
ค ำส่ัง บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

ที ่      /64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรกึษำ คณะท ำงำน คณะผู้ตรวจติดตำมภำยใน  

และพนักงำนควบคุมเอกสำรระบบมำตรฐำน  
 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนของบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ทั้งพื้นที่
ที่ได้รับกำรรับรองแล้ว และขอกำรรับรองในพื้นที่ใหม่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
นโยบำย และโครงสร้ำงปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงข้อก ำหนดมำตรฐำน ( ISO) และระบบกำรจัดกำร              
แบบบูรณำกำร (IMS) ที่บริษัทฯ น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรท ำงำน 
 

บริษัทฯ จึงยกเลิกค ำส่ังบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ที่ 005/63 เรื่อง แต่งตั้ง   
คณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนระบบมำตรฐำนคุณภำพ ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม        

ลงวันที่ 24 มกรำคม 2563 และค ำส่ังบริษัทฯ ที่ 125/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตำมภำยในตำมระบบมำตรฐำน 
(Internal Auditor) ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2563 และมีค ำส่ังแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำน
ระบบมำตรฐำน  
 

1. คณะที่ปรึกษา คณะท างานระบบมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

1.1  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสและผู้จัดกำรฝ่ำยสังกัดสำยงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
1.2  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสบริหำรกำรเปล่ียนแปลงและควำมยั่งยืนองค์กร 
1.3  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสเลขำนุกำรบริษัทและก ำกับกิจกำรองค์กร 
1.4  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสบริหำรบริษัทในเครือและโครงกำรลงทุน  
1.5  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสกลยุทธ์องค์กรและบริหำรควำมเส่ียง 

1.6  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกำรสำธำรณะ 
1.7  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสบริหำรศักยภำพองค์กร 

 
ให้คณะที่ปรึกษำฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ให้ค ำปรกึษำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะท ำงำนฯ เพื่อให้กำรบริหำรงำนระบบมำตรฐำนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของระบบมำตรฐำน 

2. ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
มีประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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3. ร่วมประชุมกับคณะท ำงำนฯ ตำมควำมจ ำเป็นและวำระโอกำส 
 

2. คณะท างานระบบมาตรฐานคุณภาพ ความม่ันคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับ      

การรับรองระบบมาตรฐานแล้ว 

2.1  ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสควำมมัน่คงปลอดภยั อำชีวอนำมัย   
และส่ิงแวดล้อม 

ประธำนคณะท ำงำนฯ และผู้แทนฝ่ำยบริหำร 

2.2  ผู้จัดกำรส่วนและผู้จัดกำรแผนก 
             สังกัดสำยงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 

คณะท ำงำน  
 

2.3  ผู้จัดกำรส่วนและผู้จัดกำรแผนก 
             สังกัดฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัทและก ำกับกิจกำรองค์กร 

คณะท ำงำน  

2.4  ผู้จัดกำรส่วนและผู้จัดกำรแผนก 
             สังกัดฝ่ำยกลยุทธ์องคก์รและบริหำรควำมเส่ียง 

คณะท ำงำน  

2.5  ผู้จัดกำรส่วนและผู้จัดกำรแผนก 
             สังกัดฝ่ำยบริหำรศกัยภำพองคก์ร 

คณะท ำงำน 

2.6  ผู้จัดกำรส่วนสังกัดฝ่ำยบริหำรกำรเปล่ียนแปลงและ
ควำมยั่งยนืองค์กร 

คณะท ำงำน 
 

2.7  ผู้จัดกำรบริหำรนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยั  
             อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

คณะท ำงำนและเลขำนกุำร  
 

 

ให้คณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญำ ข้อก ำหนดของกลุ่มปตท. และ/หรือคู่ค้ำ และมำตรฐำนต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำน รวมทั้ง ทบทวนสถำนะปัจจุบันด้ำนกำรด ำเนินงำน     

ระบบมำตรฐำนของบริษัทฯ 
2. วิเครำะห์สถำนะและพิจำรณำก ำหนดแนวทำงแก้ไขปรับปรุง เพื่อยกระดับกำรด ำเนิ นงำนระบบ

มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนระบบมำตรฐำนให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนด 
4. ควบคุมและติดตำมด ำเนินกำรตำมแผนงำนระบบมำตรฐำน ด ำเนินกำรปรับปรุง และเพิ่มเติมระเบียบ 

