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หลักสูตร การจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากตามระบบสากล 
GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION  
AND LABELLING OF CHEMICALS ; GHS 
 
   ประเทศไทยได้ก ำหนดนโยบำยกำรน ำระบบสำกลกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็น
ระบบเดียวกันทั่วโลก หรือระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ซึ่ง
พัฒนำขึ้นโดยองค์กำรสหประชำชำติ มำใช้ปฏิบัติกับสำรเคมีและผลติภัณฑ์เคมี ภำยใต้พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 โดย
ครอบคลุมวัตถุอันตรำยทำงอุตสำหกรรม วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร และวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข และ
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีกำรประกำศใช้ระบบ GHS เป็นกฎหมำยกับวัตถุอันตรำยในภำคอุตสำหกรรมเป็นล ำดับแรก โดยก ำหนด
ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จส ำหรับสำรเดี่ยว (substance) เป็นเวลำ 1 ปี และส ำหรับสำรผสม mixture) เป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันท่ีประกำศมีผลใช้บังคับ  
 
  ดังนั้น กำรก ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำซึ่งวัตถุอันตรำยที่เป็นสำรเดี่ยวและสำรผสมต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดว่ำด้วย
ระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยตำมระบบ Globally Harmonized System (GHS) โดยต้อง
จ ำแนกควำมเป็นอันตรำยทำงกำยภำพ สุขภำพและสิ่งแวดล้อม ท ำฉลำกและท ำเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย นอกจำกนี้ผู้ผลิต  
ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออกและผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยจะต้องสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยในรูปแบบของฉลำก
และเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ วิธีกำรฝึกอบรมจึงเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะท ำให้สถำนประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกบัสำรเคมีอันตรำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่อง GHS อันจะส่งผลให้เกิดควำมปลอดภัย 
 
  
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมี 
2. เพื่อใหผู้้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดท ำฉลำกและท ำเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยได้อย่ำงถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยในรูปแบบของฉลำกทีใ่ช้กับสถำน- 
ประกอบกำรได้ 
4. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่ำงได้อย่ำงถูกต้องและอย่ำงเหมำะสม 
5. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถจัดท ำ SDS ได้อย่ำงถูกต้องตำมระบบ GHS 
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รายละเอียดบริการ 
 

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน (12 ช่ัวโมง)  

วิธีการอบรม บรรยำย > สำธิต > สอบภำคทฤษฏี > Workshop 

จ านวนผู้เข้าอบรม 15 ท่ำน/รุ่น  

วิทยากร วิทยำกร 1 ท่ำน /ผู้ช่วย 1 ท่ำน/เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม 1 ท่ำน **(3ท่ำน)** 

สถานทีฝึ่กอบรม RTN ซ.นวมินทร์ 98  

กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพ  
2. บุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบควำมปลอดภัยฯ (บฉ.) 
3. ผู้สนใจหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรใช้สำรเคมีอันตรำย 
 

สิทธิที่จะได้รับ ประกำศนียบัตรรับรองกำรผ่ำนฝึกอบรม 1 ฉบับ  
หนังสือคู่มือกำรอบรม จ ำนวน 1 เล่ม  
ปำกกำ 1 ด้ำม 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำฉลำก Safety Data Sheet 1 ชุด 
ตำรำงเทียบ กำรจัดท ำระบบ GHS 1 ชุด 
 

ลักษณะการจัด 
ห้องฝึกอบรม 

Classroom Style 

การเตรียมความพร้อม ในกำรท ำ Workshop จ ำเป็นจะต้องใช้ 
- ข้อมูลสำรเคมีของสถำนประกอบกำรผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
- โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 
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ก าหนดการ 

Time Item Trainer 

  
 

08.30 -16.30 น. 

วันที่หนึ่ง 
ลงทะเบียน 

RTN 

 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้ารับฝึกอบรม (Pre-Test) 
 กฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals (GHS) 
 กำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมี – Chemical hazards classification 
 ประเภทควำมเป็นอันตรำย 
 ถาม-ตอบข้อสงสัย 

 

08.30 -16.30 น. 

วันที่สอง 
ลงทะเบียน 

เชิงปฏิบัติ 
 กำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำยและฉลำกของสำรเคมีตำมระบบ GHS ,กำรจัดท ำ SDS  
 กำรจ ำแนกประเภทสำรเคมตีำมควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS 

- ทำงกำยภำพ Physical/Chemical Hazards 
- ทำงสุขภำพ Health Hazards 
- ทำงสิ่งแวดล้อม Environment Hazards 

 Workshop (รายบุคคล) 
 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฝึกอบรม (Post-Test) 
 ถาม-ตอบข้อสงสัย 
 มอบวุฒิบัตร 

 

 
หมายเหตุ 
10 : 30 – 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 – 13 : 00 น. (พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน) 
14 : 30 – 14 : 45 น. (พักเบรก) 
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แผนที่  
 

 


