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บรรยายโดย วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะ และกากของเสีย   
ประสบการณ์มากกว่า 10 ป ี

 
1. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 1. ทรำบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะทุกฉบับในประเทศไทย และปฏิบัติ 
 ให้สอดคล้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 2. ทรำบบทลงโทษตั้งแต่ต่ ำสุดจนถึงขั้นสูงสุดของกฎหมำย พร้อมคดีตัวอย่ำง 
 3. ทรำบวิธีกำรจัดกำรกับขยะในโรงงำนอย่ำงไรให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
 4. ทรำบคู่มือระบุกำรด ำเนินกำรทั้งหมดผ่ำนระบบ Internet ของกรมโรงงำนเอกสำรที่ต้องใช้ 
 5. ทรำบกำรก ำหนดรหัสของเสีย กำรขออนุญำต กำรน ำออกนอกโรงงำน กำรแจ้งต่ำง ๆ  
 กำรส่งรำยงำนรำชกำร 
 6. ทรำบวิธีกำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำรขยะทั้งโรงงำน พร้อมแนวทำง 
 กำรแก้ไขอย่ำงละเอียด 

 7. วิทยำกรแนะน ำบริษัทผู้รับเหมำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรขนส่งและก ำจัดขยะจำกกรมโรงงำน 

1. การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไม่อันตราย และ Recycle  
-กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
-กำรขึ้นทะเบียน 
-กำรด ำเนินกำรก่อนกำรน ำออก 
-กำรด ำเนินกำรขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถำนที่จัดเก็บขยะอันตรำย 
-กำรด ำเนินกำรขณะน ำออก 
-กำรด ำเนินกำรหลังน ำออก 
-กำรส่งรำยงำนประจ ำปี 
-กำรพิจำรณำแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรำย 

หลกัสูตร : การจัดการขยะอันตราย และขยะไมอ่ันตรายให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
 (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)  

Waste Management  
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2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
-มูลฝอยติดเชื้อ 
-กำรด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ        

3. รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
-สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
-ของเสียอันตรำย 
-กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
-ผู้ก่อก ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
-ผู้รวบรวมและขนส่ง 
-ผู้บ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

       4.    ใบก ากับการขนส่ง 
-กำรแจ้งทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

       5.   ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย 
-วัตถุอันตรำย 
-ผู้ก่อก ำเนิดของเสียอันตรำย 
-ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย 
-เอกสำรก ำกับกำรขนส่งของเสียอันตรำย 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงาน  
โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

7. ก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการน าขยะอุตสาหกรรมออกไปบ าบัดหรือก าจัดที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
8. รายชื่อผู้รับบริการรับก าจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
9. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-กำรส่งรำยงำน 
-กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
-ของเสียไม่อันตรำย 
-มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

10. การใช้งานส าหรับผู้ก่อก าเนิดระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
-กำรสมัครใช้บริกำร 
-กำรขออนุญำตน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำนรำยปี 
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-ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รำยกำรอนุญำต 
-ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำและพิมพ์หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ (กรณีผ่ำน net) 
-แจ้งกำรขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อันตรำย) ออกนอกบริเวณโรงงำน 
-แจ้งกำรขนส่งของเสียอันตรำยออกนอกบริเวณโรงงำน (Manifest) 
-ขอขยำยระยะเวลำในกำรกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงำน (สก.1) 
-รำยงำนประจ ำปี (สก.3) 

11. การด าเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3  
12. หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเพื่อประกันความ

รับผิดชอบ Liability 
-หนังสือยินยอมระหว่ำงผู้ใช้และผู้ใช้บริกำรบ ำบัด/ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   

       

 

แถมฟรี  
1.  CD รวบรวมกฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่จัดเก็บขยะ / เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม / เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย / เจ้ำหน้ำที่ HR / เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บุคคล / เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

แจก
ฟรี 
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3. ระยะเวลำอบรม  หลกัสูตร 09.00-16.00 น. 

4. Course outline 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 

 

09.00 – 10.15 น.  การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไม่อันตราย และ Recycle  
   - กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
   - กำรขึ้นทะเบียน 
   - กำรด ำเนินกำรก่อนกำรน ำออก 
   - กำรด ำเนินกำรขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถำนที่จัดเก็บขยะอันตรำย 
   - กำรด ำเนินกำรขณะน ำออก 
   - กำรด ำเนินกำรหลังน ำออก 
   - กำรส่งรำยงำนประจ ำปี 
   - กำรพิจำรณำแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรำย 

   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
   - มูลฝอยติดเชื้อ 

    - กำรด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ        
 
10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.30 – 12.00 น.   รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

   - สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
   - ของเสียอันตรำย 
   -  หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำร 

   ใบก ากับการขนส่ง 
   ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย 

   - วัตถุอันตรำย 
   - ผู้ก่อก ำเนิดของเสียอันตรำย 
   - ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย 
   - เอกสำรก ำกับกำรขนส่งของเสียอันตรำย 
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12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 - 14.30 น.  อัตราค่าปรับส าหรับการน าขยะอุตสาหกรรมออกไปบ าบัดหรือก าจัดแบบผิดกฎหมาย 
   รายชื่อผู้รับบริการรับก าจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน     
   การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   - กำรส่งรำยงำน 
   - กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
   - ของเสียไม่อันตรำย 

    - มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  การใช้งานส าหรับผู้ก่อก าเนิดระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

   การด าเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3 
 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.00 น.  หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบ าบัด/ก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเพื่อ   
   ประกันความรับผิดชอบ Liability 
    - หนังสือยินยอมระหว่ำงผู้ใช้และผู้ใช้บริกำรบ ำบัด/ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว 
   ค าถามท่ีพบบ่อย 
     

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


