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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

 กฎหมำท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้มูลควำมปลอดภยัของสำรเคมีอนัตรำย 
 ฉลำกสำรเคมีอนัตรำย 
 เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั 
 บญัชีรำยช่ือสำรเคมีอนัตรำยและรำยละเอียดขอ้มูลควำมปลอดภยัของสำรเคมีอนัตรำย (ตำมแบบ สอ.1)  
 ควำมเป็นอนัตรำย  
 รูปสัญลกัษณ์  
 มำตรกำรปฐมพยำบำล 
 มำตรกำรผจญเพลิง 
 ประเภทของเช้ือเพลิง 
 ประเภทของสำรเคมีท่ีใช ้
 กำรควบคุมกำรรับสัมผสัและกำรป้องกนัส่วนบุคคล 
 อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยั  
 อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล  
 คุณสมบติัทำงกำยภำพและทำงเคมี 
 ขอ้มูลดำ้นพิษวทิยำ 
 ควำมเป็นพิษเฉียบพลนัตำมระบบ GHS  
 ขอ้มูลส ำหรับกำรขนส่ง 

 ป้ำยเคร่ืองหมำยควำมปลอดภยั  
แถมฟรี 

1. เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัตำมแบบฟอร์ม สอ.1 ของสำรเคมีอนัตรำย สำมำรถน ำไปใชไ้ดท้นัที 
2. แบบฟอร์มกำรจดัท ำฉลำกสำรเคมีอนัตรำย ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด (6 หวัขอ้) สำมำรถน ำไปใชไ้ดท้นัที 

หลกัสูตร : เทคนิคการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets)  
ของสารเคมีอนัตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดท าฉลากสารเคมีอนัตราย 

ตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด 
Safety Data Sheets and Chemical Label  
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ี จป. / เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจำ้หนำ้ท่ีคลงัจดัเก็บสำรเคมีอนัตรำย / หวัหนำ้งำน และพนกังำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสำรเคมีอนัตรำย และผูส้นใจอ่ืนๆ  
 

3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.    
 

4. Course outline 

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 

 

09.00-10.15 น.   กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 
    วธีิการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย 
   1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสำรเด่ียวหรือสำรผสม และผูผ้ลิต และ/หรือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 
   2. กำรช้ีบ่งควำมเป็นอนัตรำย 
   3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
   4. มำตรกำรปฐมพยำบำล 
   5. มำตรกำรผจญเพลิง 
 
10.00-10.15 น.   พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง    
 
10.15-12.00 น.   วธีิการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย(ต่อ) 
   6. มำตรกำรจดักำรเม่ือมีกำรหก รด ร่ัวไหลของสำร 
   7. กำรขนถ่ำยเคล่ือนยำ้ย กำรใชง้ำนและกำรเก็บรักษำ 
   8. กำรควบคุมกำรรับสัมผสัและกำรป้องกนัส่วนบุคคล 
   9. คุณสมบติัทำงกำยภำพและทำงเคมี 
   10. ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ 
 
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน  
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13.00-14.30 น.   วธีิการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย(ต่อ) 
   11. ขอ้มูลดำ้นพิษวทิยำ 
   12. ขอ้มูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
   13. ขอ้พิจำรณำในกำรก ำจดั 
   14. ขอ้มูลส ำหรับกำรขนส่ง 
   15. ขอ้มูลเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 
   16. ขอ้มูลอ่ืนๆ 
 
14.30-14.45 น.   พกัรับประทานอาหารว่าง   
 
14.45-16.00 น.   วธีิการจัดท าฉลากสารเคมีอนัตราย 6 หัวข้อ 

1. ช่ือผลิตภณัฑ ์(product name) 
2. ช่ือสำรเคมีอนัตรำย (hazardous substances) 
3. รูปสัญลกัษณ์ (pictograms) 
4. ค ำสัญญำณ (signal words) 
5. ขอ้ควำมแสดงอนัตรำย (hazard statements) 
6. ขอ้ควรระวงัหรือขอ้ปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตรำย (precautionary statements) 

     Work shop ในการจัดท า สอ.1 และฉลากสารเคมีอนัตราย (เพือ่ทบทวนความเข้าใจ 
   ของผู้เข้าอบรม) 
16.00-16.30 น.   Q&A 

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


