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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

1.  Update กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ปี 2564-ปัจจุบนั  
2.  เขา้ใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมาย การบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ระบบการ

จดัการดา้นความปลอดภยั สารเคมีอนัตราย สารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตรายการจดัการขยะและกากของ
เสียการตรวจสุขภาพลูกจา้ง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานพลงังาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน การตรวจสอบและ
รับรองตนเองและยทุธภณัฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรม  

3.  เขา้ใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้ก าหนดของกฎหมาย การบริหารจดัการอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยั ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สารเคมีอนัตราย สารเคมีอนัตรายและวตัถุ
อนัตรายการจดัการขยะและกากของเสียการตรวจสุขภาพลูกจา้ง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในการท างานพลงังาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบ
กิจการโรงงาน การตรวจสอบและรับรองตนเองและยทุธภณัฑ ์ในสถานประกอบการ  

4.  สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย การบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สารเคมีอนัตราย สารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตรายการ

หลกัสูตร : Update กฎหมายใหม่  
(การบริหารจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั สารเคมีอนัตราย 

สารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตรายการจดัการขยะและกากของเสียการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พลงังานLPG คุณภาพดนิบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมผู้ประกอบกจิการโรงงาน 

การตรวจสอบและรับรองตนเองและยุทธภณัฑ์) 
Chemical, Hazardous Chemical, Hazardous substance, Waste management,  

Health check up, Occupational Diseases and Environmental disease,  
Work environment (Light, Noise, Heat), Energy, LPG, Soil quality,  

Environmental Management Authorities, Factory Operation,  
Self Declaration and Military material control Legal Update 

Update 
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จดัการขยะและกากของเสียการตรวจสุขภาพลูกจา้ง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม 
สภาพแวดลอ้มในการท างานพลงังาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
การตรวจสอบและรับรองตนเองและยทุธภณัฑ์ขององคก์รโดยเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพื่อ
หลีกเล่ียงการถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ/ เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม/ เจา้หนา้ท่ี ISO/ ผูจ้ดัการแผนก/ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง/  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกอบรม 
 
3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00 - 16.00 น.    

 

 

 

 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรม... 
ปฏิบติัตามกฎหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เขา้ถึงใจความส าคญั
ของกฎหมาย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมาย  

เขา้ใจ 
ง่าย 

เนน้สาระส าคญั 

ครบทุก
กระทรวง 

ใชง้านไดจ้ริง 

ทนัเหตุการณ์ 
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4. Course outline 

09.00 - 12.00 น.   การบริหารจัดการ SHE 

   - การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานในแต่ละระดบั 
 - คุณสมบติัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานในแต่ละระดบั 
 - คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
 - หน่วยงานความปลอดภยัฯ 
 - การข้ึนทะเบียนเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในแต่ละระดบั 
 - การแจง้และการส่งเอกสาร 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
- นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
- การจดัการองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และการน าไป
ปฏิบติั 

- การประเมินผลและการทบทวนระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 
- การปรับปรุงและการพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั  

กฎหมายสารเคมีอนัตราย กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

- ขอ้มูลความปลอดภยั SDS 
- ฉลากสารเคมีอนัตราย 
- บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายและรายละเอียดขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย ตาม
แบบ สอ.1  

- การตรวจวดัสารเคมีอนัตรายในพื้นท่ีปฏิบติังาน 
- ผูใ้หบ้ริการตรวจวดัสารเคมีอนัตรายในพื้นท่ีปฏิบติังาน 
- รายงานผลการตรวจวดัและวเิคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีและวตัถุอนัตราย สอ.3  
- ท่ีช าระลา้งสารเคมีอนัตรายกรณีฉุกเฉิน ท่ีลา้งมือและลา้งหนา้  หอ้งอาบน ้า 
- ป้ายหา้ม เตือน บงัคบั  
- แผนฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล 

กฎหมายสารเคมีและวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

- รายงานขอ้มูลสารเคมีอนัตรายท่ีมีการเก็บหรือใชใ้นโรงงาน  
- มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัเก่ียวกบัการจดัการสารเคมีในโรงงาน 
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- การติดฉลากตาม GHS 
- การจดัท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั ตาม GHS 
- รายงานวตัถุอนัตราย วอ./ อก. 7 
- บุคลากรเฉพาะดูแลพื้นท่ีจดัเก็บวตัถุอนัตราย 
- การฝึกอบรมใหก้บัลูกจา้งท่ีปฏิบติังานกบัวตัถุอนัตรายทั้งเก่าและใหม่  

กฎหมายการจัดการขยะและกากของเสีย 
- ใบอนุญาตการขอขยายระยะเวลาในการกกัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณ
โรงงาน : สก.1  
- ใบอนุญาตน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน : สก. 2  
- หนงัสือรับประกนัความผดิของเสียอนัตราย : สทก.1/กอ.1  
- การแจง้ผา่นทาง internet ทุกคร้ังท่ีน าออก  
- บญัชีระบุปริมาณ จ านวนภาชนะ 
- รายงานประจ าปีเก่ียวกบัปริมาณและการจดัการของเสียอนัตรายต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ขยะมูลฝอยติดเช้ือ  
- แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ  
- การบนัทึกขอ้มูลปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ 

กฎหมายการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 
- การตรวจสุขภาพของลูกจา้งใหค้รบตามปัจจยัเส่ียง 
- การตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงลูกจา้งใหม่/ เปล่ียนงาน  
- หนา้ท่ีของแพทย ์ผูท้  าการตรวจสุขภาพ 
- สมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง 
- การแจง้ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ีพบความผดิปกติหรือการเจบ็ป่วย  การใหก้าร
รักษาพยาบาล  และการป้องกนัแกไ้ข 

กฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 
- โรคจากส่ิงแวดลอ้ม 
- โรคจากการประกอบอาชีพ 
- การแจง้ขอ้มูลโรคจากการประกอบอาชีพ 
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12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 
13.00 - 16.00 น.  กฎหมายสภาพแวดล้อมในการท างาน 

- การตรวจวดัค่าแสงสวา่ง เสียง ความร้อน 
- ผูใ้หบ้ริการตรวจวดัและวเิคราะห์สภาวะการท างาน  
- การปรับเทียบความถูกตอ้งของอุปกรณ์กบัหน่วยปรับเทียบมาตรฐาน   
- รายงานผลการตรวจวดัค่าระดบัแสงสวา่ง เสียง และ ความร้อน  

กฎหมายพลงังาน 

- มาตรฐานความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการส่ิงปฏิกลูของโรงไฟฟ้า  
- การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
- แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน ในสถานการณ์การกลบัมาแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
- ผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีใชข้ยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลงัผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะ
วตัต ์ข้ึนไป 
- การเปรียบเทียบปรับ 

กฎหมายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
- การติดตั้งเคร่ืองส่งเสียงดงัเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัว  

กฎหมายคุณภาพดิน 

- มาตรฐานคุณภาพดิน 

บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม 

- การข้ึนทะเบียนเป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษน ้า หรือผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 
หรือผูค้วบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม  

ผู้ประกอบกจิการโรงงาน 

- การแจง้ขอ้มูลการประกอบกิจการโรงงาน  
- การแจง้ขอ้มูลรายเดือนตามแบบ ร.ง.8 
- การแจง้ขอ้มูลรายปีตามแบบ ร.ง.9 

การตรวจสอบและรับรองตนเอง (Self Declaration) 
- การรายงานผลการปฏิบติัการ 
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- แนวทางการตรวจประเมินรับรองตนเอง  

ยุทธภัณฑ์ 
- ชนิดยทุธภณัฑท่ี์ตอ้งขออนุญาต 
- อุปกรณ์ป้องกนัท่ีถูกยกเวน้ไม่จดัเป็นยทุธภณัฑ์ 
- ใบอนุญาตมีซ่ึงยทุธภณัฑ ์: ย.ภ.5 
- บญัชีรับจ่ายยทุธภณัฑ์ : ย.ภ.8 

16.00 - 16.30 น. Q&A 
..................................................................................................................................................................................... 

 


