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หลักสู ตร : การจัดการขยะอันตราย และขยะไม่ อนั ตรายให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
(หากไม่ ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)
Waste Management
บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการขยะ และกากของเสี ย
ประสบการณ์ มากกว่ า 10 ปี
1. สิ่ งทีผ่ ู้เข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทุกฉบับในประเทศไทย และปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด
2. ทราบบทลงโทษตั้งแต่ต่าสุ ดจนถึงขั้นสู งสุ ดของกฎหมาย พร้อมคดีตวั อย่าง
3. ทราบวิธีการจัดการกับขยะในโรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
4. ทราบคู่มือระบุการดาเนินการทั้งหมดผ่านระบบ Internet ของกรมโรงงานเอกสารที่ตอ้ งใช้
5. ทราบการกาหนดรหัสของเสี ย การขออนุญาต การนาออกนอกโรงงาน การแจ้งต่าง ๆ
การส่ งรายงานราชการ
6. ทราบวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทาง
การแก้ไขอย่างละเอียด
7. วิทยากรแนะนาบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่ งและกาจัดขยะจากกรมโรงงาน
1. การจัดการขยะและกากของเสี ยอันตราย ไม่ อนั ตราย และ Recycle
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การขึ้นทะเบียน
-การดาเนินการก่อนการนาออก
-การดาเนินการขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถานที่จดั เก็บขยะอันตราย
-การดาเนินการขณะนาออก
-การดาเนินการหลังนาออก
-การส่ งรายงานประจาปี
-การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเป็ นผูร้ วบรวมและขนส่ งของเสี ยอันตราย
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2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
-มูลฝอยติดเชื้อ
-การดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
3. รหัสของชนิดและประเภทของสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
-สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ของเสี ยอันตราย
-การจัดการสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูก้ ่อกาเนิดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
-ผูบ้ าบัดและกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
4. ใบกากับการขนส่ ง
-การแจ้งทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบเอกสารกากับการขนส่ งของเสี ย
-วัตถุอนั ตราย
-ผูก้ ่อกาเนิดของเสี ยอันตราย
-ผูข้ นส่ งของเสี ยอันตราย
-เอกสารกากับการขนส่ งของเสี ยอันตราย
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้ งรายละเอียดเกีย่ วกับสิ่ งปฏิกูล หรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วจากโรงงาน
โดยทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
7. กาหนดอัตราค่ าปรับสาหรับการนาขยะอุตสาหกรรมออกไปบาบัดหรือกาจัดทีม่ ีลกั ษณะไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย
8. รายชื่ อผู้รับบริการรับกาจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายทีไ่ ด้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
9. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
-การส่ งรายงาน
-การจัดการกากอุตสาหกรรม
-ของเสี ยไม่อนั ตราย
-มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
10. การใช้ งานสาหรับผู้ก่อกาเนิดระบบการจัดการวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
-การสมัครใช้บริ การ
-การขออนุญาตนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานรายปี
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-ขอเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม 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)
-รายงานประจาปี (สก.3)
11. การดาเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3
12. หนังสื อยินยอมระหว่ างผู้ใช้ และผู้ให้ บริการบาบัด/กาจัดสิ่ งปฏิกูลและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วเพือ่ ประกันความ
รับผิดชอบ Liability
-หนังสื อยินยอมระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ช้บริ การบาบัด/กาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แถมฟรี
1. CD รวบรวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

แจกฟรี

2. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จดั เก็บขยะ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ HR / เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจ
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3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 09.00-16.00 น.
4. Course outline
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.

การจัดการขยะและกากของเสี ยอันตราย ไม่ อนั ตราย และ Recycle
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน
- การดาเนินการก่อนการนาออก
- การดาเนินการขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถานที่จดั เก็บขยะอันตราย
- การดาเนินการขณะนาออก
- การดาเนินการหลังนาออก
- การส่ งรายงานประจาปี
- การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเป็ นผูร้ วบรวมและขนส่ งของเสี ยอันตราย
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- มูลฝอยติดเชื้อ
- การดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

รหัสของชนิดและประเภทของสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว
- สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- ของเสี ยอันตราย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
ใบกากับการขนส่ ง
ระบบเอกสารกากับการขนส่ งของเสี ย
- วัตถุอนั ตราย
- ผูก้ ่อกาเนิดของเสี ยอันตราย
- ผูข้ นส่ งของเสี ยอันตราย
- เอกสารกากับการขนส่ งของเสี ยอันตราย

-
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12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

อัตราค่ าปรับสาหรับการนาขยะอุตสาหกรรมออกไปบาบัดหรือกาจัดแบบผิดกฎหมาย
รายชื่ อผู้รับบริการรับกาจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายทีไ่ ด้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
- การส่ งรายงาน
- การจัดการกากอุตสาหกรรม
- ของเสี ยไม่อนั ตราย
- มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
การใช้ งานสาหรับผู้ก่อกาเนิดระบบการจัดการวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
การดาเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

หนังสื อยินยอมระหว่ างผู้ใช้ และผู้ให้ บริการบาบัด /กาจัดสิ่ งปฏิกูลและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ วเพือ่
ประกันความรับผิดชอบ Liability
- หนังสื อยินยอมระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ช้บริ การบาบัด/กาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ว
คาถามทีพ่ บบ่ อย
............................................................................................................................. ............................................................................
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