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1. สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

 กฎหมำยสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 

 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็นสำรเคมีอันตรำย หรือวัตถุอันตรำย  
 สำรเคมีอันตรำย ต่ำงจำก วัตถุอันตรำยอย่ำงไร 
 กำรจัดเก็บวัตถุอันตรำย / สำรเคมี 
 เกณฑ์กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำย 
 กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำย 
 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย 
 กำรก ำหนดโทษส ำหรับวัตถุอันตรำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 กำรขนส่งวัตถุอันตรำย 

 
แจกฟรี  

1. CD รวบรวมกฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสำรเคมี 
อันตรำยและวัตถุอันตรำย 

2. ตัวอย่ำงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ 
3. ตัวอย่ำง ทะเบียนรำยกำรสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หัวหน้ำงำน ผู้ด ำเนินกำรใช้และกำรจัดเก็บ  
เจ้ำหน้ำที่ สโตร์แวร์เฮ้ำส์  
 
 

หลักสูตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย  
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย  

Hazard Chemical and Hazardous Substance Management 
in compliance with Legal and Safety Requirements 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น. 
4. Course outline 
 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน/ รับเอกสำร 
09.00 - 10.15 น.    กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 

 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็นสำรเคมีอันตรำย 
 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี 
1. ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอันตรำย (สอ.1) 
2. ฉลำกและป้ำย 
 1) รำยละเอียดของฉลำก 
 2) ป้ำยห้ำม ป้ำยเตือน ป้ำยให้ปฏิบัติ 
3. กำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 

1) สภำพและคุณลักษณะบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย เช่น ระบบระบำย
อำกำศ เป็นต้น 

2) สถำนที่และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัย เช่น ที่ช ำระล้ำงสำรเคมีอันตรำย และ
อุปกรณ์กับเพลิง เป็นต้น 

3) อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 น.  4.    กำรเก็บรักษำ กำรบรรจุ และกำรถ่ำยเทสำรเคมีอันตรำย 

1) สภำพและคุณลักษณะของสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย  
2) มำตรกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกสำรเคมีอันตรำยในบริเวณสถำนที่เก็บรักษำ

สำรเคมีอันตรำย  
3) กำรจัดเก็บสำรเคมีอันตรำย 
4) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำย  
5) กำรถ่ำยเทสำรเคมีอันตรำยไปยังภำชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน 

5.    กำรขนถ่ำย กำรเคลื่อนย้ำย หรือกำรขนส่ง 
1) กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย หรือขนส่งสำรเคมีอันตรำย 
2) กำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้ำง 

6.    กำรจัดกำรและกำรก ำจัด 
1)  กำรท ำควำมสะอำดหรือก ำจัดสำรเคมีอันตรำยที่หกร่ัวไหลหรือไม่ใช้แล้ว  
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2)  กำรจัดกำรหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำยที่ปนเปื้อน และไม่
ต้องกำรใช้แล้ว  

7.   กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำย 
1)  กำรป้องกันและควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศของ

สถำนที่ท ำงำนและสถำนที่เกบ็รักษำสำรเคมีอันตรำย  
2)  กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศของ

สถำนที่ท ำงำนและสถำนที่เกบ็รักษำสำรเคมีอันตรำย และกำรส่งรำยงำนผลกำรตรวจวัด 
8.   กำรดูแลสุขภำพอนำมัย 

1) กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของลูกจ้ำง ที่ปฏิบัติงำนกับสำรเคมีอันตรำย 
9.   กำรควบคุมและปฏิบัติกำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

1)  กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรก่อให้เกิดอันตรำยและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำม
เสี่ยง  

2)  แผนปฏิบัติกำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
3)  กำรฝึกอบรมลูกจ้ำงที่มีหน้ำที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรำย กรณีสำรเคมีหกรั่วไหล 

10.   กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงตำมปัจจัยเสี่ยงด้ำนสำรเคมีอันตรำย 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.   กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรำย 

 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็นวัตถุอันตรำย 
 ชนิดของวัตถุอันตรำย 
 วัตถุอันตรำยภำยใต้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
 วัตถุอันตรำยภำยใต้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
 วัตถุอันตรำยภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วัตถุอันตรำยภำยใต้กรมวิชำกำรเกษตร 
 วัตถุอันตรำยภำยใต้กรมปศุสัตว์ 
 วัตถุอันตรำยภำยใต้กรมประมง 
 กำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอันตรำยอย่ำงปลอดภัย  
 เกณฑ์กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัยกำรเก็บรักษำ 

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45 - 15.30 น.   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด กรณีสั่งซื้อในประเทศ กรณีน ำเข้ำ

จำกต่ำงประเทศ และกรณีน ำผ่ำนจำกต่ำงประเทศ 
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 กำรด ำเนินกำร/ส่งรำยงำน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20 
 หลักเกณฑ์และระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย ตำม

ระบบ GHS (กำยภำพ สุขภำพและสิ่งแวดล้อม) 
 กำรขนส่งวัตถุอันตรำย และระบบ GPS 

15.30-16.00 น.    สรุปประเด็นที่ส ำคัญทั้งหมด ( พร้อมถำม-ตอบ ) 
     

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


