กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E22SH004JL (2030801091039-252-4110-0258018)

ข้อกาหนด ISO 45001 : 2018 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 และการนาไปประยุกต์ สาหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
ISO 45001:2018 Replacing OHSAS 18001:2007 Requirement and Implementation for Japanese Top Management
วันที่จัด รุ่น 5 : วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 - 16:30 น.

รับจานวน 10 ท่าน

วงการธุรกิจอุตสาหกรรม ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้ง
ในด้านการผลิต การขนส่ง การนาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
สิ่งที่สาคัญที่จะช่วยธุรกิจดาเนินไปได้อย่างราบรื่นที่ขาดไม่ได้คือ การมี
มาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ตามมาตรฐาน ISO 45001
ISO 45001 คือ มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ที่ ม าแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่ อ ให้
องค์ก รธุรกิ จ มีก ารบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ด าเนิ น อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น
ผู้บริหารองค์กรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีความรู้ ความเข้าใจว่า
มีสิ่งใดบ้างที่องค์ก รต้องดาเนินการให้สอดคล้องกั บข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน ISO 45001 เพราะในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จะทาให้
เกิ ด การสู ญ เสี ย มหาศาลทั้ ง ในทางตรงและทางอ้ อ ม อาทิ เ ช่ น คน
ทรัพย ์สิน ก าลัง การผลิต อีก ทั้ง ยัง ส่ง ผลกระทบต่อ ภาพลั ก ษณ์
และโอกาสการแข่งขัน ทางด้ า นธุ รกิ จ ขององค์ก รอีก ด้ วย
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
2. ทราบถึงข้อก าหนดที่แ ตกต่างระหว่ าง ISO45001: 2018
และ OHSAS18001: 2007
3. ทราบถึงบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อระบบ ISO 45001: 2018
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารองค์กรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
วิธีการอบรมและสัมมนา
• บรรยายเป็นภาษาไทย และล่ามแปลเป็นภาษาญี่ปุน
• เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาญี่ปุ่น

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
* เป็ นโปรแกรมที่ง่า ยต่อ การใช้งาน และไม่ซับ ซ้อ น ซึ่ง ส.ส.ท. จะจั ดส่ง
วิธีการเข้าร่วมอบรมให้ล่วงหน้า เมื่อท่านสารองที่นั่งและชาระค่าอบรม
* ในวันอบรม ส.ส.ท. จะจั ดส่ง ID และ Password เพื่อ Sing In เข้ า ห้ อง
อบรมให้ล่วงหน้า 30 นาที

5,100 + 357 (VAT 7%) = 5,457 บาท

บุคคลทั่วไป 5,800 + 406 (VAT 7%) = 6,206 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
9:00 - 10:30 น.
1. ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO45001 : 2018
2. ข้อกาหนด ISO45001 : 2018 ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารประกอบด้วย
• ข้อกาหนดที่ 4 บริบทขององค์กร
• ข้อกาหนดที่ 5 ภาวะผู้นา และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
10:45 - 12:00 น.
• ข้อกาหนดที่ 6 การวางแผน
• ข้อกาหนดที่ 7 การสนับสนุน
13:00 - 14:45 น.
• ข้อกาหนดที่ 8 การปฏิบัติการ
• ข้อกาหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะ
15:00 – 16:30 น.
• ข้อกาหนดที่ 10 การปรับปรุง
3. สรุปประเด็นหลักของข้อกาหนดISO45001 : 2018 ที่แตกต่างจาก
OHSAS18001 : 2007

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

วิทยากร คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จากัด
ประสบการณ์การทางาน
• ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO / TS 16949
• ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
• ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ISO 45001) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่ อ 81

泰日経済技術振興協会
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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)

Company / Organization

TPA Membership No.

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。
ご希望の受講形式をお選び下さい。

Name of Course
対面講義

Code No.
✔

Date of Training/Seminar.

オンライン ZOOM

Trainee Name
名)
1. Given name (ᒲ

Surname (性)

Mobile Phone No.

E-mail Address

ᒲ)
2. Given name(名

Surname (性)

Mobile Phone No.

E-mail Address

Position
@
Position
@

Contact Person
Name

Mobile Phone No.

E-mail Address

@

お申し込み ･お支払方法
お申し込み用紙にご記入後、E メールでお送り下さい。
E メールアドレス：japanese.course@tpa.or.th
また恐れ入りますが、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。

口座名義 ：

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Bangkok Bank
Siam Commercial Bank
Krung Thai Bank

Sukhumvit 43 Branch
EmQuartier Branch
Pattanakarn Branch

Acc. No. 172-0-23923-3
Acc. No. 009-2-23325-3
Acc. No. 064-1-11613-6

お取り消し・当日のご欠席について
講義開始 3日前までにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〈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.790/791（タイ語）：Warunya（Ms）
E メールアドレス：japanese.course@tpa.or.th

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.
*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：japanese.course@tpa.or.th

Branch No.

