
การเตรียมความพร�อม ตรวจประเมินโรงงาน
ที่เข�าข�ายต�องจัดทํารายงาน PSM และ

ภาพรวมการใช�งานระบบ PSM
สําหรับผู�ตรวจประเมินภายนอก

โดยทีมศึกษา และพัฒนาระบบ e-PP
บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จํากัด

โดยรูปแบบ Online
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 -16.30น.



หัวข�อการนําเสนอ

แนวทางการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข�อมูลผู�ตรวจประเมิน
ภายนอก ทางด�าน PSM

แนะนําการเข�าใช�งานระบบ

การขึ้นทะเบียนขอเข�าใช�งานระบบ

วิธีการตรวจประเมิน และการจัดส�งรายงานผลการตรวจ
ประเมิน
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การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
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สารเคมีอันตรายร�ายแรง (Highly Hazardous Chemicals) 

แกPสไวไฟ (Flammable Gases)

ของเหลวไวไฟ (Flammable Gases)



Process Safety Management Overview
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“การจัดการความปลอดภยักระบวนการผลิต” (Process Safety Management: PSM) หมายความว�า การจัดการให�เกิดความปลอดภัย การ
ป�องกันการเกิดอุบัติการณ�และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช�สารเคมีอันตรายร�ายแรง โดยใช�มาตรการทางการจัดการและ
พื้นฐานทางด�านวิศวกรรมในการชี้บ�ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวน การผลิต และให�หมายความรวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ 
การใช� การผลิต การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส�งหรือเคลื่อนย�ายสารเคมีอันตรายร�ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม 



กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ PSM
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รายชื่อของกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ PSM 

- ข�อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ข�อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

- ประกาศ กนอ. ที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการ
ตรวจประเมิน PSM

- ประกาศ กนอ. ที่ 34/2564 เรื่อง แนวทางการตรวจ
ประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคม
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 

- ประกาศ กนอ. ที่ 35/2564 เรื่อง คุณสมบัติของ
ผู�ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู�ตรวจประเมินภายนอก 

https://www.ieat.go.th/th/psm



ประเภทโรงงานที่เข�าข�าย
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(1) กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับสารเคมีอันตรายร�ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท�ากับหรือ
มากกว�าปริมาณที่กําหนด 
    ในบัญชีท�ายข�อบังคับนี้ หรือ
(2) กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับแกSสไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต� 4,545 กิโลกรัมหรือ 
10,000 ปอนด�ขึ้นไป ณ 
    เวลาใดเวลาหนึ่ง 

กรณีกระบวนการตาม (1) หรือ (2) หมายความรวมถึงอุปกรณ�ที่ใช�เชื้อเพลิงไฮโดรคาร�บอนเปXน
เชื้อเพลิงซึ่งเปXนอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องหรืออุปกรณ�ข�างเคยีงหรือที่ต�อเนื่องกับกระบวนการผลิตดังกล�าวด�วย เว�น
แต�การใช�เชื้อเพลิงไฮโดรคาร`บอนดังกล�าวไม�ได�เปaนส�วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตาม (1) หรือ (2) เช�น 
ใช�สําหรับหม�อน้ํา หรือเติมยานพาหนะ

ประเภทโรงงานเข�า
ข�าย



การดําเนินการของโรงงานที่เข�าข�าย PSM
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สรุปรูปแบบการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินภายใน ประจําทุกปd ภายในเดือนเมษายนของปdถัดไป

ตรวจประเมินภายนอก แจ�งตรวจประเมินภายนอกก�อน 15 วัน

• กรณีตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปdปฏิทิน รายงานภายในเดือนเมษายนของปd
ถัดไปที่ทําการตรวจประเมิน

• กรณีขอขยายกําลังการผลิต

• กรณีเกิดอุบัติเหตุตามข�อบังคับฯ PSM

• กรณีตรวจประเมินซ้ํา กรณีพบข�อบกพร�องหลกั (Major CAR)
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การดําเนินงานกรณีพบข�อบกพร�อง

