บริษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 324/11 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500-1

หลักสู ตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและปลอดภัย
Hazard Chemical and Hazardous Substance Management
in compliance with Legal and Safety Requirements
1. สิ่ งทีผ่ ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
 กฎหมำยสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็ นสำรเคมีอนั ตรำย หรื อวัตถุอนั ตรำย
 สำรเคมีอนั ตรำย ต่ำงจำก วัตถุอนั ตรำยอย่ำงไร
 กำรจัดเก็บวัตถุอนั ตรำย / สำรเคมี
 เกณฑ์กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอนั ตรำย
 กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัย กำรเก็บรักษำวัตถุอนั ตรำย
 กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำย
 กำรกำหนดโทษสำหรับวัตถุอนั ตรำยที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
 กำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำย

แจกฟรี
1. CD รวบรวมกฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสำรเคมี
อันตรำยและวัตถุอนั ตรำย
2. ตัวอย่ำงเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ
3. ตัวอย่ำง ทะเบียนรำยกำรสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หัวหน้ำงำน ผูด้ ำเนินกำรใช้และกำรจัดเก็บ
เจ้ำหน้ำที่ สโตร์แวร์เฮ้ำส์
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.

ลงทะเบียน/ รับเอกสาร
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำย
 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็ นสำรเคมีอนั ตรำย
 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสำรเคมี
1. ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอนั ตรำย (สอ.1)
2. ฉลำกและป้ ำย
1) รำยละเอียดของฉลำก
2) ป้ ำยห้ำม ป้ ำยเตือน ป้ ำยให้ปฏิบตั ิ
3. กำรคุม้ ครองควำมปลอดภัย
1) สภำพและคุณลักษณะบริ เวณที่ลูกจ้ำงทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย เช่น ระบบระบำย
อำกำศ เป็ นต้น
2) สถำนที่และอุปกรณ์เพื่อคุม้ ครองควำมปลอดภัย เช่น ที่ชำระล้ำงสำรเคมีอนั ตรำย และ
อุปกรณ์กบั เพลิง เป็ นต้น
3) อุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.
4. กำรเก็บรักษำ กำรบรรจุ และกำรถ่ำยเทสำรเคมีอนั ตรำย
1) สภำพและคุณลักษณะของสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนั ตรำย
2) มำตรกำรป้ องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกสำรเคมีอนั ตรำยในบริ เวณสถำนที่เก็บรักษำ
สำรเคมีอนั ตรำย
3) กำรจัดเก็บสำรเคมีอนั ตรำย
4) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับหี บห่อ ภำชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุ ม้ สำรเคมีอนั ตรำย
5) กำรถ่ำยเทสำรเคมีอนั ตรำยไปยังภำชนะหรื อเครื่ องมืออื่น
5. กำรขนถ่ำย กำรเคลื่อนย้ำย หรื อกำรขนส่ ง
1) กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย หรื อขนส่ งสำรเคมีอนั ตรำย
2) กำรฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีกำรแก้ไขปั ญหำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นแก่ลูกจ้ำง
6. กำรจัดกำรและกำรกำจัด
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1) กำรทำควำมสะอำดหรื อกำจัดสำรเคมีอนั ตรำยที่หกรั่วไหลหรื อไม่ใช้แล้ว
2) กำรจัดกำรหี บห่ อ ภำชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุ ม้ สำรเคมีอนั ตรำยที่ปนเปื้ อน และไม่
ต้องกำรใช้แล้ว
7. กำรควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำย
1) กำรป้ องกันและควบคุมระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำยในบรรยำกำศของ
สถำนที่ทำงำนและสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนั ตรำย
2) กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำยในบรรยำกำศของ
สถำนที่ทำงำนและสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอนั ตรำย และกำรส่ งรำยงำนผลกำรตรวจวัด
8. กำรดูแลสุ ขภำพอนำมัย
1) กำรประเมินควำมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพของลูกจ้ำง ที่ปฏิบตั ิงำนกับสำรเคมีอนั ตรำย
9. กำรควบคุมและปฏิบตั ิกำรกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
1) กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรก่อให้เกิดอันตรำยและจัดทำรำยงำนกำรประเมินควำม
เสี่ ยง
2) แผนปฏิบตั ิกำรกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
3) กำรฝึ กอบรมลูกจ้ำงที่มีหน้ำที่ควบคุมและระงับเหตุอนั ตรำย กรณี สำรเคมีหกรั่วไหล
10. กำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงตำมปัจจัยเสี่ ยงด้ำนสำรเคมีอนั ตรำย
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอนั ตรำย
 วิธีกำรตรวจสอบว่ำสำรเคมีชนิดใดเป็ นวัตถุอนั ตรำย
 ชนิดของวัตถุอนั ตรำย
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้กรมวิชำกำรเกษตร
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้กรมปศุสัตว์
 วัตถุอนั ตรำยภำยใต้กรมประมง
 กำรจัดเก็บสำรเคมีและวัตถุอนั ตรำยอย่ำงปลอดภัย
 เกณฑ์กำรจัดให้มีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัยกำรเก็บรักษำ
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14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรำยตำมที่กฎหมำยกำหนด กรณี สั่งซื้ อในประเทศ กรณี นำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ และกรณี นำผ่ำนจำกต่ำงประเทศ
 กำรดำเนินกำร/ส่ งรำยงำน บฉ. 1, บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20
 หลักเกณฑ์และระบบกำรจำแนกและกำรสื่ อสำรควำมเป็ นอันตรำยของวัตถุอนั ตรำย ตำม
ระบบ GHS (กำยภำพ สุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อม)
 กำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำย และระบบ GPS
15.30 - 16.00 น.
สรุ ปประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ( พร้อมถำม-ตอบ )
16.00 - 16.30 น.
Q&A
............................................................................................................................................................................
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