
 

 
 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารและจดัการสารเคมีและวตัถุอันตราย ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
หลกัการและเหตุผล 

      ในการท างานกับสารเคมีและวัตถอัุนตราย  นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  จะต้อง
เข้าใจถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานของสารอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุในสถาน
ประกอบการ สาเหตุหลักมาจากการรั่วไหลก๊าซหรือสารเคมี ซึ่งความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยู่
กับชนิดของสารเคมีที่รั่วไหล เป็นก๊าซไวไฟ ก็จะท าให้เกิดการลุกไหม้ การระเบิด ถ้าเป็นก๊าซพิษก็จะท าให้เกิด
พิษอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม หลายกรณีเกิดข้ึน และเพ่ิมความรุนแรงของการเกิดความสูญเสียอันเป็น
ผลเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บและขนย้ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับสารอันตราย  จะต้องมีความรู้ในเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ  
 ดังนั้น การเก็บรักษา การผลิต การใช้และการขนส่ง ต้องมีแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งและจัดให้มกีารฝึกอบรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริการจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตราย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรบบริหารจัดการและประเมินอันตรายสารเคมีได้ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบชุดป้องกันสารเคมีและวิธีการเลือกชุดป้องกันสารเคมีได้ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อการอบรม 
 กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอันตราย 
 บริหารจัดการสารเคมีอันตราย 
 การประเมินอันตราย  
 ป้ายเตือนและฉลากที่ใช้ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย 
 การใช้ข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี  (MSDS) เพ่ือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 การประเมินอันตราย สถานการณ์จากสารเคมีรั่วไหลหรือไม่สามารถควบคุมได้ การควบคุมกั้นพ้ืนที่ การ

ควบคุม  



 การจัดการกาก ของเสียสารเคมีอันตราย 
 การใช้คู่มือตอบโต้สารเคมี ERG 
 ข้อก าหนดในการขนย้ายและวิธีจัดเก็บสารอันตราย 
 ตรวจสอบชุดป้องกันสารเคมีและวิธีการเลือกชุดป้องกันสารเคมี การสวมใส่และช าระล้างที่ถูกต้อง PPE 
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีอันตราย 
 การจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการควบคุมการหกรั่ว 
 แผนและการฝึกปฏิบัติควบคุมการหกรั่วไหล  

 
วิธีการอบรม 

บรรยาย  ,  Case Study  และฝึกปฏิบัติจริง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการบริหารและจัดการสารเคมีเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล  
ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบและเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
สามารถโต้ตอบเหตุการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณะวิทยากร  
ชื่อ - สกุล 
ภุชพงศ์  สัญญโชติ  
ต าแหน่ง : 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  
 
ชื่อ - สกุล 
สิริรัตน์ ลาภธนากร 
ต าแหน่ง : 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์-อุปกรณ์ป้องกัน และงานราชการ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ  
 
 
ชื่อ – สกุล 
เชิดชัย  วรแก่นทราย 
ต าแหน่ง : 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ   
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 



ชื่อ – สกุล 
วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  
ต าแหน่ง : 
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 
ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย  วสท. 
วิทยากรอิสระ 
อาจารย์พิเศษ 
 
ชื่อ – สกุล 
ธเนศ  จิตต์กูลสัมพันธ์  
ต าแหน่ง : 
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 
 
 
 
ชื่อ – สกุล  
สุรเชษฐ์   สีงาม 
ต าแหน่ง :  
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันกันอัคคีภัย วสท. 
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท. 
อาจารย์พิเศษ  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 
 
สถานที่จัด 

ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ ทีมเผชิญเหตุ วิศวกร ผู้บริหารอาคารโรงงาน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
จ านวนที่รับ 

40 คน  
 

ประสานงาน และสอบถามข้อมูล คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 

 โทรศัพท์  0-21844600-9 ต่อ 510  โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:runglawan@eit.or.th


 
   ใบสมัคร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
 

ชื่อ – นามสกุล    ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท ........................................   
                    โทรศัพท์......................................................... E-mail : ................................................................  
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท ..............................................................................................................................................  

เลขที่ ............................... หมู่ที่ ........................................... อาคาร ..................................... ซอย ...................................     
ถนน .................................. ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด .......................   
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ..................................................     
ผู้ประสานงานโดย .........................................................................................................   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...............................................................    ส านักงานใหญ่  หรือ   สาขา........ 
ค่าลงทะเบียน  

ประเภทสมาชิก ช าระภายในวันที่ 9 ธ.ค. 63 ช าระหลังวันที่ 9 ธ.ค. 63 
  สมาชิก วสท. 5,000  บาท / คน 5,500   บาท / คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,500  บาท / คน 6,000   บาท / คน 
  บุคคลทั่วไป  6,000  บาท / คน 6,500   บาท / คน 

 
หมายเหต ุ: 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
       2. ผู้เขา้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 

การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  

 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส ์   เลขท่ี 162-0-09914-4 
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออก 
ใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 หรือ E-mail: runglawan@eit.or.th  โทรศัพท์  0-21844600-9 ต่อ 510 

mailto:runglawan@eit.or.th

