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ส่ิงทีท่่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอยีดจาก 
การฝึกอบรม ได้แก่ 

• กฎหมายสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

• วธีิการตรวจสอบวา่สารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอนัตราย หรือวตัถุ
อนัตราย  

• สารเคมีอนัตราย ต่างจาก วตัถุอนัตรายอยา่งไร 
• การด าเนินการกบัสารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตราย การจดัเก็บ 

การส่งรายงานราชการ การด าเนินการกบั สอ. 1 การตรวจ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การส่งรายงานตรวจสุขภาพลูกจา้งท่ี
ท างานกบัสารเคมีอนัตราย 

• การด าเนินการเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย กรณีสัง่ซ้ือในประเทศ และ
กรณีน าเขา้จากต่างประเทศ 

• การด าเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, 
วอ./อก. 20 

• การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บ

รักษา 
• ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุ

อนัตราย (กายภาพ สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม) 

• การขนส่งวตัถุอนัตราย และระบบ GPS 
• แผนฉุกเฉิน และการจดัการกบัสารเคมีหกร่ัวไหล    

 

แจกฟรี  
1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการสารเคมีอนัตรายและ 
วตัถุอนัตราย 

2. ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
Safety Date Sheet 16 ขอ้ 
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ส่ิงทีจ่ะได้รับข้อมูลโดยละเอยีด 

• กฎหมายสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

• วธีิการตรวจสอบวา่สารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอนัตราย หรือวตัถุอนัตราย  

• สารเคมีอนัตราย ต่างจาก วตัถุอนัตรายอยา่งไร 

• การด าเนินการกบัสารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตราย การจดัเก็บ การส่งรายงานราชการ การด าเนินการกบั สอ. 1 
การตรวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน (สอ.3) การส่งรายงานตรวจสุขภาพลูกจา้งท่ีท างานกบัสารเคมีอนัตราย 
(จผส.1) 

• การด าเนินการเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย กรณีสั่งซ้ือในประเทศ และกรณีน าเขา้จากต่างประเทศ 

• การด าเนินการ/ส่งรายงาน บฉ.1,  บฉ.2, บฉ.3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20 

• การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภยัการเก็บรักษา 

• ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย GHS (กายภาพ สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม) 

• การขนส่งวตัถุอนัตราย และระบบ GPS 

• แผนฉุกเฉิน และการจดัการกบัสารเคมีหกร่ัวไหล    
 
เน้ือหา และระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.     

Course outline 

08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน/ รับเอกสาร 
09.00-10.15 น.   กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัเกบ็สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 

 วธีิการตรวจสอบว่าสารเคมชีนิดใดเป็นสารเคมอีนัตราย 
 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมอีนัตราย (สอ.1) 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย และผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย 
2.  การช้ีบ่งความเป็นอนัตราย 
3.  องคป์ระกอบและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
4.  มาตรการปฐมพยาบาล 
5.  มาตรการผจญเพลิง 
6.  มาตรการจดัการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
7.  การขนถ่ายเคล่ือนยา้ย การใชง้านและการเก็บรักษา 
8.  การควบคุมการรับสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 



 

 

 

 

อบรมหลกัสูตร : การจัดการสารเคม ีและวตัถุอนัตรายให้สอดคล้องกบักฎหมายและปลอดภัยกบัโรงงาน  

ส ำรองท่ีนัง่ติดต่อฝ่ำยฝึกอบรม (มือถือ 086 375 1811)(มือถือ 086 375 1811)      TTeell..  0022  448899  22550000--11      FFaaxx..  0022  448899  22550022     
EE--mmaaiill::  mmaarrkkeettiinngg@@aaiimmccoonnssuullttaanntt..ccoomm                                  WWeebbssiittee  ::  wwwwww..aaiimmccoonnssuullttaanntt..ccoomm 

9.  คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
10.   ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
11.  ขอ้มูลดา้นพิษวทิยา 
12.  ขอ้มูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน ์
13.  ขอ้พิจารณาในการก าจดั 
14.  ขอ้มูลส าหรับการขนส่ง 
15.  ขอ้มูลเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 
16.  ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

