
ISO45001:2018（労働安全衛生マネージメントシステム）
    入門と要求事項解説セミナー
 ～ OHSAS18001:2017からの移行運用ポイント～

泰日経済技術振興協会　主催
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

     日時  ：2022年9月7日（水) 09：00 - 16:30   (8時受付開始）
                       コースコード：E22SH013JL 【オンライン講義】  ZOOM

    

 
労働安全衛生マネージメントシステムの国際規格OHSAS18001:2017が2021年3月21日に失効

• 初めてISO45001の規格について学ぶ方
• OHSAS 18001からすでに移行された、移行予定の企業の方
• ISO 45001とOHSAS18001の要求事項の違いを知りたい方

内容：　　　
 
１．ISO45001開発経緯
２．経営幹部への要求事項
３．箇条４　組織の状況　　　　　
４．箇条５　リーダーシップ　　　
５．箇条６　計画　
６．箇条７　サポート支援
７．箇条８　実行
８．箇条９　パフォーマンス評価
９．箇条10    改善
10.  OHSAS18001との要求事項比較

 　　　　　     　　　　　　　　    

対象 Target

 

オンライン（ZOOM）開催

 

します。それに代わり、OHSAS18001からの流れを汲み、改訂、承認された国際規格である
ISO45001 :2018の規格の要求事項、さらには前規格との異なる点、移行ポイントを分かりやす
く解説いたします。
これから当規格の認証取得を目指す企業の方、OHSAS18001:2017から移行した、又は移行予定
の企業の方へ、1日でポイントを学ぶコースです。

受講料 

Mr.Nuwat Chanthaworn
CCT SQUARE Co., Ltd. 代表

主にISO9001やTS16949など品質システムの構築・取得などを行うコンサルタント。タイ人。

対象のISO各規格の要求事項や内部監査員養成コース、また毎年行われる弊協会主催の

Thailand Quality Prizeの審査員を務める。

～講師～

★お申し込み・お問い合わせ先★ 
泰日経済技術振興協会研修部担当（日本語） ：笹嶋　

                日本語：  笹嶋   Tel: 02-717-3000-29 ext.754   E-mail: japanese.course@tpa.or.th 
 タイ語： Ms.Warunya Tel: 02-717-3000-29 ext.791   E-mail: warunya@tpa.or.th　　                     

講義言語：タイ語から日本語への逐次通訳

会員 / 5,100 ＋ 357 (VAT 7％) ＝ 5,457 Baht　
一般 / 5,800 ＋ 406 (VAT 7％) ＝ 6,206 Baht

 ＊教育研修費は法人所得税申告の際、受講費の 2倍（200％）が損金として計上可能です。 



 

กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

     จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
  
 

  

วันที่จัด รุ่น 6 : วันพ ุธท่ี 7 กันยายน 2565 สมาชิก       5,100 + 357 (VAT 7%)  = 5,457 บาท 

เวลา 09:00 - 16:30 น. 

รับจ านวน 10 ท่าน  

(สมาชิก ส.ส.ท., นกัศึกษาปรญิญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกจิ) 

บุคคลท่ัวไป  5,800 + 406 (VAT 7%)  = 6,206 บาท 

  

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนธุรกจิ 

วิทยากร คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร 

   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จ ากัด

ประสบการณ์การท างาน 

• ที่ปรึกษาดา้นระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO / TS 16949 

• ที่ปรึกษาดา้นระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม (ISO 14001) 

• ที่ปรึกษาดา้นระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

   (ISO 45001) ให้กับหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 และการน าไปประยุกต ์ส าหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 

 

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

  

E22SH013JL (2030801091039-252-4110-0258018) 

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2549 ก าหนดให้นายจ้างด าเนินการในการบริหาร   การจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  สมควรให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
ซ่ึงสถานประกอบกิจการที่ถูกบังคับได้แก่ เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีการผลิต การต่อเรือ การให้ก าเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือ
พลังงานอย่างอ่ืน การก่อสร้าง การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า สถานี
บริการหรือจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ โรงแรมห้างสรรพสินค้า 
สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา สถานปฏิบัติการทางเคมี
หรือชีวภาพ ส านักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน 1-12 กิจการอ่ืน ตามที่
กระทรวงฯ ประกาศก าหนด  