กำรปฏิบัติงำน วิธีปฏิบัติงำน รวมถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบมำตรฐำน 
5. ควบคุมและปฏิบัติงำนด้ำนระบบมำตรฐำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
ให้ผู้แทนฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท ำ ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของระบบ
มำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ น ำมำประยุกต์ใช้  
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2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของระบบมำตรฐำนต่ำงๆ รวมถึงควำมจ ำเป็นใดๆ ท่ีมีควำมส ำคัญ ใน            
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำยปฏิบัติกำร (OMC) และคณะกรรมกำรจัดกำร 
(GPSC-MC)  

3. ติดต่อประสำนงำนกับท้ังหนว่ยงำนภำยในและภำยนอกในเรื่องท่ีเกี่ยวกับระบบมำตรฐำน 
4. ทบทวนและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร แก้ไขและปรับปรุงส่ิงที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของระบบ

มำตรฐำนและกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำน 
5. จัดกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินกำรระบบมำตรฐำนอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง และ/หรืออย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครั้ง ส ำหรับ GPSC-MC  
 

3. คณะท างานระบบมาตรฐานส าหรับขอการรับรองในพืน้ที่ใหม ่

ส่วนบริหำรระบบคุณภำพองค์กร สังกัดฝ่ำยบริหำรกำรเปล่ียนแปลงและควำมยั่งยืนองคก์รเป็น               
ผูป้ระสำนงำนจัดท ำประกำศค ำส่ังบริษัทฯ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของแต่ละพื้นที่ทีจ่ะขอรับกำร

รับรองระบบมำตรฐำน 

 

4. คณะผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor) 

4.1 ผู้ตรวจประเมินระบบมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 
4.1.1 นำยธนำวุฒิ ชัยเบญจกุล ผู้จัดกำรส่วนบริหำรระบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  

                                                   คุณภำพองค์กร                                                     
4.1.2 นำยวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ผู้จัดกำรส่วนนโยบำยควำม หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
        ยั่งยืนและกำรเปล่ียนแปลง 
        สภำพภูมิอำกำศ 

4.1.3 นำยปรีชำ ค ำตั๋นมูล  ผู้จัดกำรส่วนบริหำรควำมเป็น หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     เลิศองค์กร  

4.1.4 นำงนัทชธีร์ญำ บัวสรวง ผู้จัดกำรส่วนควำมมั่นคง  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ 

ส่ิงแวดล้อม ประจ ำพื้นที่ 
มำบตำพุด 

4.1.5 นำยวัลลพ กล้ำหำญ รก. ผู้จัดกำรส่วนควำมมั่นคง หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ 

  ส่ิงแวดล้อม ประจ ำพื้นที่อ่ืน ๆ                                    

4.1.6 นำงสำวจินตนำ สิทธิแก้ว     พนักงำนวิเครำะห์และวำงแผน หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
        อำวุโส 
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4.1.7 นำยทรงพล นิลโนรี              พนักงำนวิเครำะห์และวำงแผน      หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

4.1.8 นำยเชิดศักดิ์ ธรรมวุฒำ        ผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำรกะ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

4.1.9 นำยจีรศกัดิ์ พันธ์ศร ี ผู้จัดกำรควำมมัน่คงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.1.10 นำยอ ำนำจ ลีธนวัฒน์ ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.1.11 นำงพินิจ แก้วปริมประ ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.12 นำยอภิชำติ แสวงบุญรำศรี ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.13 นำยวีรวัฒน์ วรรณชัย ผู้จัดกำรส่วนซ่อมบ ำรุง โรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

โกลว์ไอพีพีและศรีรำชำ 

4.1.14 นำยพิชัย เอำไชย  ผู้จัดกำรส่วนซ่อมบ ำรุง โรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
เก็คโค่-วัน   

4.1.15 นำยจ ำรัส ศรีระษำ  ผู้จัดกำรปฏิบัติกำรผลิต  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
เก็คโค่-วัน    

4.1.16 นำยจีระศักดิ์ แก้วบุษบำ วิศวกร    หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.1.17 นำยกฤษดำ ไกรสมดี ผู้จัดกำรแผนกบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.1.18 นำยปกรณ์ ภู่ประเสริฐ ผู้จัดกำรแผนกบ ำรุงรักษำเครื่องกล หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.1.19 นำยศิริชัย จงเกษมถำวร ผู้จัดกำรแผนกบ ำรุงรักษำระบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