• การจัดทําแผนการแก�ไขข�อบกพร�อง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
ได�รับรายงานผลการตรวจประเมินภายนอก

• รายงานผลการแก�ไขข�อบกพร�อง ทุก 3 เดือน จนกว�าจะแล�วเสร็จ 
16 - 31 มีนาคม

16 – 30 มิถุนายน

16 - 30 กันยายน

16 – 31 ธันวาคม
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ข�อมูลทั่วไป

ระบบเปpดให�บริการ 1 เมษายน 2565 (7x24)

Link และชื่อเข�าใช�งานระบบ (URL) ทางกนอ. อยู�ระหว�างการ
ปรับแต�งข�อมูลทางเทคนิค และเปpดให�บริการอย�างเปaนทางการ

User/Password ทางกนอ. จะแจ�งผ�านระบบอัตโนมัติไปทาง e-
Mail ที่ลงทะเบียน
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แผนการบูรณาการข�อมูลเพื่อการใช�งานอย�างมีประสิทธิภาพ
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ระบบบริหารจัดการนัดหมาย และแจ�งเตือน

สามารถจัดการแผนการเข�าให�บริการของบุคลากรที่มีหน�าที่ให�คําปรึกษาทางด�านต�าง ๆ ใน TSC ได�

สามารถแสดงปฏิทินกิจกรรมนัดหมาย ในกิจกรรมดําเนินงานทั้งส�วนการกํากับดูแล และการให�คําปรึกษาของ
เจ�าหน�าที่แต�ละท�านได� 

สามารถรองรับการนัดหมายในกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการอนุมัติ อนุญาตได�

สามารถแจ�งเตือนนัดหมาย ผ�าน e-mail และ SMS ได�

สามารถออกใบนัดหมายผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�ได�

สามารถสรุปรายงานผลการดําเนินการของเจ�าหน�าที่ในกิจกรรมนัดหมายได�

สามารถออกรายงานการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ได�

สามารถเชื่อมโยงข�อมูลสิทธิ์การเข�าใช�งานระบบร�วมกับระบบ e-PP ได�เปXนอย�างดี

สามารถประเมินความพึงพอใจในการรับบริการได�

สามารถออกรายงานสรุปผลความพึงพอใจ ในการรับบริการได�

สามารถระบุตําแหน�งทางภูมิศาสตร�สารสนเทศ ในกรณีต�องระบุสถานที่นัดหมายได� 12



ระบบตอบโต�ข�อความอัตโนมัติ

สามารถสร�างฐานข�อมูลคําถามทีพ่บบ�อย และคําตอบโดย
สามารถแยก เปaนหมวดหมู�คําถาม และรายการคําถามได�

สามารถเลือกคําถามในรูปแบบ ตัวเลือก หรือคําถามใน
รูปแบบสืบค�นได�

สามารถแจ�งเตือนไปยังเจ�าหน�าทีผู่�เกี่ยวข�องในกรณี ที่
ผู�ใช�บริการ ต�องการติดต�อเจ�าหน�าที่กนอ.

ทั้งนี้ ผู�รับจ�าง สามารถประยุกต̀การทํางานร�วมกับโปรแกรม
เครือข�ายเชิงสังคม Social Network ได�ตามความเหมาะสม
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รายงานภูมิศาสตร` สารสนเทศ
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ภาพรวมระบบ PSM



PSM ส�วนผู�ประกอบการ
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PSM ส�วนเจ�าหน�าที่ กนอ.
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PSM ส�วนผู�ตรวจประเมินภายนอก
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แนะนํากรรมวิธี
- การลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข�อมูล
- หัวหน�าทีมมอบหมายงาน
- การจัดทํารายงานตรวจประเมิน PSM
- การยืนยันแผนแก�ไขข�อบกพร�อง



