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หัวข
อการนําเสนอ
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เกี่ยวกับ PSM

ภาพรวมระบบ

การใช
งานระบบ PSM สําหรับผู
ประกอบการ



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�งประเทศไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
- ข�อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
- ประกาศ กนอ. ที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมิน PSM
- ประกาศ กนอ. ที่ 34/2564 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศ กนอ. ที่ 35/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู�ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู�ตรวจ

ประเมินภายนอก 



ประเภทโรงงานที่เข
าข-าย
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(1) กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับสารเคมีอันตรายร�ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท�ากับหรือมากกว�าปริมาณที่
กําหนด 
    ในบัญชีท�ายข�อบังคับนี้ หรือ
(2) กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับแกGสไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต� 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด�ขึ้นไป 
ณ 
    เวลาใดเวลาหนึ่ง 

กรณีกระบวนการตาม (1) หรือ (2) หมายความรวมถึงอุปกรณ�ที่ใช�เชื้อเพลิงไฮโดรคาร�บอนเปLนเชื้อเพลงิซึ่งเปLน

อุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องหรืออุปกรณ�ข�างเคยีงหรือที่ต�อเนื่องกับกระบวนการผลิตดังกล�าวด�วย เว
นแต-การใช
เชื้อเพลิงไฮโดรคาร_บอน
ดังกล-าวไม-ได
เป̀นส-วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตาม (1) หรือ (2) เช�น ใช�สําหรับหม�อน้ํา หรือเติมยานพาหนะ

ประเภทโรงงานเข
า
ข-าย



การดําเนินการของโรงงานที่เข
าข-าย PSM
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สรุปรูปแบบการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินภายใน

ตรวจประเมินภายนอก

• กรณีตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปc/ปฏิทิน

• กรณีขอขยายกําลังการผลิต

• กรณีเกิดอุบัติเหตุตามข
อบังคับฯ PSM

• กรณีตรวจประเมินซ้ํา กรณีพบข
อบกพร-องหลัก (Major CAR)
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ภาพรวมระบบ PSM
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ภาพรวมระบบ e-PP

e-PP Change for Sustainability



ระบบฐานข
อมูลตั้งต
น (Master Data)
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ระบบฐานข
อมูลตั้งต
น (Master Data)
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ส-วนเจ
าหน
าที่ กนอ.
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ส-วนผู
ตรวจประเมินภายนอก
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ส-วนผู
ประกอบการ
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กระบวนงานหลักเชิงธุรกิจทางด�าน PSM

การลงทะเบียนชื่อผู
ใช
งานและรหัสผ-าน

กระบวนงานผู
ตรวจประเมินภายนอกเข
าร-วมงานกับผู
ตรวจประเมินภายนอกประเภทนิติบุคคล

การตรวจประเมินภายใน

ยื่นคําขอแจ
งการตรวจประเมินภายนอก และการตรวจประเมินซ้ํา

การยกเลิกแจ
งการตรวจประเมินภายนอกตามรอบเวลา และการตรวจประเมินซ้ํา

การตรวจประเมินภายนอก

การจัดทําแผน/ปรับแผนปฏิบัติการแก
ไข

สรุปกิจกรรมการปฏิบัติการแก
ไข
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แนะนําการใช
งานระบบ
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การตรวจประเมินภายใน
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ในส�วนของการตรวจประเมินภายในนั้น จะเป$นโปรแกรมส�วนผู�ประกอบการที่เข�าข�าย PSM ดําเนินการตรวจประเมินภายใน โดยมีการ
รายงานผลการตรวจประเมินภายในผ-านระบบ e-PP เพื่อให
เจ
าหน
าที่กนอ.รับทราบ ดังกระบวนงานเชิงธุรกิจ PSM-B005-การตรวจประเมิน
ภายใน โดยมีรายการตรวจประเมินภายใน ดังแสดงในแผนผังต-อไปนี้



กระบวนการตรวจประเมินภายใน
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โปรแกรมตรวจประเมินภายในของผู
ประกอบการ

20หน�าแสดงรายการโปรแกรมส�วนการตรวจประเมินภายใน



โปรแกรมตรวจประเมินภายในของผู
ประกอบการ
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โปรแกรมตรวจประเมินภายในของผู
ประกอบการ
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หน�าแสดงประวัติการจัดทํารายงานตรวจประเมินภายใน



รายงานผลการตรวจประเมินภายใน
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กรณีที่ยังไม-ได
ส-งรายงาน
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กรณีที่ส-งรายงานแล
ว
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ยื่นคําขอแจ
งการตรวจประเมินภายนอก และการยกเลิก
กิจกรรม
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กระบวนการแจ
งตรวจประเมินภายนอก และตรวจประเมินซ้ํา
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กระบวนการขอยกเลิกการตรวจประเมินภายนอก
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โปรแกรมยื่นคําขอตรวจประเมินภายนอก
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โปรแกรมยื่นคําขอตรวจประเมินภายนอก (ต-อ)
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กรณียกเลิกคําขอการตรวจประเมินภายนอก
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การยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจประเมินภายนอก
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ค
นหา และคัดเลือกข
อมูลผู
ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียน
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บุคคล บุคคล