วัดคุม 
4.1.20 นำยพงศ์เทพ ผ้ำแดง พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.1.21 นำงสำวอังสนำ ทองอ ำไพ พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.22 นำยธนธรณ์ บ่อหลี พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.23 นำงสำวสำธิยำ   อังคประเสริฐกุล พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.24 นำงสำวกิ่งกำญจน์ เข็มลำด พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.1.25 นำงณีรนำจ ช่ำงกลึงดี พนักงำนบริหำรคุณภำพสำยงำน ผู้ตรวจติดตำมภำยใน  

ปฏิบัติกำร 

/ 4.1.26 นำงสำวณภัสภรณ์... 
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4.1.26 นำงสำวณภัสภรณ์ ดรุณศิลป์ พนักงำนบริหำรงำน  ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

4.1.27 นำงสำวสวิตำ นำควิเชียร พนักงำนวิเครำะห์และวำงแผน ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.1.28 นำยปัญญำ ประทุมวัง พนักงำนบริหำรคุณภำพ   ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

       ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
       และส่ิงแวดล้อม 

4.1.29 นำยไกรสร สวัสดิ์ไธสง พนักงำนบริหำรคุณภำพ  ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
        ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
        และส่ิงแวดล้อม 

4.1.30 นำงสำวสุภำรดี ศักดิ์เอ่ียม พนักงำนบริหำรระบบ   ผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
         คุณภำพองค์กร 
 

4.2 ผู้ตรวจประเมินเฉพำะระบบมำตรฐำน ISO 9001  
  4.2.1 นำยกิติชัย โลหะดุจมณี ผู้จัดกำรแผนก   หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

4.2.2 นำยเกรียงศักดิ์ สันติกันต์ ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำรผลิต หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 11 

4.2.3 นำยอภิชำติ สำริกุล  ผู้จัดกำรส่วนซ่อมบ ำรุง โรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
โกลว์ เอสพีพี 11 
 

4.3   ผู้ตรวจประเมินเฉพำะระบบมำตรฐำน ISO 14001  

4.3.1 นำงโสรยำ เริ่มวำนิชย์ ผู้จัดกำรบริหำรนโยบำย  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

    ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
   และส่ิงแวดล้อม  

4.3.2 นำยคทำ ประภำสะวัต ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.3.3 นำยพินิจ เนินฉำย  ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  

4.3.4 นำยเอกชัย วิมูล  ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
    อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.3.5 นำยรัตนชัย ภำคสุโพธ์ิ ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
      อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.3.6 นำยกิติชัย โลหะดุจมณี ผู้จัดกำรแผนก   หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.3.7 นำงสำวอุมำรินทร์ พันธ์เผือก พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

/ 4.3.8 นำยไกรศร... 
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4.3.8 นำยไกรศร เวลำเกิด  พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.3.8 นำยมำนิต เหลำชัย  พนักงำนควำมมัน่คงปลอดภัย ผู้ตรวจตดิตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.3.9 นำยเดชำ เสโส  พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.3.10 นำยธีระพันธ์ุ พรหมจักร์ พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
 

4.4   ผู้ตรวจประเมินเฉพำะระบบมำตรฐำน ISO 45001  

4.4.1 นำงโสรยำ เริ่มวำนิชย์ ผู้จัดกำรบริหำรนโยบำย  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

    ควำมมั่นคงปลอดภัย  
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  

4.4.2 นำยคทำ ประภำสะวัต ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.4.3 นำยพินิจ เนินฉำย  ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  

4.4.4  นำยเอกชัย วิมูล  ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
    อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.4.5  นำยรัตนชัย ภำคสุโพธ์ิ ผู้จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
      อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.4.6 นำยอภิชำติ แจ่มจันทร์  ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำเก็คโค่-วัน หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.4.7 นำยเกรียงศักดิ์ สันติกันต์ ผู้จัดกำรส่วนปฏิบัติกำรผลิต หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  

โรงไฟฟ้ำโกลว์ เอสพีพี 11 
4.4.8 นำยอภิชำติ สำริกุล  ผู้จัดกำรส่วนซ่อมบ ำรุง โรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

โกลว์ เอสพีพี 11 

4.4.9 นำยศักดำ ลำชโรจน์ ผู้จัดกำรส่วน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้จัด หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
กำรฝ่ำยเสถียรภำพและควำม 
มั่นคงของระบบ 

4.4 10 นำยมำนพ ดวงสุข  ผู้จัดกำรปฏิบัติกำรโรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน   
Phase 3 Coal Fired Unit 

4.4.11 นำยไพบูลย ์พงษ์ประเสริฐ ผู้จัดกำรปฏิบัติกำรโรงไฟฟ้ำ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน    
Phase 2 Cogen 

/ 4.4.12 นำยอภิเดช... 