กระบวนงานหลักของระบบงาน PSM
 ส�วนผู�ประกอบการ

การลงทะเบียนชื่อผู�ใช�งานและรหสัผ�าน

กระบวนงานผู�ตรวจประเมินภายนอกเข�าร�วมงานกับผู�ตรวจประเมินภายนอกประเภทนติิบุคคล

การตรวจประเมินภายใน

ยื่นคําขอแจ�งการตรวจประเมินภายนอก และการตรวจประเมินซ้ํา

การยกเลิกแจ�งการตรวจประเมินภายนอกตามรอบเวลา และการตรวจประเมินซ้ํา

การตรวจประเมินภายนอก

การจัดทําแผน/ปรับแผนปฏิบัติการแก�ไข

สรุปกิจกรรมการปฏิบัติการแก�ไข
20



หน�าหลักข�อผู�ตรวจประเมิน

กรณีผู�ตรวจประเมิน นิติบุคคล

กรณีผู�ตรวจประเมิน บุคคล



การลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ



การจัดการข�อมูลส�วนตัว



การเข�าร�วมงานนิติบุคคล



ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมินภายนอก

ผู�ประกอบการยื่น
คําขอตรวจประเมิน กนอ.รับทราบ

ผู�ตรวจประเมิน
ภายนอกดําเนินการ

ผู�ตรวจประเมิน
ภายนอกส�งรายงาน 
และสรุปรายการ

ข�อบกพร�อง
ข�อเสนอแนะ ผ�าน

ระบบ PSM

ผู�ประกอบการจัดส�ง
รายงาน ผ�านระบบ 

PSM
กนอ. รับทราบ
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การตรวจสอบรายการ แจ�งตรวจประเมินภายนอกจากผู�ประกอบการ
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ตัวอย�างหน�าจอโปรแกรมผู�ประกอบการ ยื่นคําขอ
แจ�งตรวจประเมินภายนอก



ตรวจสอบรายการ คําขอแจ�งตรวจประเมินภายนอก 
ที่ผู�ประกอบการขอรับบริการ กรณีนิติบุคคล



ตรวจสอบรายการ คําขอแจ�งตรวจประเมินภายนอก 
ที่ผู�ประกอบการขอรับบริการ กรณีบุคคล



หัวหน�าทีมตรวจประเมินมอบหมายงาน
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หัวหน�าทีมตรวจประเมิน มอบหมายงาน



การตรวจประเมินภายนอก
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การตรวจประเมินภายนอก



การตรวจประเมินภายนอก (ต�อ)



สรุปกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก



สรุปกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก (ต�อ)



สรุปกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก (ต�อ)



ภาพรวมกระบวนการกรณีพบข�อบกพร�อง

ผู�ประกอบการ
จัดทําแผนแก�ไข

ข�อบกพร�อง

และส�งแผนทาง 
Email

พิจารณาแผน
แก�ไข และลง

นามยืนยันแผน
ทาง Email

ผู�ประกอบการ
แจ�งแผนให�ทาง 
กนอ. รับทราบ

ผ�านระบบ

กนอ. รับทราบ

ผู�ประกอบการ
ปรับปรุงสถาน
นะการแก�ไข
ข�อบกพร�อง

ผู�ประกอบการ
จบการ

ดําเนินงานแก�ไข

ยื่นเรื่องขอตรวจ
ประเมินซ้ํา
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เปpดโปรแกรม

การลงทะเบียนเข�าใช�งานระบบ

เริ่มเข�าสู�ระบบ

การรับงานกับนิติบุคคล

การแก�ไขคุณสมบัติการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินภายนอก

การส�งรายงานผลการตรวจประเมินภายนอกให�ผู�ประกอบการ

การพิจารณาแผนการแก�ไขข�อบกพร�อง
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คู�มือฉบับย�อ
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คู�มือฉบับย�อ
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คู�มือฉบับย�อ
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ช�องทางการติดต�อสื่อสารที่แนะนํา



ถาม - ตอบ รับฟxงข�อเสนอแนะ
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จบการนําเสนอ
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