コースコード : E20SH003J
泰日経済技術振興協会 主催
Technology Promotion Association(Thailand-Japan)

Safety Committee Seminar
2020年5月13日(水)/14日(木)の2日間 9:00〜16:30（受付開始 8：00）
バンコク開催 ＠ Fourwings Hotel フォーウイングス ホテル スクムビット ソイ 26

労働福祉省より2006年に告示の「労働の安全衛生・職場環境の管理」を定めた省令に基づき、
従業員50名以上の該当事業所において
「労働安全衛生職場環境委員会」
の設置が義務付けられました。
この法令は、
日本の労働安全衛生法に当たる重要な法令です。
これにより委員として任命された者は、
60日以内にその役割・責任に関する研修の受講（12時間）義務があります。

弊協会では、タイ労働福祉局の研修認可機関として当局に認定された講師により、
定められた法令の内容を日本人経営者・管理者の方へ分かりやすく解説いたします。

対象者
①
②

委員として任命された方

(労働福祉省認定修了証を発行）

経営者・管理者層で委員会の構成やその

役割を確認する必要のある方

受講料金
バンコク開催
会員の方（TPA/JCC）： 9,000 + VAT 7% 630 = 9,630 THB
一般の方
： 10,000 + VAT 7% 700 = 10,700 THB

※お申し込み後のお取り消しについて

必要書類が追加になりました ‼
【お申込み時に必要な書類】
★ 全ての方 → パスポートの
顔写真ページのコピー
★ 委員会に任命された方 → 委員会に
任命されている ことを証明する書類(任命書）
講義内容
労働安全、衛生、職場環境委員会に関わる
法令の基本的概念・概要とその職場での役割

講師
労働福祉省に認定されたタイ人専門家
*講義はタイ語から通訳による日本語で行います。

定員

60名以下（法令により定められております。)

講義開始1週間前まで受け付けております。それ以降 のお取り消し・当日の欠席につきましては 2,000 THB

のキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。

≪お申し込み・お問合せ先≫ 泰日経済技術振興協会 研修部
【担当】
日本語：笹嶋
Tel : 02-717-3000-29 ext.754
タイ語： Kornthip( Ms) , Watchareeporn(Ms) Tel : 02-717-3000 ext.791 / 636
E-mail: safety.japanese@tpa.or.th Fax : 02-719-9481-83

กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E20SH003J (2150705021049-252-2410-0258018)

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (สาหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
Safety Committee for Japanese Executive
วันที่จัด รุ่น 41 : วันพุธที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา

สมาชิก

9,000 + 630 (VAT 7%) = 9,630 บาท

09:00 - 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08:00 น.) รับจานวน 30 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท., JCC, นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ห้องสัมมนา โรงแรมโฟรวิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
จากประกาศกระทรวงกาหนดมาตรฐาน ในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ.2549 กาหนดให้นายจ้างดาเนินการในการบริหาร และการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานและคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ถูกบังคับได้แก่ เหมือง
แร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีการผลิต การต่อเรือ การให้กาเนิด
แปลงและจ่ายไฟฟ้า หรือพลังงานอย่างอื่น การก่อสร้าง การขนส่งคน
โดยสารหรื อสินค้า สถานีบริการหรือจาหน่ายน้ามัน เชื้อเพลิงหรือก๊าซ
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน สถานตรวจ
ทดสอบทางกายภาพ สถานบริการบันเทิ ง นัน ทนาการ หรือการกีฬา
สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ ส านักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
1-12 กิจการ อื่นตามที่กระทรวงฯ ประกาศกาหนด
ดัง นั้ น สมาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น ) ซึ่ ง เป็น หน่ ว ย
ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานที่ได้รับการรับรอง 3 ระดับพร้อมกัน คือ ระดับหัวหน้า
งาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ทะเบียน จป.๖๒-๐๑๘ จึงขอเชิญชวน
เข้ า ร่ ว ม การอบรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศของกรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในครั้งนี้
โดยสถานประกอบกิจ การที่ถูกบังคับให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ คือ กิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปได้แก่กิจการที่มีการผลิต การต่อเรือ
กิจการผลิตพลังงานหรือแปลงหรือจ่ายไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งคน
โดยสารหรือสินค้า สถานีบริการหรือจาหน่ายน้ามัน เชื้อเพลิงหรือก๊าซ
และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการทุก
คน ทุกระดับ ตามประเภทกิจการที่กฎหมายบังคับ

บุคคลทั่วไป 10,000 + 700 (VAT 7%) = 10,700 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก : 09:00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
 หมวดวิชาที่ 1 : การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางานของสถานประกอบ
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการ
ทางาน และความปลอดภัยนอกงาน
 หมวดวิชาที่ 2 : กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ก) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549
ข) สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทางานที่
เกี่ยวข้อง
วันที่สอง : 15:00 น. ทดสอบหลังการอบรม
 หมวดวิชาที่ 3 : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของสถาน
ประกอบกิจการ
ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทางาน
ข) การสารวจความปลอดภัย
ค) การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการทางาน
ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย
จ) การประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
ในการทางาน
ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นทุกระดับ

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าอบรม
1) สาเนาหนังสือแต่งตัง้ ให้ปฎิบัติหน้าที่ คปอ.
2) สาเนาพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

泰日経済技術振興協会

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

研修・セミナー申込書
Training and Seminar Application Form

/

Date

/

-

*アルファベット表記でご記入下さい。

Please fill out this form by English (Alphabet)

 TPA Membership No.

Company / Organization
Address

 JCC Member

Postal code

Telephone No.

-

Fax No.

-

*Tax Invoice 発行のため所在地は正確にご記入下さい。

Name of Course

Code No.

Date of Training/Seminar

-

Trainee Name
Surname

Given name

1.

Position

-

2.

Position

-

3.

Position

-

Contact Person
Name

Mobile Phone No.

E-mail Address

@

お申し込み･お支払方法

1. お申し込み用紙にご記入後、パスポートのコピーと一緒にメールまたはファックスでお送り下さい。
E メールアドレス：

safety.japanese@tpa.or.th ファックス番号 02-719-9481-3

*パスポートのコピーは労働福祉省への届出に必要となります。

2. 恐れ入りますが、講義開始日の 3 日前までに下記銀行口座へお振込み下さい。
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Bangkok Bank
Sukhumvit 43 Branch
Acc. No. 172-0-23923-3
Siam Commercial Bank
EmQuartier Branch
Acc. No. 009-2-23325
-3
Pattanakarn Branch
Acc. No. 064-1-11613-6
Krung Thai Bank
口座名義：

お取り消し・当日のご欠席について
講義開始 1 週間前まで受け付けております。それ以降のお取り消し∙当日のご欠席につきましては 2,000THB のキャンセル料金を申し
けますので予めご了承ください。

〈日本人対象コースお問合せ先〉

Tel： 02-717-3000-29 ext.754（日本語）：笹嶋（ささじま）
ext.757（タイ語）：Nongyow（Ms.）

-

泰日経済技術振興協会

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

ES.FM.106-5-09/02/2555

お振込用紙送信用フォーム

Pay-In Form
*アルファベット表記でご記入下さい。
Please fill out this form by English (Alphabet)

Technology Promotion Association (ThailandJapan)

Company Name
Address
Postal Code

Tax ID No.

Branch No.

*領収書のご送付先をご記入下さい。

Name of Course
Course Code
Participant Name 1.
2.
3.
お振込み後、お手数ですがメールまたはファックスでお送り下さい。
送信先：E メールアドレス：safety.japanese@tpa.or.th

ファックス番号 02-719-9481-3

