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หลักสูตร : การจัดการขยะอันตราย และขยะไมอันตรายใหถูกตองตามกฎหมาย
(หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)
Waste Management (Waste 2019-01)
บรรยายโดย วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ และกากของเสีย
ประสบการณมากกวา 10 ป
1. สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
1. ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทุกฉบับในประเทศไทย และปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด
2. ทราบบทลงโทษตั้งแต่ต่าํ สุ ดจนถึงขั้นสู งสุ ดของกฎหมาย พร้อมคดีตวั อย่าง
3. ทราบวิธีการจัดการกับขยะในโรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
4. ทราบคู่มือระบุการดําเนินการทั้งหมดผ่านระบบ Internet ของกรมโรงงานเอกสารที่ตอ้ งใช้
5. ทราบการกําหนดรหัสของเสี ย การขออนุญาต การนําออกนอกโรงงาน การแจ้งต่าง ๆ
การส่ งรายงานราชการ
6. ทราบวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทาง
การแก้ไขอย่างละเอียด
7. วิทยากรแนะนําบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่ งและกําจัดขยะจากกรมโรงงาน
1. การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไมอันตราย และ Recycle
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การขึ้นทะเบียน
-การดําเนินการก่อนการนําออก
-การดําเนินการขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถานที่จดั เก็บขยะอันตราย
-การดําเนินการขณะนําออก
-การดําเนินการหลังนําออก
-การส่ งรายงานประจําปี
-การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน เพือ่ เป็ นผูร้ วบรวมและขนส่ งของเสี ยอันตราย
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2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
-การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
-มูลฝอยติดเชื้อ
-การดําเนินการ
3. Continual Improvement by Waste management system
4. รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
-สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ของเสี ยอันตราย
-การจัดการสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูก้ ่อกําเนิดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
-ผูบ้ าํ บัดและกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
5. ใบกํากับการขนสง
-การแจ้งทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
-สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้น
-ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็ นของเสี ยอันตราย
-แผนป้ องกันอุบตั ิภยั และแผนฉุ กเฉิ น
6. ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
-วัตถุอนั ตราย
-ผูก้ ่อกําเนิดของเสี ยอันตราย
-ผูข้ นส่ งของเสี ยอันตราย
-เอกสารกํากับการขนส่ งของเสี ยอันตราย
7. หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน
โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
8. กําหนดอัตราคาปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรือกําจัดที่มีลักษณะไมเปนไปตามกฎหมาย
9. รายชื่อผูรับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
10. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
-การส่ งรายงาน
-การจัดการกากอุตสาหกรรม
-ของเสี ยไม่อนั ตราย
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-มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
11. การใชงานสําหรับผูกอกําเนิดระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส (Internet)
-การสมัครใช้บริ การ
-การขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานรายปี
-ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต
-ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสื อแจ้งผลการพิจารณา (กรณี ผา่ น net)
-แจ้งการขนส่ งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อนั ตราย) ออกนอกบริ เวณโรงงาน
-แจ้งการขนส่ งของเสี ยอันตรายออกนอกบริ เวณโรงงาน (Manifest)
-ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริ เวณโรงงาน (สก.1)
-รายงานประจําปี (สก.3)
12. การดําเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3
13. หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใหบริการบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อประกันความ
รับผิดชอบ Liability
-หนังสื อยินยอมระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ช้บริ การบําบัด/กําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แถมฟรี
1. CD รวบรวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

แจกฟรี

2. กลุมเปาหมาย
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จดั เก็บขยะ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ HR / เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจ
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร
การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไมอันตราย และ Recycle
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
Continual Improvement by Waste management system

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.

รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ระบบเอกสารกํากับการขนส่ งของเสี ย
ใบกํากับการขนส่ ง

12.00 – 13.00 น.

อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

อัตราค่าปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรื อกําจัดแบบผิดกฎหมาย
การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
การดําเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง

14.45 – 16.00 น.

หนังสื อยินยอมระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การบําบัด/กําจัดสิ่ งปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อ
ประกันความรับผิดชอบ Liability
รายชื่อผูร้ ับบริ การรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

.........................................................................................................................................................................................................
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