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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

 กฎหมำยสำรเคมีและวตัถุอนัตรำย 

 วธีิกำรตรวจสอบวำ่สำรเคมีชนิดใดเป็นสำรเคมีอนัตรำย หรือวตัถุอนัตรำย  
 สำรเคมีอนัตรำย ต่ำงจำก วตัถุอนัตรำยอยำ่งไร 
 กำรจดัเก็บวตัถุอนัตรำย / สำรเคมี 
 เกณฑก์ำรจดัใหมี้บุคลำกรเฉพำะรับผดิชอบควำมปลอดภยั กำรเก็บรักษำวตัถุอนัตรำย 
 กำรจดัใหมี้บุคลำกรเฉพำะรับผดิชอบควำมปลอดภยั กำรเก็บรักษำวตัถุอนัตรำย 
 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัวตัถุอนัตรำย 
 กำรก ำหนดโทษส ำหรับวตัถุอนัตรำยท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 กำรขนส่งวตัถุอนัตรำย 

 
แจกฟรี  

1. CD รวบรวมกฎหมำยทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรสำรเคมี 
อนัตรำยและวตัถุอนัตรำย 

2. ตวัอยำ่งเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั Safety Date Sheet 16 ขอ้ 
3. ตวัอยำ่ง ทะเบียนรำยกำรสำรเคมีและวตัถุอนัตรำย 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั หวัหนำ้งำน ผูด้  ำเนินกำรใชแ้ละกำรจดัเก็บ  
เจำ้หนำ้ท่ี สโตร์แวร์เฮำ้ส์  
 
 

หลกัสูตร : การจัดการสารเคมี และวตัถุอันตราย  
ให้สอดคล้องกบักฎหมายและปลอดภัย  

Hazard Chemical and Hazardous Substance Management 
in compliance with Legal and Safety Requirements 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น. 
 
4. Course outline 
 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 
09.00 - 10.00 น.    กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัเก็บสำรเคมีและวตัถุอนัตรำย 

 วธีิกำรตรวจสอบวำ่สำรเคมีชนิดใดเป็นสำรเคมีอนัตรำย 
 ควำมปลอดภยัเก่ียวกบัสำรเคมี 
1. ขอ้มูลควำมปลอดภยัของสำรเคมีอนัตรำย (สอ.1) 
2. ฉลำกและป้ำย 
 1) รำยละเอียดของฉลำก 
 2) ป้ำยหำ้ม ป้ำยเตือน ป้ำยให้ปฏิบติั 
3. กำรคุม้ครองควำมปลอดภยั 

1) สภำพและคุณลกัษณะบริเวณท่ีลูกจำ้งท ำงำนเก่ียวกบัสำรเคมีอนัตรำย เช่น ระบบระบำย
อำกำศ เป็นตน้ 

2) สถำนท่ีและอุปกรณ์เพื่อคุม้ครองควำมปลอดภยั เช่น ท่ีช ำระลำ้งสำรเคมีอนัตรำย และ
อุปกรณ์กบัเพลิง เป็นตน้ 

3) อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 
10.00 - 10.15 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง  
10.15 - 12.00 น.  4.    กำรเก็บรักษำ กำรบรรจุ และกำรถ่ำยเทสำรเคมีอนัตรำย 

1) สภำพและคุณลกัษณะของสถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมีอนัตรำย  
2) มำตรกำรป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดจำกสำรเคมีอนัตรำยในบริเวณสถำนท่ีเก็บรักษำ

สำรเคมีอนัตรำย  
3) กำรจดัเก็บสำรเคมีอนัตรำย 
4) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สำรเคมีอนัตรำย  
5) กำรถ่ำยเทสำรเคมีอนัตรำยไปยงัภำชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน 

5.    กำรขนถ่ำย กำรเคล่ือนยำ้ย หรือกำรขนส่ง 
1) กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรขนถ่ำย เคล่ือนยำ้ย หรือขนส่งสำรเคมีอนัตรำย 
2) กำรฝึกอบรมและฝึกซอ้มวิธีกำรแกไ้ขปัญหำเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจำ้ง 

