
 
หลกัสตูร การจาํแนกประเภทสารเคมแีละการตดิฉลาก 

ตามระบบเดยีวกนัทวัโลก / การจดัทาํSDS  

 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
 (GHS)  For   Basic , Mixture ,  การจัดทํา SDS 

 
อบรมรุน่ทวัไป ปี 2564 

 
                     ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรืองระบบการจาํแนกและการสือสารความเป็นอนัตรายของ

วตัถุอนัตราย  พ.ศ 2555    โดยมีผลบงัคบัใช ้เมือวนัที 12  มีนาคม  2555  ซึงกาํหนดใหผู้ผ้ลิต  ผูน้าํเขา้ซึงวตัถุ

อนัตรายทีเป็นสารเดียวและสารผสมต้องดาํเนินการตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยระบบการจาํแนกและการสือสาร

ความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS)   โดยต้องจาํแนกความ

เป็นอนัตรายทางกายภาพ สุขภาพและสิงแวดลอ้ม ทาํฉลากและทาํเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  ซึงสารเดยีว

ให้ดําเนินการภายในหนึงปีและสารผสมภายในห้าปี  นับจากวันประกาศ   นอกจากนี  ผูผ้ลิต  ผูน้าํเขา้  ผูส่้งออก

และผูมี้ไวใ้นครอบครองซึงวตัถุอนัตรายมีหนา้ทีตอ้งสือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายในรูปแบบของ

ฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยอีกด้วย  ด้วยเหตุนีสถานประกอบการทีดําเนินธุรกิจเกียวข้องกับ

สารเคมีควรจะมีความรู้ ความเขา้ในเรือง GHS เพอืจะไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม   

 

วตัถุประสงค์ . เพอืใหผู้เ้ขา้อบรม มีความรู้ความเขา้ใจถึงการจาํแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลาก 

      ตามระบบ GHS  

  . สามารถจดัทาํฉลากสารเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  . สามารถทาํเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีไดถู้กตอ้งตามระบบ GHS  

กลุ่มเป้าหมาย  

1. เจา้หน้าทีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ ผูจ้าํหน่ายสารเคมี เจ้าหน้าทีขนส่ง แพทยพ์ยาบาล เจา้หน้าที

สาธารณสุข เจา้หนา้ทีหน่วยกูภ้ยั เหมาะกบัหลกัสูตร  GHS  Basic 

2. เจา้หนา้ทีหอ้งวเิคราะห์ แลป เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic  และ Mixture ( Intermediate ) 

3. บริษทัส่งออก และ นาํเขา้ สารเคมี เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic และ Mixture ( Intermediate) 

4. ผูผ้ลิตสารเคมี เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic , Mixture (Intermediate )  และ  Advance 

 

วทิยากร  อ.ยวุด ี จอมพทิกัษ์ / อาจารยพ์เิศษ / อดีตผอ.ศูนยอ์าชีวอนามยัและเวชศาสตร์ฯ ระยอง 

    ผา่นการอบรม  ดูงาน ทางดา้น GHS จากต่างประเทศ , วทิยากรบรรยาย แปลและจดัทาํ SDS 20 – 30 ปี  

 

สถานประกอบการ ผูผ้ลิต ผูข้นส่ง และ เจา้หนา้ททีีเกียวขอ้งกบัสารเคมี  สนใจเขา้ร่วมฝึกอบรม  

ติดตอ่สอบถามไดที้ ฝ่ายอบรม บริษทั  ศูนย์เทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดล้อม จาํกดั 

โทร - - -  ต่อ  – 23 ,  สายตรง - -    มือถือ - -    โทรสาร - -  

Email  training@safetechthailand.net    www.safetecthailand .net 

 



 
 
กาํหนดการอบรม หลกัสตูร GHS  ปี 2564   
 โดย บรษิทั ศนูยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสงิแวดลอ้ม จาํกดั  SAFETECH 
 
1.  GHS  BASIC LEVEL   [ ค่าอบรม ท่านละ  ,  บาท ] 

 

● 9 มีนาคม  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ 

● 27 เมษายน  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 5 สิงหาคม 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 6 ตุลาคม  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 4 พฤศจกิายน 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

     

2.  GHS FOR  MIXTURE     [ค่าอบรม ท่านละ    4,  บาท ] 

 

● 24- 25 มีนาคม  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ 

● 17- 18 มิถุนายน  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 16-17 กนัยายน 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 17-18 พฤศจกิายน 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

 
3.  การจดัทํา SDS       [ค่าอบรม ท่านละ    4,  บาท ] 

ผูเ้ขา้อบรม  ตอ้งผา่นการอบรม  หลกัสตูร GHS for  BASIC  และ GHS  MIXTURE  มากอ่น  
 

 

● 13-14 พฤษภาคม 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ 

● 18- 19 สิงหาคม  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 21-22 ตุลาคม  2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

● 24-25 พฤศจกิายน 2564  ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   

 

 

     รวม คา่อาหารกลางวนั , อาหารวา่งนําชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วฒุบิตัร 

    ( ราคาค่าอบรม ยงัไม่รวม VAT  7 % ) 

สถานประกอบการ สามารถ หกั  ณ ทจีา่ย 3 %  + นําใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษี รอ้ยละรอ้ย (200%) 

 
เฉพาะ ***  หลกัสตูร GHS FOR  MIXTURE   และ การจัดทาํ SDS  :  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

จะตอ้งเตรียม คอมพวิเตอร ์โน้ตบุค๊ มาดว้ย    เพอืใชใ้นการฝึกการสืบคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นต 

 



.การอบรม GHS for Basic Level  1 -Day Training 

 

พัก เบรก ชว่ง .  – 10.45 น. และ . - .  น.  

