
              

การอบรมหลกัสูตร   
“ผู้ตรวจประเมนิภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จดัโดย  

สาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ร่วมกบั สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย  และสมาคมการกดักร่อนโลหะและวสัดุไทย 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดป้ระกาศ “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 13 พ.ค. 2559 ก าหนดให้ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีกระบวนการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมีอนัตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณท่ีก าหนด 
ในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ หรือมีกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ท่ีมีปริมาณครอบครองตั้ งแต่  
4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ข้ึนไป ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตอ้งด าเนินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process 
Safety Management: PSM) 14 ขอ้ก าหนด รวมทั้งตอ้งมีการตรวจประเมินภายในโดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง 
ทุก 1 ปี และรับการตรวจประเมินภายนอกโดยคณะผูต้รวจประเมินภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบั กนอ. ทุก 3 ปี และให้ยื่นรายงาน
การตรวจประเมินภายนอกประกอบการยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตต่อ กนอ.  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ซ่ึงมีความร่วมมือกับ กนอ. ในเร่ืองน้ีมาแต่ตน้ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการอบรมระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
สามารถตรวจประเมินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพวา่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจดัการความปลอดภยักระบวนการ
ผลิตครบถ้วนตามข้อบังคับฯ หรือไม่ ทั้ งน้ีสาระของข้อบังคับฯ น้ี สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิตของ OSHA 29 CFR 1910.119 แต่เพ่ิมเติมการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยักระบวนการผลิต ในการน้ีคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. ร่วมกบัสมาคมวิศวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) และสมาคมการกดักร่อนโลหะและวสัดุไทย จึงจัดการอบรมรายละเอียดของ 
แต่ละขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัฯ ให้กบัผูท่ี้จะเป็นผูต้รวจประเมินภายนอก 
การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต  

คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการอบรม 
 วศิวกรหรือผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 
 วศิวกรหรือผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  
 ผูป้ฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัวชิาการ และท่ีปรึกษาอิสระ ท่ีสนใจเป็นผูต้รวจประเมิน

ภายนอกการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 



ก าหนดการ 

วนัจนัทร์ที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 –10.30 น. - ความปลอดภัยกระบวนการผลิตตาม “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 
 ประเทศไทย ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
 (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตต่างๆ  
 - (ร่าง) แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัฯ  
 - คุณสมบติัและเกณฑผ์ูต้รวจประเมินภายนอก 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า วค.37, AMIChemE 
 ประธานสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 อดีตนายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย   
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. - Mindset of Auditors on Process Safety  
 - การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  
 - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
12.00–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ) 

 - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) 

 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–17.00 น. - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
วนัองัคารที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. - ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 
 - การฝึกอบรม (Training) 
 บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คตีสิน  
 อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) 
 อดีตผูจ้ดัการส่วนการผลิตและส่วนวศิวกรรม บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
 บรรยายโดย  นายพเิชษฐ พูลสมบัตภิิญโญ 
 อดีตผูจ้ดัการโรงงาน บริษทั อุเบะ เคมิคอลล ์(เอเซีย) จ ากดั (มหาชน) 
12.00–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. การจดัการการเปล่ียนแปลง (Management of Change: MOC) 
 บรรยายโดย นายพเิชษฐ พูลสมบัตภิิญโญ 



15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–17.00 น. การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) 
 บรรยายโดย นายสมศักดิ์ คตีสิน  
วนัพุธที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. - การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM)  
 - การอนุญาตท างานท่ีอาจท าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต
 ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
 บรรยายโดย ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี 
 กรรมการสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. 
 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.00 น. - การสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident Investigation: II) 
 - การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 
 บรรยายโดย  ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี 
12.00–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - การตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Compliance Audits) 
 - ตวัอยา่ง Checklist การตรวจประเมิน 
 - ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–16.30 น. Effective PSM Audit 
 บรรยายโดย  นายสมศักดิ์ คตีสิน 
16.30–17.00 น. - ท าแบบทดสอบหลงัการอบรม 
17.00 น. มอบวฒิุบตัรการฝึกอบรม 
   โดย นายเยีย่ม จนัทรประสิทธ์ิ 
 ท่ีปรึกษา วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
 ประธานสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. (วาระ 2551-2553 และวาระ 2554-2556) 

 
 
 
 



ใบสมคัรการอบรมหลกัสูตร   
“ผู้ตรวจประเมนิภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ระหวา่งวนัท่ี 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จดัโดย  

สาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ร่วมกบั สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย  และสมาคมการกดักร่อนโลหะและวสัดุไทย 

 

**กรุณากรอกด้วยตวับรรจงเพือ่ความชัดเจน** 

ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................................................  
หมายเลขสมาชิก วสท. (หากมี). ................................... ....หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร (หากมี) ................................  
หน่วยงาน (บริษทั/บา้น) .............................................................................................................................................  
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี..................................อาคาร......................................................ชั้น ....................................  
ซอย.......................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง .....................................................................  
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย  ์........................................  
E-mail: .......................................................................................................................................................................  
โทรศพัท.์....................................................................โทรสาร ....................................................................................  
ช่ือผูป้ระสานงาน..............................................โทรศพัท.์..................................... E-mail:…………………………… 

ค่าลงทะเบียน (รับจ านวนจ ากัด 80 คน) 
    สมาชิก วสท./นิสิต นกัศึกษา 9,000  บาท 
 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 9,500  บาท 
 บุคคลทัว่ไป 10,000  บาท 

**อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และใบวฒิุบตัร** 
ประกาศนียบัตร 

การไดรั้บใบวฒิุบตัรตอ้งเขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาอบรม 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระเงินสด น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5  อาคาร วสท.  
 เช็ค  สัง่จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 6 อาคาร วสท. 
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม  
   ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาท่ี 02 184 4662 

 (กรณีเต็ม วสท.จะถือการช าระเงินก่อนเป็นการจองทีส่มบูรณ์) 



ข้อปฏิบัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี้ 

 

 กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดกต็าม จะคืนเงินใหก้บัลกูคา้เตม็จ านวน 
 กรณีลกูคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดกต็ามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ตม็จ านวนของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

  
 

ตดิต่อสอบถามและส่งใบสมคัรได้ที่ นางสาวอารีรัตน์  อยู่คุ้มญาติ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 

487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามค าแหงแขวงวังทองหลาง กทม. 10310 
โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511โทรสาร 02 184 4662  

http://www.eit.or.th  หรือส่งใบสมคัรได้ท่ี E-mail: plally@gmail.com หรือ โทรสาร 02 184 4662 
  

 
กรุณาส่ง 
 
 

ช าระค่าไปรษณียากรแลว้ 
ใบอนุญาตท่ี 72/2554 
ศฝ.บดินทรเดชา 
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