
      
 

การอบรมหลักสูตร 
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
วันท่ี 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (จันทร์-พุธ) เวลา 08.30 น.–17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00–10.30 น. - ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ และการตรวจประเมิน 
 - ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขใน
 การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - Mindset of Auditors with Scenario Thinking and Process Safety Awareness 
 - การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP) 
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45–12.15 น. ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) 
12.15–13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15–15.00 น. การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) 
15.00–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15–16.45 น. - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP) 
 - การฝึกอบรม (Training) 
16.45–17.00 น. ถาม-ตอบ 
 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45–12.00 น. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC) 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.30 น. การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR) 
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45–16.30 น. - การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)  
 - การอนุญาตท างานที่อาจท าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต
 ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
16.30–17.00 น. ถาม-ตอบ 
 
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. - การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II) 
 - การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45–12.00 น. - การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audits) 



 - ตัวอย่าง Checklist การตรวจประเมิน 
 - ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.00 น. การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร  
14.00–15.15 น. Process Safety Competency  
  
15.15–15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30–16.30 น. - สรุปการอบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร 
 - ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 
16.30–17.00 น. มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง 
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (จันทร์-พุธ) เวลา 08.30 น.–17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

ท่ีอยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)   

เลขที่ ......................... หมูท่ี่ ................................. อาคาร  .......................................................  ซอย   ...........................................................  

ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ....................................................................  

จังหวัด ................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................................ โทรศัพท์....................................................................  

โทรสาร ............................................................................................ E-mail : ..............................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ...........................................................................  โทรศัพท ์  .............................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ......................................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา ...........................................................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .........................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .........................................................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .........................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 

 สมาชิก วสท.     9,500 บาท/ท่าน (ช าระภายใน 30 พ.ย.60 เหลอื 9,000 บาท) 

 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  10,000 บาท/ท่าน (ช าระภายใน 30 พ.ย.60 เหลอื 9,500 บาท) 

 บุคคลท่ัวไป    11,000 บาท/ท่าน (ช าระภายใน 30 พ.ย.60 เหลอื 10,500 บาท) 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

การช าระเงิน 

เงินสด  ณ ที่ท าการสมาคม   

เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ:กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พรอ้มระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ สง่มาที่

แฟกซ์ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8 

สนใจเข้ารบัการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิติดต่อ คุณเจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์) 

Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4597-8 

E-mail : janejirac@eit.or.th, Website:www.eit.or.th 


