
หลักสูตร การจ าแนกประเภทสารเคมีและการตดิฉลากตามระบบเดยีวกันท่ัวโลก 

      Globally Harmonized System (GHS)  For  Basic / Mixture  &  การจดัท า SDS 

 ( จดัอบรม รุ่นทัว่ไป ปี 2565 ) แ 

                     ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของ
วตัถุอนัตราย  พ.ศ 2555    โดยมีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 12  มีนาคม  2555  ซ่ึงก าหนดใหผู้ผ้ลิต  ผูน้  าเขา้ซ่ึงวตัถุ
อนัตรายท่ีเป็นสารเด่ียวและสารผสมตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยระบบการจ าแนกและการส่ือสาร
ความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายตามระบบ  Globally Harmonized System (GHS)   โดยตอ้งจ าแนกความ
เป็นอนัตรายทางกายภาพ สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ท าฉลากและท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั         ซ่ึงสาร
เดี่ยวให้ด าเนินการภายในหน่ึงปีและสารผสมภายในห้าปี  นับจากวนัประกาศ     นอกจากน้ี  ผูผ้ลิต  ผูน้  าเขา้   ผู ้
ส่งออกและ ผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายมีหนา้ท่ีต้ องส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุ อนัตรายใน
รูปแบบของฉลากและเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัอีกดว้ย      ดว้ยเหตุน้ีสถานประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบัสารเคมีควรจะมีความรู้ ความเขา้ในเร่ือง GHS เพื่อจะไดป้ฏิบติัไดถู้ก ตอ้งตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม   
วตัถุประสงค์ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม มีความรู้ความเขา้ใจถึงการจ าแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลาก 
      ตามระบบ GHS  
  2. สามารถจดัท าฉลากสารเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3. สามารถท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีไดถู้กตอ้งตามระบบ GHS  
กลุ่มเป้าหมาย  

1. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ ผูจ้  าหน่ายสารเคมี เจา้หนา้ท่ีขนส่ง แพทยพ์ยาบาล เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยั เหมาะกบัหลกัสูตร  GHS  Basic 

2. เจา้หนา้ท่ีหอ้งวเิคราะห์ แลป เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic  และ Intermediate 
3. บริษทัส่งออก และ น าเขา้ สารเคมี เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic และ Intermediate 
4. ผูผ้ลิตสารเคมี เหมาะกบัหลกัสูตร GHS  Basic ,Intermediate และ  Advance 

 

วทิยากร  อ.ยุวดี  จอมพทิกัษ์ / อาจารยพ์ิเศษ ม.กรุงเทพธนบุรี 

อดีตผอ.ศูนยอ์าชีวอนามยัและเวชศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จ.ระยอง 
     วทิยากรผา่นการอบรม สมัมนา ดูงาน ทางดา้น GHS จากต่างประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น มาแลว้ 
 

สถานประกอบการ ผูผ้ลิต ผูข้นส่ง และ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี  สนใจเขา้ร่วมฝึกอบรม  
ติดต่อสอบถามไดท่ี้ ฝ่ายอบรม บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยีค่วามปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม จ ากดั 

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 - 23,  สายตรง 02-042-9995  มือถือ 083-188-2771  
 โทรสาร 02-042-9996 

 

Email training@safetechthailand.net    www.safetecthailand .net 
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ก าหนดการอบรม 
  

1.  GHS  BASIC LEVEL  อบรมออนไลน์     1  วนั   [ ค่าอบรม ท่านละ  1,800 บาท ] 
 

2   ก.พ. 65 
9   ม.ีค. 65 
11 พ.ค. 65 
6    ก.ค. 65 

           3 ส.ค. 65 
           7 ก.ย. 65 
           4 ต.ค. 65 
           3 พ.ย. 65 

 
 

 
2.  GHS FOR  MIXTURE     [ ค่าอบรม ท่านละ  4,500 บาท ] 

ณ   โรงแรมเบย์   ถนนศรีนครินทร์     ทุกรุ่น 
 

20-21   เม.ย   65 
8 - 9     มิ.ย.   65 
20-21   ก.ย.   65 
9 -10    พ.ย.   65 

 
 

3.  การจัดท า SDS  ( Safety Data Sheet )   [ ค่าอบรม ท่านละ  4,500 บาท ] 

ณ   โรงแรมเบย์   ถนนศรีนครินทร์     ทุกรุ่น 
 

  