หมายเหตุ : หวัข้อการอบรมอาจยดืหยุ่นตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา                                                รายละเอยีด 

09.00 -10.00 

 

 

 

10.00 -12.00 

 

Situation of Chemical Management in Thailand : Concept on GHS 

(ความรูท้วัไป เกียวกบั GHS  /ประกาศกระทรวงอตุ ฯ เรืองระบบการจาํแนกและการสือสาร 

ความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย) 

 

-Hazard Classification : Physical/Chemical Hazards 

(การจาํแนกประเภทสารเคมตีามความเป็นอนัตรายทางกายภาพตามระบบ GHS)  สารเดยีว 

Hazard Classification :   Environment Hazards 

(การจาํแนกประเภทสารเคมตีามความเป็นอนัตรายทางสิงแวดลอ้มตามระบบ GHS) สารเดยีว 

 

12.00 -13.00 

 

Lunch 

13.00 -16.00 

 

 

-Hazard Classification : Health   Hazards 

(การจาํแนกประเภทสารเคมตีามความเป็นอนัตรายทางสขุภาพตามระบบ GHS) สารเดยีว 

-Hazard Communication : Labelling and Safety Data Sheet 

(การสือสารความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS : ฉลาก และเอกสารความปลอดภยั) 

 



2. GHS  FOR  MIXTURE  
( Intermediate  & Advance  Level  - หลักสูตรเร่งรัด ) 

 ฝึกจาํแนกสารผสม     2 - Day Training   

 

This training program is aimed at the chemical  specialist who classifies 
products  and  creates the safety data sheets or labels. 

Topics Covered: 

Day 1  ( 9.00 – 16.00 น. ) 
Pre-test 
- Classification  for mixture under GHS  
o Physical hazards 
o Health hazards 
o Environmental hazards 
- Information  sources   for  classification   of  physical hazards , health 
hazards, environmental hazards.  
 
Day 2  ( 9.00 – 16.00 น. ) 
 
- Practice  on  finding  the  information for creating safety data sheets 
- Labeling under GHS ( Workplace labels) 
- Creating a label (Group Exercise) 
 

 Post-test 
 
 

กาํหนดการอบรม  ( ไทย ) 

วนัท ี   

 

วนัท ี     

เวลา                                              รายละเอยีด 

09.00-12.00 การจดัทําฉลากและฝึกปฏิบัตกิารทําฉลากผลติภณัฑ์ของบริษทั  

12.00 -13.00 พักเทียง 

13.00-16.00 ฝึกการหาข้อมูลเพือนํามาจดัทําฐานข้อมูลสารเดยีว  
 

หมายเหตุ    ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพวิเตอร์มาด้วย 

 

เวลา                                                รายละเอยีด 

09.00 -12.00 หลักการจาํแนกความเป็นอนัตรายของสารผสมตามระบบ  GHS  (สารผสม) 

12.00 -13.00 พกัเทยีง 

13.00 -16.00  ฝึกปฏิบัตกิารจาํแนกความเป็นอนัตรายของสารผสมโดยใช้ข้อมูลผลติภัณฑ์ของบริษทั  



3.การจดัทาํ SDS (  Prepalation of SDS )  2-Day Training 

 

Topics Covered: 

Day 1  (  9.00 – 16.00 น. ) 
 
- Introduction to basic SDS writing?  
•Introduction to the legislation behind SDSs  
• What information is needed for each section of an SDS and  where to   
obtain that  information  
• How to use that information  
 
-practical exercises to classify substances according to GHS  criteria. 
 
Day 2  (  9.00 – 16.00 น. ) 
 
-practical exercises to classify mixture according to GHS  criteria. 
 
 
 
 

กาํหนดการจัดทําเอกสารข้อมูลความปลอดภัย( SDS ) 

วนัแรก  

เวลา                                                รายละเอยีด 

09.00-12.00 แนวทางการจดัเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (SAFETY   DATA  SHEET) ของสารผสม  

และการติดฉลากตามระบบ  GHS 

13.00-16.00 ฝึกปฏิบติัการจาํแนกความเป็นอนัตรายของสารผสม       

                                               

วนัท ี  

เวลา                                              รายละเอยีด 

09.00-12.00 ฝึกเขียนเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัและทาํฉลาก 

 

13.00-16.00 เสนอผลการฝึกปฏิบติั 

 

 

หมายเหตุ    ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งนาํคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว ( Note  Book ) มาเอง ในวนัอบรมทงั   วนั  และ 

ให้ค้นหาข้อมูลสารเดยีวทเีป็นองค์ประกอบของสารผสม  ก่อนเข้าอบรม 

เพอืจะไดมี้เวลาฝึกเขียนเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัและทาํฉลาก   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนท ีโรงแรม เบย ์ ถนนศรนีครินทร ์จ.สมุทรปราการ 

สอบถามเส้นทาง โรงแรม  Tel. 02-748-7522 – 5   

 มอืถือ - -  :  คุณกุ้ง จนท.โรงแรม 

 
 

 
 


