
โครงการอบรมหลักสูตร
“ผูตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors)

ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559”

ระหวางวันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หองรัชดา 2 (ช้ัน 2) โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ



วัตถุประสงค

เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจที่ถูกตองของการปฏิบัติตามขอบังคับฯ ใหกับผูที่จะเปนผูตรวจ
ประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
ไดประกาศ “ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559” ซึ่งประกอบดวยวิทยากรผูที่มีความรูและความ
เช่ียวชาญดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และดานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา และดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หรืออาจมีผูเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 วิศวกรหรือผูที่มีความรูและความเช่ียวชาญดานวิศวกรรมและกระบวนการผลิต วิศวกรหรือผูที่มีความรู
และความเช่ียวชาญดานวิศวกรรมและการบํารุงรักษา

 เจาหนาที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม
 ผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ และที่ปรึกษาอิสระ ที่สนใจเปนผูตรวจ

ประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 ผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการซอมบํารุง หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

PDU 27 หนวย
หนวย



กําหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.15 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.45 น.

ลงทะเบียน
- ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตางๆ
- ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามขอบังคับคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขใน
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยองครวม
พักรับประทานอาหารวาง

- การมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Participation: EP)
- ขอมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ขอมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ตอ)
- การวิเคราะหอันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)
พักรับประทานอาหารวาง

- การวเิคราะหอันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ตอ)
- การฝกอบรม (Training)

ถาม-ตอบ

วันศุกรที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.45 น

ลงทะเบียน
- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)

พักรับประทานอาหารวาง
- การทบทวนความปลอดภัยกอนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)
- ความพรอมใชของอุปกรณ (Mechanical Integrity: MI)

พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ความพรอมใชของอุปกรณ (Mechanical Integrity: MI) (ตอ)
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)

พักรับประทานอาหารวาง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC) (ตอ)
- การจัดการความปลอดภัยผูรับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)
ถาม-ตอบ



วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.

12.15 - 13.15 น.
13.15 - 14.15 น.

14.15 - 14.45 น.
14.45 - 16.45 น.

ลงทะเบียน
- การอนุญาตทํางานที่อาจทําใหเกิดความรอนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และ
การอนุญาต ทํางานที่ไมใชงานประจํา (Non-routine Work Permits)

- การสอบสวนอุบัติการณ (Incident Investigation: II)
พักรับประทานอาหารวาง

- การสอบสวนอุบัติการณ (Incident Investigation: II) (ตอ)
- การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and

Response: EPR)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ความลับทางการคา (Trade Secrets)
- การตรวจประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audits)
- Mindset of Auditors with Scenario Thinking and Process Safety Awareness
- จรรยาบรรณของผูตรวจประเมิน
- ตัวอยางแบบตรวจประเมิน (Checklist)

พักรับประทานอาหารวาง
- ข้ันตอนการตรวจประเมิน (การเตรียมการกอนการตรวจ / วิธีการตรวจประเมิน
ภายนอก / การหา
หลักฐาน / หลักการเขียนขอบกพรอง

- การจัดทํารายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล
- การติดตาม ผลการดําเนินการตรวจประเมินภายนอก
- ทําแบบทดสอบหลังการอบรม
- มอบวุฒิบัตรการฝกอบรม



ใบสมัครอบรมหลักสูตร
“ผูตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors)

ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559”

ระหวางวันท่ี 17 - 19 มกราคม พ.ศ.2562
ณ หองรัชดา 2 (ชั้น 2) โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ

เวลา 09.00 - 16.45 น.
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

-----------------------------------------------------------
ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

1)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................. เลขท่ีสมาชิก วสท. .................................
2)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................. เลขท่ีสมาชิก วสท. .................................
3) ชื่อ – นามสกุล ................................................................................. เลขท่ีสมาชิก วสท. .................................
ท่ีอยู (หนวยงาน/บริษัท) ...........................................................................................................................................
เลขท่ี……………….....……อาคาร………………………………………..ซอย.................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท........................................................โทรสาร .................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................
ผูประสานงานโดย................................................................. โทรศัพท ....................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .......................................................... สํานักงานใหญ  สาขา ................................

อัตราคาลงทะเบียน
 สมาชิก วสท. เทานัน้ 10,000 บาท/ทาน
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป 12,000 บาท/ทาน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย, วุฒิบัตร
** วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%) อัตราคาลงทะเบียน

การชําระคาลงทะเบียน

เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน มาท่ีแฟกซ 0-2184-4662
พรอมระบุชื่อโครงการ ชื่อผูเขาอบรม และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ

หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email มาท่ี yaowapha.eit@gmail.com

ติดตอสอบถามหรือสมัครไดท่ี  คุณเยาวพา สินพาณิชย
โทร 0-21844600-9 ตอ 520 e-mail : yaowapha.eit@gmail.com