18-19    พ.ค.  65 
4 - 5      ส.ค.  65 
10 -11   ต.ค.  65 
15-16    พ.ย.  65 

 
 

   การอบรมทีโ่รงแรม  รวม คา่อาหารกลางวนั , น า้ชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วฒุบิตัร 

 ( ราคาคา่อบรม ยงัไมร่วม VAT  7 % ) สถานประกอบการ สามารถ หัก  ณ ทีจ่า่ย 3 % 

และน าใบเสร็จ ลดหยอ่นภาษี รอ้ยละรอ้ย 

 
เฉพาะ.....หลักสูตร GHS FOR  MIXTURE    และ การจัดท า SDS  :   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเตรียม คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค มาด้วย 
เพื่อใช้ในการฝึกการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์นต 



 
1.การอบรม GHS for Basic Level  1 -Day Training 

 
พัก เบรก ช่วง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30- 14.45 น.  

หมายเหตุ : หวัข้อการอบรมอาจยดืหยุ่นตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

เวลา                                                รายละเอียด 
09.00 -10.00 

 
 
 

10.00 -12.00 
 

Situation of Chemical Management in Thailand : Concept on GHS 
(ความรูท้ั่วไป เก่ียวกบั GHS  /ประกาศกระทรวงอตุ ฯ เรือ่งระบบการจ าแนกและการสือ่สาร 
ความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย) 
 
-Hazard Classification : Physical/Chemical Hazards 

(การจ าแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอนัตรายทางกายภาพตามระบบ GHS) สารเดี่ยว 

Hazard Classification :   Environment Hazards 
(การจ าแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอนัตรายทางสิง่แวดลอ้มตามระบบ GHS)สารเดี่ยว 

 
12.00 -13.00 

 
Lunch 

13.00 -16.00 
 
 

-Hazard Classification : Health   Hazards 
(การจ าแนกประเภทสารเคมีตามความเป็นอนัตรายทางสขุภาพตามระบบ GHS)สารเดี่ยว 
-Hazard Communication : Labelling and Safety Data Sheet 
(การสือ่สารความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS : ฉลาก และเอกสารความปลอดภยั) 
 



 

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

 ฝึกจ าแนกสารผสม  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 

 

ก าหนดการอบรม  ( ไทย ) 
วนัที ่1  

 
วนัที ่2    

เวลา                                              รายละเอยีด 

09.00-12.00 การจัดท าฉลากและฝึกปฏิบัติการท าฉลากผลติภัณฑ์ของบริษัท  

12.00 -13.00 พกัเทีย่ง 

13.00-16.00 ฝึกการหาข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูลสารเดี่ยว  

 
หมายเหตุ    ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพวิเตอร์มาด้วย 

เวลา                                                รายละเอยีด 

09.00 -12.00 หลกัการจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารผสมตามระบบ  GHS  (สารผสม) 

12.00 -13.00 พกัเทีย่ง 

13.00 -16.00  ฝึกปฏิบัติการจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารผสมโดยใช้ข้อมูลผลติภัณฑ์ของบริษัท  



 
 

3.การจดัท า 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. 

 

 

 

ก าหนดการจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย( SDS ) 
วนัแรก  

เวลา                                                รายละเอยีด 
09.00-12.00 แนวทางการจดัเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SAFETY   DATA  SHEET) ของสารผสม  

และการติดฉลากตามระบบ  GHS 
13.00-16.00 ฝึกปฏิบติัการจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารผสม       

                                               
วนัที ่2 

เวลา                                              รายละเอยีด 
09.00-12.00 ฝึกเขียนเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัและท าฉลาก 

 
13.00-16.00 เสนอผลการฝึกปฏิบติั 

 
 
หมายเหตุ    ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งน าคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว( Note  Book ) มาเอง ในวนัอบรมทั้ง 2  วนั  และให้
ค้นหาข้อมูลสารเดี่ยวทีเ่ป็นองค์ประกอบของสารผสม ก่อนเข้าอบรม เพื่อจะไดมี้เวลาฝึกเขียนเอกสารขอ้มูล
ความปลอดภยัและท าฉลาก   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนที ่โรงแรม เบย ์ ถนนศรีนครินทร ์จ.สมุทรปราการ 
สอบถามเส้นทาง โรงแรม  Tel. 02-748-7522 – 5   มือถอื 086-309-3883 

 

 
 


