泰日経済技術振興協会 主催

Technology Promotion Association(Thailand-Japan)
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低圧電気取扱業務に関するタイの法令を学ぶ。
日本の低圧電気取扱業務特別教育と同等の知識を身に付ける。
実習による徹底した低圧電気安全取扱業務技能スキルと低圧電気事故発生時の対応・救助スキルの習得。

事業場や工場など一般作業者の周辺電気機器に広く用いられている 低圧電気の感電災害による死亡事故は、
高圧電気事故より多く発生 しています。これは、一般作業者にとって低圧電気を取り扱う機会がより多いこと、
高圧電気よりも安易に取り扱われていることが要因です。
タイ労働福祉省より 2015 年に施行された「電気取扱業務の安全、衛生、職場環境管理の基準」に基づき、全ての
部署の充電電路の敷設若しくは修理の業務者及び充電部分の露出した開閉器の操作の業務者は労働福祉省の定める
低圧電気取扱者講習の受講が義務付けられております。当特別講習では、タイ法令で定められた低圧電気取扱い知識
の習得、さらに 日本の労働安全衛生法に基づいた知識や技能も含み、より安全管理に徹底した講習内容 です。

対 象
電気機器取扱者・技術スタッフ・
安全管理者・工場の一般従業員など

講 師

講義内容
1日目
講習
1

低圧電気取扱業務に関するタイの法令

2

低圧電気に関する必須知識

Mr.Chaiya Panaraj

3

電気回路に関する知識と低圧電気設備の取扱方法

タイ内務省内エンジニア協議会認定の技術士（電気電子
部門）として登録されている専門家。ビデオや機器を使用し
た実技研修を中心に、安全意識を徹底する講義には定評
があり、年間約100社（約3000人）に認定講習を実施中。

4

電気計測器の取扱方法

5

ケーブルの取扱方法及び従来の取扱方法からの変更点

【過去の主な実績】
- タイ労働省技能開発局認定、労働者能力 (建物電気工事 )
基準監査員
- タイエネルギー省代替エネルギー開発・効率化局認定、
シニア エネルギー担当官

ご受講料金
会員の方: 6,000 + VAT7% 420 = 6,420THB
一般の方: 6,500 + VAT7% 455 = 6,955THB
※教育研修費は、法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。

タイ労働福祉省認定の修了証取得講習（社内研修のみ）を
ご希望の方は、恐れ入りますが下記問い合わせ先へご連絡ください。

同時開催

実技
①
②

電気回路に関する知識と低圧電気設備の取扱方法
低圧電気取扱業務のための安全作業用具

2日目
講習
6

短絡のリスクアセスメント

7

電気ショック及び短絡のリスクへの対策

8

電気安全検査の基本知識

9

低圧電気取扱業務の社内安全管理システム

10

低圧電気の犠牲者に対する救助方法

実技
③

低圧電気取扱業務の社内安全管理システム

④

基本的な電気安全検査技術及びリスク対策

⑤

低圧電気の犠牲者に対する救助方法
ポストテスト

日本人管理者対象 安全管理者講習 （タイ労働福祉省認定講習）
－ 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 E-mail: japanese.course@tpa.or.th
（タイ語）Siriporn Tel: 02-717-3000-29 ext. 636 E-mail: siriporn@tpa.or.th
*下記ウエブサイトからも直接お申し込みいただけます。
http://www.tpif.or.th/WebDev/search.php?condition=Inc&cf=3

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

หลักสูตรสําหรับชาวไทย

การทํางานเกียวกับไฟฟาอย่างปลอดภัย
ความรู้พืนฐาน และทักษะทีจําเปน สําหรับการทํางานเกียวกับไฟฟาอย่างปลอดภัย

●
●
●

เพื อเรียนรู้ถึงกฎหมายไทยทีเกียวกับงานไฟฟา
เพื อให้มีความรู้เรืองงานไฟฟาเทียบเท่าทีกําหนดในกฎหมายญีปุน
เพื อฝกทักษะพื นฐานในการทํางานเกียวกับไฟฟา ให้ใช้งานได้จริงอย่างปลอดภัย ตลอดจนให้การช่วยเหลือผู้อืนได้

