Product Code : 06-022-002

หลักสูตร การจัดการสารเคมี (Chemical Handling)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ณ ปั จจุบนั สารเคมีได้ เข้ ามามีบทบาทและกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ ชีวิตประจาวันของ
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องอาหารที่มีการใช้ สารเคมีในการปรุ งแต่ง หรื อเป็ นส่วนประกอบของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ผงซักฟอก สบู่ เครื่ องสาอางค์ รวมถึงสารเคมีที่เกี่ ยวข้ องกับงานที่ทา เป็ นต้ น
ดังนันความรู
้
้ ในการควบคุมจัดการสารเคมีเพื่อให้ สามารถนามาใช้ เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัย
ต่อชีวิต จึงเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนทังที
้ ่เป็ นผู้ประกอบการ เช่น ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้ใช้ ผู้ค้า ผู้สง่ ออก ผู้ให้ บริ การ
จัดเก็บและขนส่งสารเคมี ควรให้ ความใส่ใจและกาหนดหลักในการปฎิบตั ิงาน เพื่อควบคุมจัดการ
สารเคมีที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความตระหนักให้ กบั บุคลากรในองค์กร ให้ เห็นถึงความสาคัญของการจัดการสารเคมี
ที่ใช้ ในองค์กร ที่สง่ ผลต่อการดาเนินธุรกิจ
2. ให้ ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการจัดการสารเคมี และสามารถปฏิบตั ิงานกับสารเคมีได้ อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ความสาคัญของสารเคมีกบั ชีวิต
 ชนิดและประเภทของสารเคมี
 การจัดเก็บ และการใช้ สารเคมีอย่างปลอดภัย
 การกาจัดและการบาบัดสารเคมี รวมถึงการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน เช่น สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้ น
และการฝึ กซ้ อมแผน
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วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึ กษา จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มีประสบการณ์ ใน
การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ระบบการจั ด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ให้ กับ องค์ ก รใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
ผู้จดั การ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้ที่มีความสนใจ ทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  ความสาคัญของสารเคมีกบั ชีวิต
 สิง่ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี
o ชนิดและประเภทของสารเคมี รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง
o การจัดเก็บ และการใช้ สารเคมีอย่างปลอดภัย
o การกาจัดและการบาบัดสารเคมี รวมถึงการจัดการเมื่อเกิด
เหตุฉกุ เฉิน และการฝึ กซ้ อมแผน
 ซักถามและตอบ สรุปทบทวน
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
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หลักสูตร การจัดการสารเคมี (Chemical Handling)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- White board or Flip Chart และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10%
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม VAT 7%
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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