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1. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมจะไดรับ 

 กฎหมายสารเคมีและวตัถุอนัตราย 

 วธีิการตรวจสอบวา่สารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอนัตราย หรือวตัถุอนัตราย  
 สารเคมีอนัตราย ต่างจาก วตัถุอนัตรายอยา่งไร 
 การดาํเนินการกบัสารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตราย การจดัเกบ็ การส่งรายงานราชการ การดาํเนินการกบั สอ. 1 

การตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การส่งรายงานตรวจสุขภาพลูกจา้งท่ีทาํงานกบัสารเคมีอนัตราย 
 การดาํเนินการเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย กรณีสั่งซ้ือในประเทศ และกรณีนาํเขา้จากต่างประเทศ 
 การดาํเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก. 20 
 การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภยัการเกบ็รักษา 
 ระบบการจาํแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย (กายภาพ สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม) 
 การขนส่งวตัถุอนัตราย และระบบ GPS 
 แผนฉุกเฉิน และการจดัการกบัสารเคมีหกร่ัวไหล    

 
แจกฟรี  
1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารเคมี 

อนัตรายและวตัถุอนัตราย 
2. ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั Safety Date Sheet 16 ขอ้ 

 
2. กลุมเปาหมาย 
 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หวัหนา้งาน ผูด้าํเนินการใชแ้ละการจดัเกบ็  
เจา้หนา้ท่ี สโตร์แวร์เฮา้ส์  
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย  
ใหสอดคลองกับกฎหมายและปลอดภัย (Chem 2019-01) 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.    

4. Course outline 

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

 วิธีการตรวจสอบวาสารเคมีชนิดใดเปนสารเคมีอันตราย 
 ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) 
1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย และผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย 
2.  การช้ีบ่งความเป็นอนัตราย 
3.  องคป์ระกอบและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนผสม 
4.  มาตรการปฐมพยาบาล 
5.  มาตรการผจญเพลิง 
6.  มาตรการจดัการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร 
7.  การขนถ่ายเคล่ือนยา้ย การใชง้านและการเกบ็รักษา 
8.  การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
9.  คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
10.   ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
11.  ขอ้มลูดา้นพิษวทิยา 
12.  ขอ้มลูผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
13.  ขอ้พิจารณาในการกาํจดั 
14.  ขอ้มลูสาํหรับการขนส่ง 
15.  ขอ้มลูเก่ียวกบักฎขอ้บงัคบั 
16.  ขอ้มลูอ่ืน ๆ 

 
 ฉลากและปาย 

รายละเอียดของฉลาก 
ป้ายหา้ม ป้ายเตือน ป้ายใหป้ฏิบติั 
 

 การคุมครองความปลอดภัย 
1. สภาพและคุณลกัษณะบริเวณท่ีลูกจา้งทาํงานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย เช่น ระบบระบายอากาศ เป็นตน้ 
2. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั เช่น ท่ีชาํระลา้งสารเคมีอนัตราย และอุปกรณ์กบัเพลิง เป็นตน้ 
3. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 
10.00-10.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง  
 
10.15-12.00 น.   การเก็บรักษา การบรรจุ และการถายเทสารเคมีอันตราย 
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1. สภาพและคุณลกัษณะสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  
2. มาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอนัตรายในบริเวณสถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมีอนัตราย  
3. การดาํเนินการเก่ียวกบัหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย  
4. การถ่ายเทสารเคมีอนัตรายไปยงัภาชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน 

 
 การขนถาย การเคลื่อนยาย หรือการขนสง 
1. การปฏิบติัเก่ียวกบัการขนถ่าย เคล่ือนยา้ย หรือขนส่งสารเคมีอนัตราย 
2. การฝึกอบรมและฝึกซอ้มวิธีการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจา้ง 

 
 การจัดการและการกําจัด 
1.  การทาํความสะอาดหรือกาํจดัสารเคมีอนัตรายท่ีหกร่ัวไหลหรือไม่ใชแ้ลว้  
2.  การจดัการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายท่ีปนเป้ือน และไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  

 
 การควบคุมระดับความเขมขนของสารเคมีอันตราย 
1.  การป้องกนัและควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีทาํงานและ
สถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมีอนัตราย  
2.  การตรวจวดัและวิเคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีทาํงาน
และสถานท่ีเกบ็รักษาสารเคมีอนัตราย และการส่งรายงานผลการตรวจวดั 

 
 การดูแลสุขภาพอนามัย 
1. การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของลูกจา้ง ท่ีปฏิบติังานกบัสารเคมีอนัตราย 

 
 การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
1.  การประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอนัตรายและจดัทาํรายงานการประเมินความเส่ียง  
2.  แผนปฏิบติัการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
3.  การฝึกอบรมลูกจา้งท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมและระงบัเหตุอนัตราย กรณีสารเคมีหกร่ัวไหล 

   
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   
 
13.00-14.30 น.   กฎหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย 

  วิธีการตรวจสอบวาสารเคมีชนิดใดเปนวัตถุอันตราย 
 ชนิดของวัตถุอันตราย 
 วัตถุอันตรายภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 วัตถุอันตรายภายใตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 วัตถุอันตรายภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 วัตถุอันตรายภายใตกรมวิชาการเกษตร 
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 วัตถุอันตรายภายใตกรมปศุสัตว 
 วัตถุอันตรายภายใตกรมประมง 
 การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย  
1. การจดัเกบ็วตัถุอนัตราย 
2. ตารางการจดัเกบ็สารเคมีและวตัถุอนัตราย 
3. ขั้นตอนการเกบ็รักษา 
4. การจดัเกบ็สารปริมาณนอ้ยในสถานท่ีเกบ็รักษา 
5. การเกบ็รักษานอกอาคาร 

 
 เกณฑการจัดใหมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา 

 
14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง   
 
14.45-15.30 น. การดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีส่ังซ้ือในประเทศ และกรณีนําเขาจาก

ตางประเทศ 
 การดําเนินการ/สงรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20 
  หลักเกณฑและระบบการจําแนกและการส่ือสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย (กายภาพ สุขภาพ           
และส่ิงแวดลอม) 
 การขนสงวัตถุอันตราย และระบบ GPS 
 แผนฉุกเฉิน และการจัดการกับสารเคมีหกร่ัวไหล   

1. ความจาํเป็นท่ีตอ้งจดัทาํแผนฉุกเฉิน 
15.30-16.00 น.    สรุปประเดน็ท่ีสาํคญัทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ ) 

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