อุบัติเหตุจากไฟฟาแรงดันตานันมีแนวโน้มเกิดขึนได้บ่อยกว่าไฟฟาแรงดันสูง เนืองจากโอกาสทีได้ใช้มี
มากจนผู้คนมักลืมทีจะใส่ใจความปลอดภัย ดังนัน เพื อปองกันอุบัติเหตุทีไม่พึงประสงค์จากไฟฟา การให้ความรู้
พื นฐานเรืองไฟฟาจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะกับผู้ทีต้องทํางานเกียวข้องกับไฟฟา
จาก “กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกียวกับไฟฟา พ.ศ. 2558” พนักงานทีทํางานไฟฟาและพนักงานทัวไปตามแต่
นายจ้างเห็นว่ามีความจําเปน ต้องเข้าอบรมความรู้เกียวกับไฟฟาตามทีกฎกระทรวงกําหนด หากแต่หลักสูตรนี
ไม่เพี ยงแค่จัดตามหลักสูตรของกฏหมายไทย (3 ชัวโมง) แต่จัดอิงหลักสูตรตามทีกฏหมายญีปุน

กําหนด

(8 ชัวโมงขึนไป) และเพิ มชัวโมงการฝกภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานการฝกแบบญีปุน นอกจากนี
ยังสามารถติดต่อเพื อจัดหลักสูตร In-house ทีออกวุฒิบัตรให้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา
- พนักงานฝายปฏิบัติการ ช่างเทคนิค วิศวกร
- เจ้าหน้าทีความปลอดภัย จป., คปอ.
- ผู้ทีสนใจทัวไป

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันที 1: วันพฤหัสบดีที 18 ตุลาคม 2561
บรรยาย
กฎหมายเกียวกับงานด้านไฟฟาทีจําเปนต้องรู้
1

วิทยากร
คุณชัยยา ปาณาราช
ผู้เชียวชาญทีได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร สาขาไฟฟากําลังจากสภาวิศวกร
มีประสบการณ์สอนและแจกวุฒิบัติมามากกว่า 100 บริษัท
หรือประมาณ 3,000 คนต่อป เน้นการให้ใช้เครืองมือปฏิบัติ
จริง รวมถึงใช้วิดีทัศน์เปนสือในการสอน
ประสบการณ์การทํางาน
- ผู้ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟา
ในอาคาร (รับรองโดยกรมพั ฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน)
- ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (รับรองโดยกรมพั ฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)

*** ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ***

3

วงจรไฟฟาและอุปกรณ์ในระบบไฟฟา รวมทังหน้าทีการทํางาน

4

เครืองมือตรวจวัดทางไฟฟา และการใช้งาน

5

สายไฟฟา พื นฐานการใช้งาน และการเปลียนแปลง

②

วงจรไฟฟา อุปกรณ์ในระบบไฟฟา และหน้าทีการทํางาน
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีจําเปน

วันที 2: วันศุกร์ที 19 ตุลาคม 2561
บรรยาย
การประเมินความเสียงอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร
6
7

ไฟฟาดูด และการปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

8

พื นฐานการตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟา

9

ระบบการจัดการเพื อความปลอดภัยในการทํางานไฟฟา

10
ปฏิบัติ
③

หากสนใจหลักสูตรทีได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม
ทีกระทรวงแรงงานรับรอง (เฉพาะ In-house)
กรุณาติดต่อสอบถามตามรายละเอียดด้านล่าง

หลักสูตรทีจัดขึนในช่วงเดียวกัน:

ความรู้เกียวกับไฟฟาเบืองต้นสําหรับผู้ปฏิบัติงานเกียวกับไฟฟา

ปฏิบัติ
①

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก
6,000 + VAT7% 420 = 6,420 บาท
บุคคลทัวไป 6,500 + VAT7% 455 = 6,955 บาท

2

การให้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟา
ระบบการจัดการเพื อความปลอดภัยในการทํางานไฟฟา

④

เทคนิคการตรวจสอบระบบไฟฟาเบืองต้นและการปองกัน
อันตราย

⑤

การให้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟา
ทําแบบทดสอบหลังอบรม พร้อมเฉลย

หลักสูตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) สําหรับผู้บริหารชาวญีปุน
(ผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงาน)

สอบถามรายละเอียดได้ที ฝายหลักสูตรอบรมภาษาญีปุน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)
ภาษาไทย: ศิริพร Tel: 02-717-3000-29 ต่อ 636 E-mail: siriporn@tpa.or.th
ภาษาญีปุน: ซาซาจิมะ Tel: 02-717-3000-29 ext.754 E-mail: japanese.course@tpa.or.th
*ท่านสามารถสํารองทีนังออนไลน์ได้ที
http://www.tpif.or.th/WebDev/search.php?condition=Inc&cf=3