 

4.4.12 นำยอภิเดช ศิริพรนพคุณ ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำ Phase 2 Cogen หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.4.13 นำยรุจิโรจน์ กสิฤกษ์ ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำ Phase 3 หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

                  Gas/Coal 
4.4.14 นำยอนันต์ กัณหำ  ผู้จัดกำรแผนกเสถียรภำพระบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

   และซ่อมบ ำรุงลูกค้ำ 
4.4.15 นำยอนุชำ อุบลรัตน์ ผู้จัดกำรแผนกคลังพัสดุ 1  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.4.16 นำยพัฒนพงศ์ ศิลปะ ผู้จัดกำรแผนกบริหำรท่ำเรือและ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

โลจิสติกส์ถ่ำนหิน 

4.4.17 นำยสิทธิพงศ์ เกิดมณี ผู้จัดกำรแผนกรีเลย์และระบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
แรงสูง 

4.4.18 นำยกิติชัย โลหะดุจมณี ผู้จัดกำรแผนก   หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.4.19 นำงสำวสมปอง พงษ์ทับ นักเคมีอำวุโส   หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
4.4.20 นำงสำวอุมำรินทร์ พันธ์เผือก พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.4.21 นำยไกรศร เวลำเกิด พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.4.22 นำยมำนิต เหลำชัย              พนกังำนควำมมั่นคงปลอดภัย        ผู้ตรวจตดิตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.4.23 นำยเดชำ เสโส  พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.4.24 นำยธีระพันธ์ุ พรหมจักร์ พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
 

4.5   ผู้ตรวจประเมินระบบมำตรฐำน ISO 22301 
 

4.5.1 นำยธนำวุฒิ ชัยเบญจกุล       ผู้จัดกำรส่วนบริหำรระบบ ประธำนคณะผู้ตรวจประเมิน 
       คุณภำพองค์กร              ภำยใน  

4.5.2 นำยปรีชำ ค ำตั๋นมูล              ผู้จัดกำรส่วนบริหำรควำม              หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 
       เป็นเลิศองค์กร 

4.5.3 นำยวีระวงศ์ จงเกษมวงศ ์ ผู้จัดกำรส่วนนโยบำย  หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 
        ควำมยั่งยืน และกำรเปล่ียน 
        แปลงสภำพภูมิอำกำศ 

4.5.4 นำยไพฑูรย์ เอมนิล  ผู้จัดกำรปฏิบัติกำรผลิต 2  หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 

/ 4.5.5 นำงนัทชธีร์ญำ... 



 

4.5.5 นำงนัทชธีร์ญำ บัวสรวง ผู้จัดกำรส่วนควำมมั่นคง  หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน    
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ                                              

ส่ิงแวดล้อม ประจ ำพื้นที่มำบตำพดุ 

4.5.6 นำยจีรศกัดิ์ พันธ์ศร ี ผู้จัดกำรควำมมัน่คงปลอดภัย หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
  อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

4.5.7 นำงสำวจินตนำ สิทธิแก้ว        พนักงำนวิเครำะห์และ  หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 
       วำงแผนอำวุโส 

4.5.8 นำยทรงพล นิลโนรี  พนักงำนวิเครำะห์และวำงแผน หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 
4.5.9 นำยอดิศร วิระวัฒน์  ผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำรกะ หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 

4.5.10 นำยอภิสิทธ์ิ พิกุล  ผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำรกะ หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน 

4.5.11 นำยยุทธศักดิ์ ดิษยพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกปฏิบัติกำรกะ ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

4.5.12 นำยพงศ์เทพ ผ้ำแดง พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม  
4.5.13 นำงสำวอังสนำ ทองอ ำไพ พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.5.14 นำยธนธรณ์ บ่อหลี พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.5.15 นำงสำวสำธิยำ   อังคประเสริฐกุล พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.5.16 นำงสำวกิ่งกำญจน์ เข็มลำด พนักงำนควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

     อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
4.5.17 นำงสำวสุภำรดี ศักดิ์เอ่ียม พนักงำนบริหำรระบบ  ผู้ตรวจประเมินภำยใน  

  คุณภำพองค์กร 
4.5.18 นำยปัญญำ ประทุมวัง  พนักงำนบริหำรคุณภำพ   ผู้ตรวจประเมินภำยใน 

   ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
   และส่ิงแวดล้อม 

4.5.19 นำยไกรสร สวัสดิ์ไธสง พนักงำนบริหำรคุณภำพ   ผู้ตรวจประเมินภำยใน 
   ควำมมั่นคงปลอดภัย   และผู้ประสำนงำน 
   อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม 
 

/ 4.6 ผู้ตรวจประเมิน... 

