SHAWPAT
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)

สมาคมส่่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)

อาคารกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
22/3 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ : (662) 884-1852
โทรสาร : (662) 884-1853, 448-5556

รายละเอียดการอบรมหลักสู ตร
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้ อบังคับคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
วันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.–17.00 น.
สมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลงทะเบียน
08.00‐08.30 น.
- ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ
08.30‐10.30 น.
- ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการ
นิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่ อนไขใน การ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
- ความสําคัญและความจําเป็ นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยองค์
รวม
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่ าง
10.45-11.30 น.
- การมีส่วนร่ วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
11.30-12.15 น.
- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
12.15-13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-15.15 น.
- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ)
- การวิเคราะห์อนั ตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
15.15-15.-30 น.
พักรับประทานอาหารว่ าง
15.15-16.00 น.
- การวิเคราะห์อนั ตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
16.00-17.00 น.
- การฝึ กอบรม (Training)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
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วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Operating Procedures: OP)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่ าง
10.45-12.15 น.
- การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่ มเดินเครื่ อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
12.15-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
- ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
15.00-15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่ าง
15.15-17.00 น
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.
- การจัดการความปลอดภัยผูร้ ับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)
09.00-09.45 น.
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
09.45-10.30 น.
- การอนุญาตทํางานที่อาจทําให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และ
การอนุญาต ทํางานที่ไม่ใช่งานประจํา (Non-routine Work Permits)
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่ าง
- การสอบสวนอุบตั ิการณ์ (Incident Investigation: II)
10.45-12.00 น.
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
- การเตรี ยมความพร้ อมและการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น (Emergency Planning and
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14.00-15.30 น.

15.-30-15.45.
15.45‐16.30 น.

16.30-17.00 น.

Response: EPR)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
- กรอบความคิดของผูต้ รวจประเมินประเมินภายนอก
- คุณสมบัติและคุณลักษณะของผูต้ รวจประเมินภายนอก
- การตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด (Compliance Audits)
- ตัวอย่างแบบตรวจประเมิน (Checklist)
- จรรยาบรรณของผูต้ รวจประเมิน
- ขั้นตอนการตรวจประเมิน (การเตรี ยมการก่อนการตรวจ / วิธีการตรวจประเมิน
ภายนอก / การหาหลักฐาน / หลักการเขียนข้อบกพร่ อง
- การจัดทํารายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุ ปผล
- การติดตาม ผลการดําเนินการตรวจประเมินภายนอก
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
พักรับประทานอาหารว่ าง
- ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
วิทยากร นายเด่ นศักดิ์ ยกยอน
‐มอบวุฒิบตั รการฝึ กอบรม

คุณสมบัตผิ ู้เข้ ารับการอบรม
1. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้ า/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
หรื อเที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สาขาเคมี หรื อเที ย บเท่ า ซึ่ งมี ค วามรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้า น
วิศวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่ งมี
ความรู ้และความเชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
o ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วิศวกรรม หรื อเที ยบเท่ า หรื อปริ ญญาตรี อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นสู ง หรื อเทียบเท่า ซึ่ งความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ย
กว่า 12 ปี
2. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา
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o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้ า/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
หรื อเทียบเท่า ซึ่ งมีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา และมีประสบการณ์ทาํ งานใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่งมี
ความรู ้และความเชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรั กษา และมีประสบการณ์ ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
o ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วิศวกรรม หรื อเที ยบเท่า หรื อปริ ญญาตรี อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นสู ง หรื อเทียบเท่า ซึ่ งความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา มีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี
3. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o ปริ ญญาตรี สาธารณสุ ขศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่งมีความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 10 ปี
คุณสมบัตผิ ู้เข้ ารับการอบรม
4. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้ า/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
หรื อเที ย บเท่ า หรื อ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ สาขาเคมี หรื อเที ย บเท่ า ซึ่ งมี ค วามรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้า น
วิศวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่ งมี
ความรู ้และความเชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
o ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วิศวกรรม หรื อเที ยบเท่า หรื อปริ ญญาตรี อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นสู ง หรื อเทียบเท่า ซึ่ งความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ย
กว่า 12 ปี
5. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้ า/วิศวกรรมเครื่ องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ
หรื อเทียบเท่า ซึ่ งมีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา และมีประสบการณ์ทาํ งานใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
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o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่งมี
ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรั กษา และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
o ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วิศวกรรม หรื อเที ยบเท่า หรื อปริ ญญาตรี อุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรื อเทียบเท่า หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพขั้นสู ง หรื อเทียบเท่า ซึ่ งความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบํารุ งรักษา มีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า
12 ปี
6. ผูม้ ีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o ปริ ญญาตรี สาธารณสุ ขศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรื อเทียบเท่า หรื อปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรื อเทียบเท่า ซึ่งมีความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีประสบการณ์ทาํ งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 10 ปี

