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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

 กฎหมาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 
 ฉลากสารเคมีและสารเคมีอนัตราย 
 เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
 บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายและรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย  (ตามแบบ สอ.1)  
 ความเป็นอนัตราย  
 รูปสัญลกัษณ์  
 มาตรการปฐมพยาบาล 
 มาตรการผจญเพลิง 
 ประเภทของเช้ือเพลิง 
 ประเภทของสารเคมีท่ีใช้ 
 การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั  
 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  
 คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
 ขอ้มูลดา้นพิษวทิยา 
 ความเป็นพิษเฉียบพลนัตามระบบ GHS  
 ขอ้มูลส าหรับการขนส่ง 

 ป้ายเคร่ืองหมายความปลอดภยั  
แถมฟรี 

1. เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
2. แบบฟอร์มการจดัท าฉลากสารเคมีอนัตราย ตามท่ีกฎหมายก าหนด (6 หวัขอ้) สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 

หลกัสูตร : เทคนิคการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets)  
ของสารเคมี สารเคมีอนัตราย และวตัถุอนัตราย และเทคนิคการจัดท าฉลากสารเคมี  

สารเคมีอนัตราย และวตัถุอนัตราย ตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด 
Safety Data Sheets and Chemical Label  
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจา้หนา้ท่ี จป. / เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจา้หนา้ท่ีคลงัจดัเก็บสารเคมีอนัตราย / หวัหนา้งาน และพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีอนัตราย 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. ขอ้มูลเก่ียวกบัสารเด่ียวหรือสารผสม และผูผ้ลิต และ/หรือผูจ้ดัจ  าหน่าย 
   2. การช้ีบ่งความเป็นอนัตราย 
   3. องคป์ระกอบและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
   4. มาตรการปฐมพยาบาล 
   5. มาตรการผจญเพลิง 
 
10.00-10.15 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง    
 
10.15-12.00 น.   วธีิการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย(ต่อ) 
   6. มาตรการจดัการเม่ือมีการหก รด ร่ัวไหลของสาร 
   7. การขนถ่ายเคล่ือนยา้ย การใชง้านและการเก็บรักษา 
   8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
   9. คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
   10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
 
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
 



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

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

                   สงวนลิขสิทธ์ิโดย บริษทั เอไอเอม็ คอนซลัแตนท ์จ ากดั                                3 

13.00-14.30 น.   วธีิการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอนัตราย(ต่อ) 
   11. ขอ้มูลดา้นพิษวทิยา 
   12. ขอ้มูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
   13. ขอ้พิจารณาในการก าจดั 
   14. ขอ้มูลส าหรับการขนส่ง 
   15. ขอ้มูลเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 
   16. ขอ้มูลอ่ืนๆ 
 
14.30-14.45 น.   พกัรับประทานอาหารว่าง   
 
14.45-16.00 น.   วธีิการจัดท าฉลากสารเคมีและสารเคมีอนัตราย  

1. ช่ือผลิตภณัฑ ์(product name) 
2. ช่ือสารเคมีอนัตราย (hazardous substances) 
3. รูปสัญลกัษณ์ (pictograms) 
4. ค าสัญญาณ (signal words) 
5. ขอ้ความแสดงอนัตราย (hazard statements) 
6. ขอ้ควรระวงัหรือขอ้ปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตราย (precautionary statements) 
7. ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย 

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

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