 



 

4.6  ผู้ตรวจประเมินส ำหรับระบบมำตรฐำน ISO 27001 
 

4.6.1 นำยธนำวุฒิ ชัยเบญจกุล  ผู้จัดกำรส่วนบริหำรระบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน  
                                               คุณภำพองค์กร                                                     

4.6.2 นำยปรีชำ ค ำตั๋นมูล   ผู้จัดกำรส่วนบริหำรควำมเป็น หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

เลิศองค์กร  
4.6.3 นำยสิทธิชัย นันทนำวิจิตร รก. ผู้จัดกำรส่วนควบคุมภำยใน หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 

องค์กร 

4.6.4 นำยศิรำ จันทร์เต็มดวง พนักงำนวิเครำะห์และออกแบบ หัวหน้ำผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
ดิจิทัลโซลูชั่นอำวุโส 

4.6.5 นำยปัญญำ ประทุมวัง พนักงำนบริหำรคุณภำพ   ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
   และส่ิงแวดล้อม 

4.6.6 นำยไกรสร สวัสดิ์ไธสง พนักงำนบริหำรคุณภำพ   ผู้ตรวจติดตำมภำยใน 
   ควำมมั่นคงปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
   และส่ิงแวดล้อม 

4.6.7 นำงสำวสุภำรดี ศกัดิ์เอ่ียม พนักงำนบริหำรระบบ  ผู้ตรวจตดิตำมภำยใน                                              

                                               คุณภำพองค์กร 

คณะผู้ตรวจตดิตำมภำยในระบบมำตรฐำน (Internal Auditor) แต่ละระบบมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้

1. ศึกษำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของระบบมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน 
ระบบมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 27001, R-100 IMS และ
มำตรฐำนอ่ืนๆ (ตำมค ำส่ังฯ) ท่ีบริษัทฯ น ำมำปฏิบัติ 

2. ทบทวนระเบียบปฏิบัติงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจติดตำมภำยใน และพิจำรณำจัดเตรยีม 
รำยกำรตรวจติดตำมภำยใน (Audit Checklist / Guide) ร่วมกับผลกำรตรวจประเมินทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

3. ประสำนก ำหนดวัน-เวลำ นัดหมำย และด ำเนินกำรตรวจติดตำมภำยใน ตำมแนวทำงท่ีสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของระบบมำตรฐำน    ISO 9001,   ISO 14001,   ISO 45001,   ISO 22301, ISO 27001,         
R-100 IMS และมำตรฐำนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ น ำมำปฏิบัติ 

4. จัดเก็บหลักฐำน และพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของส่ิงท่ีตรวจพบ พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำ 
5. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมภำยในพร้อมสรุปเพื่อแจ้งต่อหน่วยงำนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมฯ 
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อกำรวิเครำะห์สำเหตุ กำรแก้ไข และกำรป้องกันของหน่วยงำนที่ได้รับ

กำรตรวจติดตำมฯ รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง 
/ 5. พนักงำนควบคมุ... 

Auditor Responsibilities



 

5. พนักงานควบคุมเอกสาร ระบบมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
5.1 นำงสำวณภัสภรณ์ ดรุณศิลป์  ผู้ควบคุมเอกสำรกลำงประจ ำพื้นที่ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

แล้ว 
5.2 นำงสำวสุภำรดี ศักดิ์เอ่ียม 
5.3 นำงสำวเรวดี โรจน์ทะนง 

 ผู้ควบคุมเอกสำรกลำงส ำหรับขอกำรรับรองในพื้นที่ใหม่ 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำสำยรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ปฏิบัติกำร 

5.4 นำงสำวจุฑำทิพย์ วรำสินธ์ุ  ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยวิศวกรรมและวิเครำะห์โครงกำร 
5.5 นำงวิมล สำระธนะ 
5.6 นำงพิสินี เช้ือสุข 
5.7 นำงสำวสุกัลยำ พูลสวัสดิ์ 
5.8 นำงภิญญำ ศิธำวัชย์ 

 ผูค้วบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยกลยุทธ์ซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ 
ผูค้วบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยประสิทธิภำพโรงงำนและกำรผลิต 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพื้นที่ระยอง 