ประเภท
บุคคลทัว่ ไปไม่ใช่
สมาชิก SHAWPAT
สมาชิก SHAWPAT

อัตราค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10,000
300
9,000

รวมค่าลงทะเบียน
10,300

270

9,270

หมายเหตุ
1.สมาคม ฯ ไม่ อยู่ในข่ ายต้ องหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % down load หนังสื อได้ รับการยกเว้ นการหักภาษี
ณ ทีจ่ ่ ายจากกรมสรรพากรได้ ที่ http://www.shawpat.or.th
2.อัตราค่ าลงทะเบียนดังกล่าวรวม ค่ า coffee Break เช้ า-บ่ าย+อาหารเทีย่ ง+คู่มืออบรม+
ค่ าวิทยากร+วุฒิบัตร
วิธีการชําระเงิน
โอนเข้ าบัญชี “สมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)”
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาตลิง่ ชัน เลขทีบ่ ัญชี 211-0-51828-5
พร้ อมแฟกซ์ ใบโอนเงิน (Pay-in) ระบุชื่อบริษัท หลักสู ตรเข้ ารับการอบรมและวันทีเ่ ข้ ารับการอบรมให้ ชัดเจนมายัง

เบอร์ แฟกซ์ 02 884 1853 E mail address shawpattraining@gmail.com
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ใบสมัครอบรม
วันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.–17.00 น.
สถานทีจ่ ัดอบรม ห้ องฉิมพลี สนามฝึ กอบรม ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย)
“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้ อบังคับคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี ......................................................................
□ สํานักงานใหญ่
□ สาขา ลําดับที่..........................
ที่อยู(่ สําหรับออก
ใบเสร็ จ)………………………….…………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ทีต้ งั (ส่ งเอกสารทางไปรษณี ย)์ .......................................................................................................................……….
โทรศัพท์ ……………………………………………………… โทรสาร ………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………..……
ผูป้ ระสานงาน(ผูต้ ิดต่อ)………………………………..……………เบอร์โทรศัพท์……………..............................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมอบรม (กรุ ณาระบุชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องชัดเจน)
1. ..............................................................................ตําแหน่งงาน.......................................
2. ..............................................................................ตําแหน่งงาน.......................................
3. ..............................................................................ตําแหน่งงาน.......................................
4. ..............................................................................ตําแหน่งงาน.......................................
5. ..............................................................................ตําแหน่งงาน.......................................
(กรณี มีผเู ้ ข้าอบรมมากกว่า 5 คน สามารถแนบรายชื่อเพิม่ เติมได้)
รับประทานอาหารประเภท
อาหารปรกติ ลําดับผูเ้ ข้าอบรม.....................
อิสลาม
ลําดับผูเ้ ข้าอบรม.....................
มังสวิรัต
ลําดับผูเ้ ข้าอบรม.....................
อื่นๆ.......................................................
หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง /ยกเลิก การจัดอบรม กรณี ที่ผเู ้ ข้าอบรม สมัครเข้ามาไม่
ครบจํานวนขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้
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