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ่ึงเป็นหน่วยฝึกอบรมที่
ได้รับการรับรอง เป็นหน่วยฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แห่งแรกที่ได้รับการรับรอง 3 ระดับพร้อมกัน คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ทะเบียนเลขที่ จป.๕๙-๐๒๒ จึงขอเชิญชวน เข้าร่วม
การอบรมให้สอดคล้องกับประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ในครั้งนี้ด้วย 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป 
 
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าอบรม 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมส าเนาพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน ซ่ึง ส.ส.ท. จะจัดส่ง
วิธีการเข้าร่วมอบรมให้ล่วงหน้า เมื่อท่านส ารองที่นั่งและช าระค่าอบรม 
* ในวันอบรม ส.ส.ท. จะจัดส่ง ID และ Password เพื่อ Sing In เข้าห้อง
อบรมให้ล่วงหน้า 30 นาที 

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom        
 

ISO 45001:2018 Replacing OHSAS 18001:2007 Requirement and Implementation for Japanese Top Management 

 

 วงการธุรกิจอุตสาหกรรม ในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงขึ้นท้ัง
ในด้านการผลิต การขนส่ง การน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ    
สิ่งท่ีส าคัญท่ีจะช่วยธุรกิจด าเนินไปได้อย่างราบรื่นท่ีขาดไม่ได้คือ การมี
มาตรฐานความปลอดภัยท่ีดี ตามมาตรฐาน ISO 45001 
 ISO 45001 คือ มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ท่ีมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่อให้
องค์กรธุรกิจ มีการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด าเนินอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน 
ผู้บริหารองค์กรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรมีความรู้ ความเข้าใจว่า
มีสิ่งใดบ้างท่ีองค์กรต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน ISO 45001 เพราะในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะท าให้
เกิดการสูญเสียมหาศาลท้ังในทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น คน 
ทรัพย ์สิน ก าลังการผลิต อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และโอกาสการแข่งขันทางด้านธุรกิจขององค์กรอีกด้วย  

สิ่งที่คุณจะได้รับ  
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 
 2. ทราบถึงข้อก าหนดท่ีแตกต่างระหว่าง ISO45001: 2018 
และ OHSAS18001: 2007 
 3. ทราบถึงบทบาทของผู้บริหารท่ีมีต่อระบบ ISO 45001: 2018 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา   
 ผู้บริหารองค์กรท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

วิธีการอบรมและสัมมนา 

• บรรยายเป็นภาษาไทย และล่ามแปลเป็นภาษาญี่ปุน 

• เอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาญี่ปุ่น 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
9:00 - 10:30 น. 

1.  ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO45001 : 2018 
2.  ข้อก าหนด ISO45001 : 2018 ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารประกอบด้วย 

• ข้อก าหนดท่ี 4 บริบทขององค์กร 

• ข้อก าหนดท่ี 5 ภาวะผู้น า และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
10:45 - 12:00 น. 

• ข้อก าหนดท่ี 6 การวางแผน 

• ข้อก าหนดท่ี 7 การสนับสนุน 
13:00 - 14:45 น.  

• ข้อก าหนดท่ี 8 การปฏิบัติการ 

• ข้อก าหนดท่ี 9 การประเมินสมรรถนะ 
15:00 – 16:30 น. 

• ข้อก าหนดท่ี 10 การปรับปรุง 
3.  สรุปประเด็นหลักของข้อก าหนดISO45001 : 2018 ท่ีแตกต่างจาก  

 OHSAS18001 : 2007  
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 

 
*アルファベット表記でご記入下さい。 

Please fill out this form by English (Alphabet) 

Date / / 

 

Company / Organization  TPA Membership No.  JCC Member  

Address 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                                                                                         Code No.                                           Date of Training/Seminar .  

 対面講義    オンライン ZOOM   

Trainee Name 
1. Given name ᒲ    Surname             Position 

       Mobile Phone No.                                                              E-mail Address                                  @    

2. Given name  ᒲ                   Surname              Position 

       Mobile Phone No.                                                              E-mail Address                                   @    

  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 Sukhumvit 43 Branch Acc. No. 172-0-23923-3 
Siam Commercial Bank 
Krung Thai Bank 

EmQuar tier  Branch 
Pattanakarn Branch 

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

(名) (性) 

(名) (性) 

Japanese



ES.FM.106-5-09/02/2555 
泰日経済技術振興協会 
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 

Technology Promotion Association (Thailand-

Japan)

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)

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：japanese.course@tpa.or.th 
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