6.    กำรจดักำรและกำรก ำจดั 
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1)  กำรท ำควำมสะอำดหรือก ำจดัสำรเคมีอนัตรำยท่ีหกร่ัวไหลหรือไม่ใชแ้ลว้  
2)  กำรจดักำรหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สำรเคมีอนัตรำยท่ีปนเป้ือน และไม่

ตอ้งกำรใชแ้ลว้  
7.   กำรควบคุมระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย 

1)  กำรป้องกนัและควบคุมระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบรรยำกำศของ
สถำนท่ีท ำงำนและสถำนท่ีเกบ็รักษำสำรเคมีอนัตรำย  

2)  กำรตรวจวดัและวเิครำะห์ระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบรรยำกำศของ
สถำนท่ีท ำงำนและสถำนท่ีเกบ็รักษำสำรเคมีอนัตรำย และกำรส่งรำยงำนผลกำรตรวจวดั 

8.   กำรดูแลสุขภำพอนำมยั 
1) กำรประเมินควำมเส่ียงต่อสุขภำพของลูกจำ้ง ท่ีปฏิบติังำนกบัสำรเคมีอนัตรำย 

9.   กำรควบคุมและปฏิบติักำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
1)  กำรประเมินควำมเส่ียงในกำรก่อใหเ้กิดอนัตรำยและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินควำม

เส่ียง  
2)  แผนปฏิบติักำรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
3)  กำรฝึกอบรมลูกจำ้งท่ีมีหนำ้ท่ีควบคุมและระงบัเหตุอนัตรำย กรณีสำรเคมีหกร่ัวไหล 

10.   กำรตรวจสุขภำพลูกจำ้งตำมปัจจยัเส่ียงดำ้นสำรเคมีอนัตรำย 
 
12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 - 14.30 น.   กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตรำย 

 วธีิกำรตรวจสอบวำ่สำรเคมีชนิดใดเป็นวตัถุอนัตรำย 
 ชนิดของวตัถุอนัตรำย 
 วตัถุอนัตรำยภำยใตก้รมโรงงำนอุตสำหกรรม  
 วตัถุอนัตรำยภำยใตส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
 วตัถุอนัตรำยภำยใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วตัถุอนัตรำยภำยใตก้รมวิชำกำรเกษตร 
 วตัถุอนัตรำยภำยใตก้รมปศุสัตว ์
 วตัถุอนัตรำยภำยใตก้รมประมง 
 กำรจดัเก็บสำรเคมีและวตัถุอนัตรำยอยำ่งปลอดภยั  
 เกณฑก์ำรจดัใหมี้บุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภยักำรเก็บรักษำ 



                               บริษทั เอไอเอม็ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั 
       เลขท่ี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร.0-2489-2500-1 

                        Tel 02-489-2500-1  Mobile 086-3751811     E-mail: marketing@aimconsultant.com    Line: aimconsultant 
 

                     สงวนลิขสิทธ์ิโดย บริษทั เอไอเอม็ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั           4 

14.30 - 14.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง   
14.45 - 15.30 น.   กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัวตัถุอนัตรำยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด กรณีสั่งซ้ือในประเทศ กรณีน ำเขำ้

จำกต่ำงประเทศ และกรณีน ำผำ่นจำกต่ำงประเทศ 
 กำรด ำเนินกำร/ส่งรำยงำน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20 
 หลกัเกณฑแ์ละระบบกำรจ ำแนกและกำรส่ือสำรควำมเป็นอนัตรำยของวตัถุอนัตรำย ตำม

ระบบ GHS (กำยภำพ สุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม) 
 กำรขนส่งวตัถุอนัตรำย และระบบ GPS 

15.30 - 16.00 น.    สรุปประเด็นท่ีส ำคญัทั้งหมด ( พร้อมถำม-ตอบ ) 
16.00 - 16.30 น.     Q&A 

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


