บริษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 6/8 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500

หลักสู ตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอนั ตราย
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและปลอดภัย
Hazard Chemical and Hazardous Substance Management
in compliance with Legal and Safety Requirements
1. สิ่ งทีผ่ ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
 กฎหมายสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
 วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นสารเคมีอนั ตราย หรื อวัตถุอนั ตราย
 สารเคมีอนั ตราย ต่างจาก วัตถุอนั ตรายอย่างไร
 การจัดเก็บวัตถุอนั ตราย / สารเคมี
 เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
 การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
 การดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย
 การกาหนดโทษสาหรับวัตถุอนั ตรายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 การขนส่ งวัตถุอนั ตราย

แจกฟรี
1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี
อันตรายและวัตถุอนั ตราย
2. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ
3. ตัวอย่าง ทะเบียนรายการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผูด้ าเนินการใช้และการจัดเก็บ
เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์เฮ้าส์
3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
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4. Course outline
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.15 น.

ลงทะเบียน/ รับเอกสาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
 วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นสารเคมีอนั ตราย
 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
1. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย (สอ.1)
2. ฉลากและป้ าย
1) รายละเอียดของฉลาก
2) ป้ ายห้าม ป้ ายเตือน ป้ ายให้ปฏิบตั ิ
3. การคุม้ ครองความปลอดภัย
1) สภาพและคุณลักษณะบริ เวณที่ลูกจ้างทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย เช่น ระบบระบาย
อากาศ เป็ นต้น
2) สถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุม้ ครองความปลอดภัย เช่น ที่ชาระล้างสารเคมีอนั ตราย และ
อุปกรณ์กบั เพลิง เป็ นต้น
3) อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.
4. การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอนั ตราย
1) สภาพและคุณลักษณะของสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
2) มาตรการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอนั ตรายในบริ เวณสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอนั ตราย
3) การจัดเก็บสารเคมีอนั ตราย
4) การดาเนินการเกี่ยวกับหี บห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุ ม้ สารเคมีอนั ตราย
5) การถ่ายเทสารเคมีอนั ตรายไปยังภาชนะหรื อเครื่ องมืออื่น
5. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรื อการขนส่ ง
1) การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรื อขนส่ งสารเคมีอนั ตราย
2) การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นแก่ลูกจ้าง
6. การจัดการและการกาจัด
1) การทาความสะอาดหรื อกาจัดสารเคมีอนั ตรายที่หกรั่วไหลหรื อไม่ใช้แล้ว
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2) การจัดการหี บห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุ ม้ สารเคมีอนั ตรายที่ปนเปื้ อน และไม่
ต้องการใช้แล้ว
7. การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
1) การป้ องกันและควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของ
สถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
2) การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของ
สถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย และการส่ งรายงานผลการตรวจวัด
8. การดูแลสุ ขภาพอนามัย
1) การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอนั ตราย
9. การควบคุมและปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
1) การประเมินความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทารายงานการประเมินความ
เสี่ ยง
2) แผนปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
3) การฝึ กอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอนั ตราย กรณี สารเคมีหกรั่วไหล
10. การตรวจสุ ขภาพลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ ยงด้านสารเคมีอนั ตราย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอนั ตราย
 วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็ นวัตถุอนั ตราย
 ชนิดของวัตถุอนั ตราย
 วัตถุอนั ตรายภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 วัตถุอนั ตรายภายใต้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 วัตถุอนั ตรายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วัตถุอนั ตรายภายใต้กรมวิชาการเกษตร
 วัตถุอนั ตรายภายใต้กรมปศุสัตว์
 วัตถุอนั ตรายภายใต้กรมประมง
 การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตรายอย่างปลอดภัย
 เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น.
การดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายตามที่กฎหมายกาหนด กรณี สั่งซื้ อในประเทศ กรณี นาเข้า
จากต่างประเทศ และกรณี นาผ่านจากต่างประเทศ
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 การดาเนินการ/ส่ งรายงาน บฉ. 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20
 หลักเกณฑ์และระบบการจาแนกและการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย ตาม

ระบบ GHS (กายภาพ สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม)
 การขนส่ งวัตถุอนั ตราย และระบบ GPS
15.30-16.00 น.
สรุ ปประเด็นที่สาคัญทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ )

............................................................................................................................. ...............................................
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