5.9 นำยภำษิต พนมมิตร 
5.10 นำงสำวบงกช ยุทธวิสุทธิ 
5.11 นำงสำวณพัชร ปำงปัญญำกุลชัย 
5.12 นำงสำวฑิฆัมพร พัวอมรพงศ์ 
5.13 นำงสำวปริศนำ เครือใจวัง 
5.14 นำงวรำลักษณ์ เจริญวงศ์ 
5.15 นำงพิจักษณำ บุญยะประสิทธ์ิ 
 
5.16 นำงสำวบุษรินทร์ ช้ำงพงษ์ 
 
5.17 นำงนิรมล ฤดีสุนันท์ 

 ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยบริหำรโครงกำรก่อสร้ำง 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรอำคำร 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยจัดซ้ือ 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนกลยุทธ์และบริหำรควำมเส่ียง 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยบริหำรศักยภำพองค์กร 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกำรสำธำรณะ  
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำฝ่ำยบริหำรกำรเปล่ียนแปลงและ    
ควำมยั่งยืนองค์กร 
ผูค้วบคุมเอกสำรประจ ำส่วนดิจิทัลแพลตฟอร์มและ            
ส่วนกลยุทธ์ดิจิทัลไลเซชั่น 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบ
องค์กร 

5.18 นำงสำวสริญญำ แสงวิรุณ 
 
5.19 นำงสำวภัณฑริำ  อิงคะสุวรรณ ์
5.20 นำงสำวอรวรำ จิ๋วพัฒนกุล 
 
5.21 นำงปำนิศำ พิชิตมำรกุล 
5.22  นำงสำวธรำธร แก้วใจ 

 ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนกำรพำณิชย์ กลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรม GPSC 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนบริหำรสัญญำลูกค้ำ IPP & SPP 
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนหน่วยกำรพำณิชย์ กลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรม GLOW  
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำหน่วยลูกค้ำสัมพันธ์ GLOW  
ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำส่วนวำงแผนกำรพำณิชย์  

5.23   นำงสำวนวรัตน์ ละมัย  ผูค้วบคุมเอกสำรประจ ำแผนกคลังพัสดุ 1 
5.24   นำยชินโชติ แก้วจำเครือ 

 
 ผู้ควบคุมเอกสำรประจ ำแผนกคลังพัสดุ 2 

 
/ พนักงำนควบคุม... 



 

พนักงำนควบคุมเอกสำรระบบมำตรฐำน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี ้
1. ประสำนงำนควบคุมเอกสำรมำตรฐำน เพื่อปรับปรุงเอกสำรมำตรฐำนให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรมำตรฐำนต่ำงๆ ก่อนน ำเอกสำรใช้งำน 
3. ตรวจสอบเอกสำรมำตรฐำนให้มั่นใจว่ำได้มกีำรชี้บ่งถึงกำรเปล่ียนแปลงและสถำนะปรับปรุงแก้ไข

ครั้งล่ำสุดของเอกสำรต่ำงๆ 
4. ตรวจสอบเอกสำรมำตรฐำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำเอกสำรฉบับปรับปรุงแก้ไขที่ถูกต้องอยู่ ณ จดุใช้งำน 
5. ตรวจสอบเอกสำรมำตรฐำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำเอกสำรมำตรฐำน และเอกสำรภำยนอกต่ำงๆ มีกำรบ่งชี้

ถึงกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงชัดเจน 
6. ตรวจสอบเอกสำรมำตรฐำนเพ่ือให้มั่นใจว่ำเอกสำรภำยนอกต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดว่ำจ ำเป็นส ำหรับ

กำรวำงแผนและด ำเนินกำรระบบมำตรฐำนถูกบ่งชี้ และมกีำรควบคุมแจกจ่ำย 
7. ป้องกันกำรใช้เอกสำรมำตรฐำนที่ไม่เป็นปัจจุบัน ณ จุดใช้งำน 
8. เข้ำร่วมประชุมกับผู้ควบคุมเอกสำรกลำงของบรษิัทฯ และผูแ้ทนฝ่ำยบริหำร เพื่อติดตำม                   

กำรด ำเนนิงำนให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนฯ 
9. ประสำนงำนร่วมกับผู้ควบคุมเอกสำรกลำงในกำรน ำเอกสำรเข้ำสู่ระบบควบคุมเอกสำรกลำง

(CDMS) 
 
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่      พฤษภำคม  2564 เป็นต้นไป 
 
            

    ส่ัง ณ วันที่          พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 
     

                     
                     (นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ)   

          ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
  

 