กรณีการตรวจประเมินซ้ํา
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การแจ
งสถานะจากระบบ
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การตรวจประเมินภายนอก
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กนอ. รับทราบรายงานการตรวจประเมินภายนอกต�อไป

รายงานการตรวจประเมินภายนอกนั้น จะเป$นส�วนที่ผู�ตรวจประเมนิภายนอกส�งเอกสารไฟล4การตรวจประเมินภายนอกตาม
ข�อบังคับฯ PSM และที่แก�ไขเพิ่มเติมในส�วนที่เกี่ยวข�อง และดําเนินการจัดส�งให�ผู�ประกอบการเพื่อจัดส�งให� กนอ. ต�อไป โดย
ผู�ประกอบการจะเลือกรายการตรวจประเมินที่ต�องการ และแนบรายงานการตรวจประเมินภายนอก เพื่อนําส�ง กนอ. เพื่อให�
กนอ. รับทราบรายงานการตรวจประเมินภายนอกต�อไป



กระบวนการตรวจประเมินภายนอก

37



โปรแกรมรายงานผลการตรวจประเมินภายนอก
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การจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินภายนอก
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ตัวอย�างรายงานสรุปผลการตรวจประเมินภายนอก (PDF)

ตัวอย�างหน�าจอยืนยันผลการตรวจประเมินภายนอก



หน�าจอแสดง e-Mail แจ�งผลการยืนยันการส�งรายงานการ
ตรวจประเมินภายนอก
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การจัดทําแผน/ปรับแผนปฏิบัติการแก
ไข
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ผู�ตรวจประเมินภายนอกพิจารณา

การจัดทําแผนแก�ไขข�อบกพร�องนั้น จะมีการจัดทําแผนดังกล�าวในกรณีที่พบข�อบกพร�อง CAR จากการตรวจประเมิน 
PSM ตามกระบวนงาน PSM-B007-การจัดทําแผน/ปรับแผนปฏิบัติการแก�ไขโดยจะเป$นการแจ�งแผนปฏิบัติการแก�ไขเพื่อให�
ผู�ตรวจประเมินภายนอกพิจารณา



กระบวนการการจัดทําแผน
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การจัดทําแผนแก
ไขข
อบกพร-อง
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การบันทึกผลการแก
ไขข
อบกพร-อง
ตามผลการตรวจประเมิน
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ให�ผู�ตรวจประเมินภายนอกดําเนินการตรวจประเมินซ้ําต�อไป

ในส�วนของการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมการปฏิบัติการแก�ไขนั้นจะแบ�งเป$น 2 ส�วน คือ การแจ�งผลความคืบหน�าการ
ดําเนินการทุกรอบเวลา 3 เดือน และการแจ�งสรุปปBดงานแก�ไขตามผลการตรวจประเมินภายนอก ดังกระบวนงาน PSM-B008-
สรุปกิจกรรมการปฏิบัติการแก�ไขเพื่อเป$นข�อมูลตั้งต�นในการแจ�งตรวจประเมินซ้ํา (เฉพาะกรณีกิจกรรมปฏิบัติการแก�ไข) สําหรับ
ให�ผู�ตรวจประเมินภายนอกดําเนินการตรวจประเมินซ้ําต�อไป



กระบวนการบันทึกผลการแก
ไขข
อบกพร-อง
ตามผลการตรวจประเมิน
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การบันทึกผลการแก
ไขข
อบกพร-องตามผล
การตรวจประเมิน

46ตัวอย�างหน�าจอแสดงการจัดทํารายงานความคืบหน�าผลการปฏิบัติการแก�ไข (CAR) ทุก 3 เดือนตามรายการตรวจประเมินภายนอก



การบันทึกผลการแก
ไขข
อบกพร-องตามผล
การตรวจประเมิน

47ตัวอย�างหน�าจอแสดงรายงานสรุปการป,ดงานผลการปฏิบัติการแก�ไขตามรายการตรวจประเมินภายนอก



สรุปการปBดงานผลการปฏิบัติการแก�ไขตามรายการ
ตรวจประเมินภายนอก
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ตัวอย�างหน�าจอแสดงรายงานสรุปการป,ดงานผลการปฏิบัติการแก�ไขตามรายการตรวจประเมินภายนอก



ถาม - ตอบ รับฟqงข
อเสนอแนะ
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ช-องทางการติดต-อสื่อสารกับ
ทีม Support ระบบ e-PP



จบการนําเสนอ
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