การอบรมหลักสู ตร
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้ อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่ วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และสมาคมการกัดกร่ อนโลหะและวัสดุไทย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศ “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิ คมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ในราชกิ จจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 กาหนดให้ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมในนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการ
ที่ เ กี่ ย วข้องกับ สารเคมี อนั ตรายร้ ายแรงในปริ ม าณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เท่ า กับ หรื อมากกว่าปริ ม าณที่ ก าหนด
ในบัญ ชี ท้า ยข้อ บัง คับ ฯ หรื อ มี ก ระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แก๊ ส ไวไฟหรื อ ของเหลวไวไฟ ที่ มี ป ริ ม าณครอบครองตั้ง แต่
4,545 กิโลกรัมหรื อ 10,000 ปอนด์ข้ ึนไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ต้องดาเนิ นการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process
Safety Management: PSM) 14 ข้อกาหนด รวมทั้งต้องมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง
ทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผูต้ รวจประเมินภายนอกที่ข้ ึนทะเบียนกับ กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงาน
การตรวจประเมินภายนอกประกอบการยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ กนอ.
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ (วสท.) ซึ่ งมี ความร่ วมมื อกับ กนอ. ในเรื่ องนี้ มาแต่ตน้
ตระหนักถึงความสาคัญของการอบรมระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
สามารถตรวจประเมินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพว่าผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมมี ระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิ ต ครบถ้วนตามข้อ บัง คับ ฯ หรื อ ไม่ ทั้ง นี้ สาระของข้อ บัง คับ ฯ นี้ สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการจัด การความปลอดภัย
กระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119 แต่เพิ่มเติมการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต ในการนี้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วสท. ร่ วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่ งประเทศไทย (สวคท.) และสมาคมการกัดกร่ อนโลหะและวัสดุไทย จึ งจัดการอบรมรายละเอี ยดของ
แต่ละข้อกาหนดในข้อบังคับฯ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบตั ิตามข้อบังคับฯ ให้กบั ผูท้ ี่จะเป็ นผูต้ รวจประเมินภายนอก
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการอบรม
 วิศวกรหรื อผูท
้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
 วิศวกรหรื อผูท
้ ี่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบารุ งรักษา ประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่นอ
้ ยกว่า 5 ปี
 ผูป
้ ฏิบตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึ กษาอิสระ ที่สนใจเป็ นผูต้ รวจประเมิน
ภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

กาหนดการ
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 –10.30 น.
- ความปลอดภัย กระบวนการผลิ ต ตาม “ข้อ บัง คับ คณะกรรมการการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการประกอบกิ จการในนิ คมอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
- ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ
- (ร่ าง) แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามข้อบังคับฯ
- คุณสมบัติและเกณฑ์ผตู ้ รวจประเมินภายนอก
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่ อทองคา วค.37, AMIChemE
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
10.30–10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น.
- Mindset of Auditors on Process Safety
- การมีส่วนร่ วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)
- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่ อทองคา
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น.
- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ)
- การวิเคราะห์อนั ตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่ อทองคา
15.00–15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–17.00 น.
- การวิเคราะห์อนั ตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่ อทองคา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00–10.30 น.
- ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Operating Procedures: OP)
- การฝึ กอบรม (Training)
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
อดีตผูจ้ ดั การโรงงาน บริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จากัด (มหาชน)
อดีตผูจ้ ดั การส่วนการผลิตและส่วนวิศวกรรม บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
10.30–10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น.
ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)
บรรยายโดย นายพิเชษฐ พูลสมบัตภิ ิญโญ
อดีตผูจ้ ดั การโรงงาน บริ ษทั อุเบะ เคมิคอลล์ (เอเซีย) จากัด (มหาชน)
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น.
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)
บรรยายโดย นายพิเชษฐ พูลสมบัตภิ ิญโญ

15.00–15.15 น.
15.15–17.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่ มเดินเครื่ อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00–10.30 น.
- การจัดการความปลอดภัยผูร้ ับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)
- การอนุญาตทางานที่อาจทาให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต
ทางานที่ไม่ใช่งานประจา (Non-routine Work Permits)
บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิ ยะนาถ สมมณี
กรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วสท.
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
10.30–10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น.
- การสอบสวนอุบตั ิการณ์ (Incident Investigation: II)
- การเตรี ยมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น (Emergency Planning and Response: EPR)
บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิ ยะนาถ สมมณี
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น.
- การตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด (Compliance Audits)
- ตัวอย่าง Checklist การตรวจประเมิน
- ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่ อทองคา
15.00–15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15–16.30 น.
Effective PSM Audit
บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คีตสิน
16.30–17.00 น.
- ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
17.00 น.
มอบวุฒิบตั รการฝึ กอบรม
โดย นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ์
ที่ปรึ กษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วสท. (วาระ 2551-2553 และวาระ 2554-2556)



ใบสมัครการอบรมหลักสู ตร
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้ อบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมเคมีและปิ โตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่ วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และสมาคมการกัดกร่ อนโลหะและวัสดุไทย
**กรุณากรอกด้ วยตัวบรรจงเพือ่ ความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................................................................
หมายเลขสมาชิก วสท. (หากมี). ................................... ....หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (หากมี) ................................
หน่วยงาน (บริ ษทั /บ้าน) .............................................................................................................................................
เลขที่.........................หมู่ที่..................................อาคาร......................................................ชั้น ....................................
ซอย.......................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง .....................................................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย ์........................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร....................................................................................
ชื่อผูป้ ระสานงาน..............................................โทรศัพท์...................................... E-mail:……………………………
ค่ าลงทะเบียน (รับจานวนจากัด 80 คน)
 สมาชิก วสท./นิสิต นักศึกษา
9,000 บาท
 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9,500 บาท
 บุคคลทัว่ ไป
10,000 บาท
**อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่ม และใบวุฒิบตั ร**
ประกาศนียบัตร
การได้รับใบวุฒิบตั รต้องเข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม
การชาระค่ าลงทะเบียน
 เงินสด ชาระเงินสด นามาชาระก่อนได้ที่ช้ นั 5 อาคาร วสท.
 เช็ค สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นามาชาระก่อนได้ที่ช้ นั 6 อาคาร วสท.
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสุ รวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุ งไทย
สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ: กรณี โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุ ณาแฟกซ์สาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็ จ ส่ งแฟกซ์มาที่ 02 184 4662

(กรณีเต็ม วสท.จะถือการชาระเงินก่อนเป็ นการจองทีส่ มบูรณ์ )

ข้ อปฏิบัตกิ รณีการยกเลิก อบรม สั มมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่ างประเทศ
และได้ ชาระเงินค่ าลงทะเบียนก่ อนล่ วงหน้ า ดังนี้
 กรณี วสท. เป็ นผูย้ กเลิกเนื่ องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กบั ลูกค้าเต็มจานวน
 กรณี ลกู ค้าได้ลงทะเบียน (ชาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน
หรื อภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน
ติดต่ อสอบถามและส่ งใบสมัครได้ ที่ นางสาวอารีรัตน์ อยู่ค้ ุมญาติ
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามคาแหงแขวงวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 02 184 4600-9 ต่ อ 511โทรสาร 02 184 4662
http://www.eit.or.th หรื อส่ งใบสมัครได้ ที่ E-mail: plally@gmail.com หรื อ โทรสาร 02 184 4662
กรุ ณาส่ ง

ชาระค่าไปรษณี ยากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

