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หลักสู ตร : การจาแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนั ตรายตามแนวทางของกรมโรงงาน
Hazardous Substance Classification for storage
in Compliance with Department of Industrial Works
1. สิ่ งทีผ่ ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
 กฎหมำยสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็ นสำรเคมีอนั ตรำย หรื อวัตถุอนั ตรำย
 สำรเคมีอนั ตรำย ต่ำงจำก วัตถุอนั ตรำยอย่ำงไร
 กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำย กรณี สั่งซื้ อในประเทศ และกรณี นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
 กำรดำเนินกำร/ส่ งรำยงำน บฉ. 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก. 20
 กำรขึ้นทะเบียนบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัยกำรเก็บรักษำ
 ระบบกำรจำแนกและกำรสื่ อสำรควำมเป็ นอันตรำยของวัตถุอนั ตรำย (กำยภำพ สุ ขภำพ และสิ่ งแวดล้อม)
 กำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำย และระบบ GPS
 แผนฉุกเฉิน และกำรจัดกำรกับสำรเคมีหกรั่วไหล
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หัวหน้ำงำน ผูด้ ำเนินกำรใช้และกำรจัดเก็บ
เจ้ำหน้ำที่ สโตร์แวร์เฮ้ำส์ เจ้ำหน้ำที่ขนส่ งสำรเคมี และวัตถุอนั ตรำย
3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course Outline
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.

ลงทะเบียน
การจาแนกประเภทสาหรับการจัดเก็บ
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย
- ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำย และผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย
- กำรชี้บ่งควำมเป็ นอันตรำย
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-

องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
มำตรกำรปฐมพยำบำล
มำตรกำรผจญเพลิง
มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหกรั่วไหลของสำร
กำรขนถ่ำยเคลื่อนย้ำย กำรใช้งำนและกำรเก็บรักษำ
กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้ องกันส่ วนบุคคล
คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ
ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ
ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ข้อพิจำรณำในกำรกำจัด
ข้อมูลสำหรับกำรขนส่ ง
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
ข้อมูลอื่น ๆ

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

วิธีการจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
- กำรจัดเก็บวัตถุอนั ตรำย
- ตำรำงกำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
- ขั้นตอนกำรเก็บรักษำ
- กำรจัดเก็บสำรปริ มำณน้อยในสถำนที่เก็บรักษำ
- กำรเก็บรักษำนอกอำคำร
- ข้อกำหนดพิเศษสำหรับก๊ำซ
- ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสำรไวไฟ (3A และ 5.2)
กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย
- บัญชีรำยชื่อสำรเคมีที่ใช้ในองค์กร
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
- กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัยกำรเก็บรักษำวัตถุอนั ตรำย
วิธีการใช้ อุปกรณ์ เครื่องป้องกันส่ วนบุคคล
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- อุปกรณ์เครื่ องป้ องกันส่ วนบุคคล
- กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้ อมปฏิบัติงานแผนฉุ กเฉิน
- แผนฉุ กเฉิ นสำรเคมีหกรั่วไหล
- ควำมจำเป็ นที่ตอ้ งจัดทำแผนฉุกเฉิน
- กำรป้ องกันสำรเคมีรั่วไหล - สถำนที่จดั เก็บ
- กำรปฏิบตั ิงำนกับสำรเคมีทวั่ ไป
- กำรจัดเตรี ยม/ ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับภำวะฉุกเฉิน
- แผนกำรตอบโต้เหตุกำรณ์สำรเคมีหกรั่วไหล
- แผนปฏิบตั ิหลังเกิดเหตุสำรเคมีหกรั่วไหล
วิธีดับเพลิงโดยใช้ เครื่องดับเพลิง
- อุปกรณ์ดบั เพลิง
- ประเภทของเพลิง
- ประเภทของสำรที่ใช้ในกำรดับเพลิง
- ระบบน้ ำดับเพลิง
- ระบบกักเก็บน้ ำที่ผำ่ นกำรดับเพลิง

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล
- อุปกรณ์กำรจัดกำรเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล
- กำรกำจัดของเสี ย
การขนถ่ าย การเคลือ่ นย้าย หรือการขนส่ ง
- กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย หรื อขนส่ งสำรเคมีอนั ตรำย
- กำรฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีกำรแก้ไขปั ญหำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นแก่ลูกจ้ำง
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