แนวทางการขึ้นทะเบียนทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน
ภายนอกเพื่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการประกอบกิ จ การในนิ ค ม
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยได้กาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
ดังนี้
1. คณะผู้ตรวจประเมินภายนอก ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
1.1.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเคมี หรื อ สาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า หรื อ สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล หรื อ สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผ ลิต และมี
ประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
1.1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า นอกเหนือจากสาขาที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1.1 ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
1.1.3 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางานด้านการจัดทา (Establish) หรือการปฏิบัติ (Implement) หรือ
การตรวจประเมิน (Audit) เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือตรวจสอบและกากับ ดูแลโรงงานด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.1.4 สาเร็จการศึก ษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมี
ประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี
1.2 ผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านวิศวกรรมและการบารุงรักษา
1.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเคมี หรื อ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบารุงรักษา และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
1.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า นอกเหนือจาก
สาขาที่กาหนดไว้ในข้อ 1.2.1 ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบารุงรักษา และมีประสบการณ์
ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
1.2.3 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบารุงรักษา และมี
ประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี
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1.3 ผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.3.1 ส าเร็ จ การศึ กษาไม่ต่ ากว่า ปริ ญญาตรีส าธารณสุ ข ศาสตร์ หรื อ เทีย บเท่า หรือ ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีว อนามัย และความปลอดภัย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางานในอุตส าหกรรมที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
1.3.2 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี
วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทีย บเท่า นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 1.3.1 ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.1 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี
2.1.1 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.1.4 ไม่เป็น โรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.5 ไม่มีค วามประพฤติเ สื่ อมเสี ย หรือ มีพฤติ การณ์ที่ ไม่สุ จริ ต หรือหย่อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานการตรวจประเมิน
2.1.6 ไม่เ คยถูก เพิก ถอนการขึ ้น ทะเบีย นเป็น ผู ้ต รวจประเมิน ภายนอก เพื่ อ การจัด การ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิตในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียน
2.1.7 คุณสมบัติอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินภายนอกที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ตรวจประเมินเอง หรือเกิดความเสียหายต่อการตรวจประเมิน
2.2 กรณีที่เป็นนิติบุคคล
2.2.1 ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นของ
ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย และมี ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ กรรมการเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการทั้งหมด
2.2.2 ต้องมี ผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ที่มีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์การทางานตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี ที่ขึ้นทะเบียนประเภทบุคคล
ธรรมดากับ กนอ. อยู่ไม่น้อยกว่าด้านละ 1 คน และต้องไม่ขึ้นทะเบียนภายใต้สังกัด นิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งในเวลา
เดียวกัน
2.2.3 ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลการตรวจประเมิ น ภายนอกเพื่ อ การจั ด การ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิตในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียน
โดยให้ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และข้อ 2 และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายนอก
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่จัดโดย กนอ. ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) หรือที่ วสท. จัดอบรมเอง หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งจัดโดยหน่วยงานอื่น สามารถขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 – 12 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถยื่นคาขอขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามแบบที่ กนอ. กาหนด
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ทั้งนี้ ในการยื่น เอกสารสาหรั บ ผู้ ยื่น คาขอขึ้น ทะเบียนฯ ที่สาเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน
ภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ” ที่จัดโดย กนอ. ร่วมกับ วสท. หรือที่ วสท. จัดอบรมเอง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ไม่ต้องแนบเอกสารที่ระบุหัวข้อการฝึกอบรมและจานวนชั่วโมง
การอบรม พร้อมประวัติและคุณสมบัติโดยย่อของวิทยากรผู้ทาหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรฯ ในแบบ PSM 004-1
ท่านสามารถยื่นคาขอและเอกสารได้ที่ :
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ชั้น 3
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตัง้ แต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ บอร์ 02-253-0561 ต่ อ 6330, 6304 หรื อ E-mail
safety.ieatmail2@gmail.com
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