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หลักสู ตร : ติวเตรียมพร้ อมเป็ นผู้ตรวจประเมินกฎหมายเพือ่ รับรองตนเองตามแนวทาง
กรมโรงงาน Train to be the Self Declaration Auditor
ตำมมำตรำ 9 แห่ งพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ตอ้ งมีกำรตรวจสอบโรงงำน หรื อ
เครื่ องจักร หรื อดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ผูป้ ระกอบกิ จกำรโรงงำนมีหน้ำที่ตอ้ งเสนอรำยงำนผลกำรปฏิ บตั ิกำรที่ได้
ดำเนิ นกำรและได้รับกำรรับรองจำกผูต้ รวจสอบเอกชนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จึงได้มีกำรออกกฎกระทรวง ว่ำด้วยกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำรตำมกฎหมำย พ.ศ. 2564, ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 20 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้
“ผู ้ป ระกอบกิ จ กำรโรงงำน” หมำยควำมว่ ำ ผู ้ป ระกอบกิ จ กำรโรงงำนตำมประเภท ชนิ ด หรื อ ขนำดตำม
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 7 ที่มีกำรเริ่ มประกอบกิจกำรโรงงำนโดยชอบ ด้วยกฎหมำยแล้ว
ให้ผปู ้ ระกอบกิจกำรโรงงำนเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำรทุก 3 ปี โดยให้เสนอภำยในเดือนเมษำยนของปี ถัดไป
นับจำกที่ครบกำหนด 3 ปี
กำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำร ให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเรี ยกระบบนี้ ว่ำ “กำรรับรองตนเองของผูป้ ระกอบกิ จกำร
โรงงำน (Self – Declaration)”
ทำง AIM CONSULTANT จึงได้เปิ ดหลักสู ตร กำรตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตำมแนวทำงกรมโรงงำน Self
Declaration Audit เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมให้สถำนประกอบกิจกำรรับทรำบ และดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องเป็ นไปตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำย

บังคับใช้ 20
เมษำยน 2565
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1. สิ่ งทีผ่ ู้เข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบกิ จกำรรับทรำบและเข้ำใจโครงสร้ำงและรำยละเอียดของกำรตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ผูป้ ระกอบกิจกำรเข้ำใจแนวทำงกำรตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองสำมำรถนำไปปฏิบตั ิจริ งได้

แถมฟรี!! Checklist แนวทำงกำรตรวจประเมินรับรองตนเอง ตำมแนวทำงของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
2. กลุ่มเป้ าหมาย
ผูจ้ ดั กำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย / เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ ISO / เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม/
เจ้ำหน้ำที่อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย / เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย / ผูต้ รวจประเมินภำยใน และผูท้ ี่สนใจ

3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 09.00-16.00 น.
4. Course outline
09.00 – 12.00 น.

1. ที่มำของรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำรตำมกฎหมำย
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ว่ำด้วยกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำรตำมกฎหมำย
3. แนวทำงกำรตรวจประเมินรับรองตนเอง ตำมกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
1) เงื่อนไขกำรประกอบกิจกำร
2) กำรจัดทำรำยงำน
3) ค่ำธรรมเนียม
4) รำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงจำกอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน (Risk
Assessment)
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5) ระบบไฟฟ้ ำ
6) ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
7) ระบบทำควำมเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็ นสำรทำควำมเย็นในโรงงำน
8) ก๊ำซอุตสำหกรรม
9) รถฟอร์ คลิฟท์ที่ใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง
10) สำรกัมมันตรังสี
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

3. แนวทำงกำรตรวจประเมินรับรองตนเอง ตำมกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (ต่อ)
11) สภำวะแวดล้อมในกำรทำงำน
12) หม้อน้ ำ/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่ อนำควำมร้อน โรงงำนผูผ้ ลิตหม้อน้ ำ หรื อหม้อต้มฯ
โรงงำนผูใ้ ช้ หม้อน้ ำ หรื อหม้อต้มฯ
13) ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรวัตถุอนั ตรำยในโรงงำนอุตสำหกรรม
14) มลพิษน้ ำ
15) มลพิษอำกำศ
16) บุคลำกรด้ำนสิ่ งแวดล้อม (ประจำโรงงำน)
17) กำรจัดส่ งรำยงำนชนิดและสำรมลพิษที่ระบำยออกจำกโรงงำน
18) มลพิษดิน
19) กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ผูก้ ่อกำเนิดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ ผูบ้ ำบัดและกำจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
20) กำรรำยงำนข้อมูลกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
16.00 - 16.30 น.
Q&A
.....................................................................................................................................................................................
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