 
 ฉลากและป้าย 

รายละเอียดของฉลาก 
ป้ายหา้ม ป้ายเตือน ป้ายใหป้ฏิบติั 
 

 การคุ้มครองความปลอดภัย 
1. สภาพและคุณลกัษณะบริเวณท่ีลูกจา้งท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย เช่น ระบบระบายอากาศ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั เช่น ท่ีช าระลา้งสารเคมีอนัตราย และอุปกรณ์กบัเพลิง เป็นตน้ 
3. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 
10.00-10.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง  
 
10.15-12.00 น.   การเกบ็รักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมอีนัตราย 

1. สภาพและคุณลกัษณะสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  
2. มาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอนัตรายในบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  
3. การด าเนินการเก่ียวกบัหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย  
4. การถ่ายเทสารเคมีอนัตรายไปยงัภาชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน 

 
 การขนถ่าย การเคล่ือนย้าย หรือการขนส่ง 

1. การปฏิบติัเก่ียวกบัการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย หรือขนส่งสารเคมีอนัตราย 
2. การฝึกอบรมและฝึกซอ้มวธีิการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจา้ง 

 
 การจดัการและการก าจดั 

1.  การท าความสะอาดหรือก าจดัสารเคมีอนัตรายท่ีหกร่ัวไหลหรือไม่ใชแ้ลว้  
2.  การจดัการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายท่ีปนเป้ือน และไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  

 
 การควบคุมระดบัความเข้มข้นของสารเคมอีนัตราย 

1.  การป้องกนัและควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและ
สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  
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2.  การตรวจวดัและวเิคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างาน
และสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย และการส่งรายงานผลการตรวจวดั 

 
 การดูแลสุขภาพอนามยั 

1. การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของลูกจา้ง ท่ีปฏิบติังานกบัสารเคมีอนัตราย 
 

 การควบคุมและปฏบิัตกิารกรณีมเีหตุฉุกเฉิน  
1.  การประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอนัตรายและจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียง  
2.  แผนปฏิบติัการกรณีมีเหตฉุุกเฉิน  
3.  การฝึกอบรมลูกจา้งท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมและระงบัเหตุอนัตราย กรณีสารเคมีหกร่ัวไหล 

   
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   
 
13.00-14.30 น.   กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถุอนัตราย 

  วธีิการตรวจสอบว่าสารเคมชีนิดใดเป็นวตัถุอนัตราย 
 ชนิดของวตัถุอนัตราย 
 วตัถุอนัตรายภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 วตัถุอนัตรายภายใต้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 วตัถุอนัตรายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วตัถุอนัตรายภายใต้กรมวชิาการเกษตร 
 วตัถุอนัตรายภายใต้กรมปศุสัตว์ 
 วตัถุอนัตรายภายใต้กรมประมง 
 การจดัเกบ็สารเคมแีละวตัถุอนัตรายอย่างปลอดภัย  

1. การจดัเก็บวตัถุอนัตราย 
2. ตารางการจดัเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตราย 
3. ขั้นตอนการเก็บรักษา 
4. การจดัเก็บสารปริมาณนอ้ยในสถานท่ีเก็บรักษา 
5. การเก็บรักษานอกอาคาร 

 
 เกณฑ์การจดัให้มบุีคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเกบ็รักษา 

 
14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง   
 
14.45-15.30 น. การด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถุอนัตรายตามทีก่ฎหมายก าหนด กรณีส่ังซ้ือในประเทศ และกรณีน าเข้าจาก

ต่างประเทศ 
 การด าเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20 
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  หลกัเกณฑ์และระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย (กายภาพ สุขภาพ           
และส่ิงแวดล้อม) 
 การขนส่งวตัถุอนัตราย และระบบ GPS 
 แผนฉุกเฉิน และการจดัการกบัสารเคมหีกร่ัวไหล   
1. ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัท าแผนฉุกเฉิน 

15.30-16.00 น.    สรุปประเดน็ท่ีส าคญัทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ ) 

 
แจกฟรี  

1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
สารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตราย  

2. ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั Safety Date Sheet 
16 ขอ้  


