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กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนดจัดงานสัปดาหความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติคร้ังท่ี 29 ภายใต
หัวขอ “ปลูกจิตสํานึก รวมใจปองกัน สรางสรรค
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระหวาง
วันท่ี 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนยแสดง
นทิรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ใน
งานประกอบดวยการสมัมนาวิชาการดานความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและ
อุปกรณปองกนัอันตรายจากการประกอบวิชาชพี
สาขาตางๆ การแสดงผลงานของนักวิชาการ
และกจิกรรมอ่ืนท่ีเกีย่วของ รวมถงึการประกวด
ทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการประจําป
2558 โดยในแตละปท่ีผานมา กลุมเปาหมาย
ท่ีเขารวมงานเปนฝายบริหาร เจาของ ผูจัดการ
บุคคลากรและเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการ

ทํางานของสถานประกอบการ รวมถึงนกัเรียน
นิสติ นกัศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไมตํ่ากวา
วันละ 20,000 คน

ในสวนของการประกวดทีมฉุกเฉินใน
สถานประกอบกจิการ 2558 มีวัตถปุระสงคเพือ่
ใหทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการสามารถ
แสดงศักยภาพในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
ตางๆ ท่ีอาจเกดิข้ึน ไมวาจะเปนเหตุไฟไหม สาร
เคมีหรือแกสร่ัวไหล หมอน้าํระเบิด ตกจากท่ีสงู
อาคารถลม ฯลฯ โดยเปนเวทีของการเรียนรู
เพือ่พฒันาและเสริมทักษะสาํหรับทีมฉุกเฉินใน
สถานประกอบกจิการทุกประเภทซึง่มีเปาหมาย
หลกัอยูทีก่ารเตรยีมพรอมรบัสถานการณรายแรง
ท่ีอาจเกดิข้ึนมาเม่ือใดก็ได ท้ังนี ้สถานประกอบ
กจิการแตละแหงสงทีมฉุกเฉินได 1 ทีม (สมาชกิ
5 คน) โดยสมาชิกทุกคนในทีมจะตองมีความ
พรอมเขาประกวดตามเวลากําหนด

Invitation to Participate
in the 29th Thailand National
Safety Week Exhibition

This year, the 29th National Safety
Week will be held on July 2-4, 2015 at
Bangkok International Trade & Exhibition
Centre (BITEC) 88 Bangna-Trad Road,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand. The
main activities will include Technical Seminars
and Exhibitions on various aspects of
Occupational Safety and Health (OSH). For
the past 28 years, this is the annual event
where we see the gathering of OSH experts
and representatives from the Government and
private sectors including safety officers,
safety engineers, medical and nursing
practitioners, executives, managers,
supervisors and workers from work places
as well as students and general public.
Generally, it is expected that about 2,500
people will attend the Seminars and over
20,000 will also visit the exhibitions daily.

This year event is again co-organized
by the Department of Welfare and Labour
Protection (DWLP), Ministry of Labour and
the Safety and Health at Work Promotion
Association (Thailand) (SHAWPAT). It will be
held at the new and larger venue of the
Challenger 3 Convention for seminars and E
103-E 104 for Exhibitions.

The exhibitions will show the technical
aspects of best practices and products on
OSH, health, fire prevention, safety and
security, insurance, environment management
and protection, including Emergency Team
Contest 2015. In addition to the displays of
related safety products, other general products
from the participating enterprises could be
purchased at discount prices during the event.
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