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หลักสู ตร : เทคนิคการจัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets)
ของสารเคมีอนั ตราย ตามแบบฟอร์ ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทาฉลากสารเคมีอนั ตราย
ตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด
Safety Data Sheets and Chemical Label
1. สิ่ งทีผ่ ู้เข้ าอบรมจะได้ รับ



















กฎหมำที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอนั ตรำย
ฉลำกสำรเคมีอนั ตรำย
เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย
บัญชีรำยชื่อสำรเคมีอนั ตรำยและรำยละเอียดข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอนั ตรำย (ตำมแบบ สอ.1)
ควำมเป็ นอันตรำย
รู ปสัญลักษณ์
มำตรกำรปฐมพยำบำล
มำตรกำรผจญเพลิง
ประเภทของเชื้อเพลิง
ประเภทของสำรเคมีที่ใช้
กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้ องกันส่ วนบุคคล
อุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัย
อุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ
ควำมเป็ นพิษเฉียบพลันตำมระบบ GHS
ข้อมูลสำหรับกำรขนส่ ง

 ป้ ำยเครื่ องหมำยควำมปลอดภัย
แถมฟรี
1. เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยตำมแบบฟอร์ม สอ.1 ของสำรเคมีอนั ตรำย สำมำรถนำไปใช้ได้ทนั ที
2. แบบฟอร์มกำรจัดทำฉลำกสำรเคมีอนั ตรำย ตำมที่กฎหมำยกำหนด (6 หัวข้อ) สำมำรถนำไปใช้ได้ทนั ที
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2. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้ำหน้ำที่ จป. / เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม / เจ้ำหน้ำที่คลังจัดเก็บสำรเคมีอนั ตรำย / หัวหน้ำงำน และพนักงำนที่
เกี่ยวข้องกับสำรเคมีอนั ตรำย และผูส้ นใจอื่นๆ

3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน/ รับเอกสาร

09.00-10.15 น.

 กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย่ วกับสารเคมีอนั ตราย พ.ศ. 2556
 วิธีการจัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ ม สอ.1 ของสารเคมีอนั ตราย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสำรเดี่ยวหรื อสำรผสม และผูผ้ ลิต และ/หรื อผูจ้ ดั จำหน่ำย
2. กำรชี้บ่งควำมเป็ นอันตรำย
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนผสม
4. มำตรกำรปฐมพยำบำล
5. มำตรกำรผจญเพลิง

10.00-10.15 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.15-12.00 น.

 วิธีการจัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ ม สอ.1 ของสารเคมีอนั ตราย(ต่ อ)
6. มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหก รด รั่วไหลของสำร
7. กำรขนถ่ำยเคลื่อนย้ำย กำรใช้งำนและกำรเก็บรักษำ
8. กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้ องกันส่ วนบุคคล
9. คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
10. ควำมเสถียรและกำรเกิดปฏิกิริยำ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Tel 02-489-2500-1 Mobile 086-3751811 E-mail: marketing@aimconsultant.com Line: aimconsultant
สงวนลิขสิ ทธิ์โดย บริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2

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

13.00-14.30 น.

 วิธีการจัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ ม สอ.1 ของสารเคมีอนั ตราย(ต่ อ)
11. ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ
12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
13. ข้อพิจำรณำในกำรกำจัด
14. ข้อมูลสำหรับกำรขนส่ ง
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
16. ข้อมูลอื่นๆ

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น.

 วิธีการจัดทาฉลากสารเคมีอนั ตราย 6 หัวข้ อ
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)
2. ชื่อสำรเคมีอนั ตรำย (hazardous substances)
3. รู ปสัญลักษณ์ (pictograms)
4. คำสัญญำณ (signal words)
5. ข้อควำมแสดงอันตรำย (hazard statements)
6. ข้อควรระวังหรื อข้อปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันอันตรำย (precautionary statements)
 Work shop ในการจัดทา สอ.1 และฉลากสารเคมีอนั ตราย (เพือ่ ทบทวนความเข้ าใจ
ของผู้เข้ าอบรม)
Q&A

16.00-16.30 น.

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