประกอบการในการจดัทาํระบบการจดัการความปลอดภยั 

 Coaching ผูต้รวจประเมินภายในของสถานประกอบการในการตรวจประเมิน 

ผ่านการขึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก การจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลติกบั การนิคมแห่งประเทศไทย  

แล้วทุกท่าน 

กาํหนดการอบรม 

วนัท ี 1 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-10.30 น. ภาพรวมขอ้บงัคบั ( ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์  วีธี

การ และเงือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559 และทีแกไ้ขเพิมเติมใน

ส่วนทีเกียวขอ้ง ) ตลอดจนภาพรวมการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต  
 

-ความเขา้ใจในขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และ เงือนไขใน การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2559และทีแกไ้ขเพมิเติมในส่วน

ทีเกียวขอ้ง 

-ความสาํคญัและความจาํเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโดยองคร์วม 

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  

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

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

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

-ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15-17.00 น. -การจดัการการเปลียนแปลง (Management of Change: MOC)  

วนัท ี 2  

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  

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

-การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเริมเดินเครือง (Pre-startup Safety Review: PSSR)  

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45-12.00 น. -ขนัตอนการปฏิบติังาน (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. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15-17.00 น -การอนุญาตทาํงานทีอาจทาํใหเ้กิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการ  

  อนุญาต ทาํงานทีไม่ใช่งานประจาํ (Non-routine Work Permits)  



วนัท ี 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. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. -ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 

 -การตรวจประเมินภายใน  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-15.00 น. -กรอบความคิดของผูต้รวจประเมินภายใน  

-คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูต้รวจประเมินภายใน 

-จรรยาบรรณของผูต้รวจประเมินภายใน 

15.00-15.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

15.15-16.30 น. -ตวัอยา่งแบบตรวจประเมินของผูต้รวจประเมินภายใน 

-ขนัตอนการตรวจประเมินภายใน ไดแ้ก่ การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินภายใน วธีิการตรวจประเมิน

ภายใน การหาหลกัฐานจาก 3P (People–Paper–Process or Practice) หลกัการเขียนขอ้บกพร่อง 

-การจดัทาํรายงานการตรวจประเมินภายในและสรุปผล 

-การติดตามผลการดาํเนินการตรวจประเมินภายใน  

16.30-17.00 น. - ทาํแบบทดสอบหลงัการอบรม 

- มอบวฒิุบตัรการฝึกอบรม 

 
 

เวลา  3  วนั  ( 8.30 – 17.00 น. )    

 

ติดต่อสอบถาม คุณนงนุช   ฝ่ายอบรม  บริษทั ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

Tel. 02- 042 9993-4 ต่อ 21    / 02- 042 9995 ( ตรง )  มือถือ   083-188-2771   

  อเีมล์ training@safetechthailand.net     www. safetechthailand.net  

 

 

 

 


