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หลักสู ตร : Update กฎหมายใหม่
(การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย สารเคมีอนั ตราย
สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายการจัดการขยะและกากของเสียการตรวจสุ ขภาพลูกจ้ าง
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทางาน
พลังงานLPG คุณภาพดินบุคลากรด้ านสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบกิจการโรงงาน
การตรวจสอบและรับรองตนเองและยุทธภัณฑ์ )
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

1. สิ่ งทีผ่ ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
1. Update กฎหมายสิ่ งแวดล้อม ปี 2564-ปัจจุบนั
2. เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมาย การบริ หารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย สารเคมีอนั ตราย สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายการจัดการขยะและกากของ
เสี ยการตรวจสุ ขภาพลูกจ้าง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการ
ทางานพลังงาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรด้านสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน การตรวจสอบและ
รับรองตนเองและยุทธภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบตั ิให้สอดคล้องข้อกาหนดของกฎหมาย การบริ หารจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สารเคมีอนั ตราย สารเคมีอนั ตรายและวัตถุ
อันตรายการจัดการขยะและกากของเสี ยการตรวจสุ ขภาพลูกจ้าง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่ งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการทางานพลังงาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรด้านสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบ
กิจการโรงงาน การตรวจสอบและรับรองตนเองและยุทธภัณฑ์ ในสถานประกอบการ
4. สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การบริ หารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สารเคมีอนั ตราย สารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายการ
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จัดการขยะและกากของเสี ยการตรวจสุ ขภาพลูกจ้าง โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมในการทางานพลังงาน LPG คุณภาพดิน บุคลากรด้านสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
การตรวจสอบและรับรองตนเองและยุทธภัณฑ์ ขององค์กรโดยเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกปรับ หรื อถูกสัง่ ปิ ดโรงงาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม...
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง

ครบ ทุกกฎหมาย

ครบทุก
กระทรวง

เข้าถึงใจความสาคัญ
ของกฎหมาย

เข้าใจ
ง่าย

ใช้งานได้จริ ง

ตรง
ประเด็น

เน้นสาระสาคัญ

2. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ/ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึ กอบรม

ทันเหตุการณ์

ISO/ ผูจ้ ดั การแผนก/ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง/

3. ระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00 - 16.00 น.
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4. Course outline
09.00 - 12.00 น.

การบริหารจัดการ SHE
- การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานในแต่ละระดับ
- คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานในแต่ละระดับ
- คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
- หน่วยงานความปลอดภัยฯ
- การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับ
- การแจ้งและการส่ งเอกสาร
ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย
- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การจัดการองค์กรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และการนาไป
ปฏิบตั ิ
- การประเมินผลและการทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
- การปรับปรุ งและการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
กฎหมายสารเคมีอนั ตราย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ข้อมูลความปลอดภัย SDS
- ฉลากสารเคมีอนั ตราย
- บัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย ตาม
แบบ สอ.1
- การตรวจวัดสารเคมีอนั ตรายในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
- ผูใ้ ห้บริ การตรวจวัดสารเคมีอนั ตรายในพื้นที่ ปฏิบตั ิงาน
- รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีและวัตถุอนั ตราย สอ.3
- ที่ชาระล้างสารเคมีอนั ตรายกรณี ฉุกเฉิน ที่ลา้ งมือและล้างหน้า ห้องอาบน้ า
- ป้ ายห้าม เตือน บังคับ
- แผนฉุ กเฉิ นสารเคมีหกรั่วไหล
กฎหมายสารเคมีและวัตถุอนั ตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รายงานข้อมูลสารเคมีอนั ตรายที่มีการเก็บหรื อใช้ในโรงงาน
- มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน

Tel 02-489-2500-1 Mobile 086-3751811 E-mail: marketing@aimconsultant.com Line: aimconsultant
สงวนลิขสิ ทธิ์โดย บริ ษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จากัด

3

บริษทั เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 324/11 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร โทร.0-2489-2500

- การติดฉลากตาม GHS
- การจัดทาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตาม GHS
- รายงานวัตถุอนั ตราย วอ./ อก. 7
- บุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จดั เก็บวัตถุอนั ตราย
- การฝึ กอบรมให้กบั ลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานกับวัตถุอนั ตรายทั้งเก่าและใหม่
กฎหมายการจัดการขยะและกากของเสี ย
- ใบอนุญาตการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริ เวณ
โรงงาน : สก.1
- ใบอนุญาตนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน : สก. 2
- หนังสื อรับประกันความผิดของเสี ยอันตราย : สทก.1/กอ.1
- การแจ้งผ่านทาง internet ทุกครั้งที่นาออก
- บัญชีระบุปริ มาณ จานวนภาชนะ
- รายงานประจาปี เกี่ยวกับปริ มาณและการจัดการของเสี ยอันตรายต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
- แหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชื้อ
- การบันทึกข้อมูลปริ มาณมูลฝอยติดเชื้อ
กฎหมายการตรวจสุ ขภาพลูกจ้ าง
- การตรวจสุ ขภาพของลูกจ้างให้ครบตามปัจจัยเสี่ ยง
- การตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยงลูกจ้างใหม่/ เปลี่ยนงาน
- หน้าที่ของแพทย์ ผูท้ าการตรวจสุ ขภาพ
- สมุดสุ ขภาพประจาตัวของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง
- การแจ้งผลการตรวจสุ ขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรื อการเจ็บป่ วย การให้การ
รักษาพยาบาล และการป้ องกันแก้ไข
กฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
- โรคจากสิ่ งแวดล้อม
- โรคจากการประกอบอาชีพ
- การแจ้งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ
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12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

กฎหมายสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสี ยง ความร้อน
- ผูใ้ ห้บริ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
- การปรับเทียบความถูกต้องของอุปกรณ์กบั หน่วยปรับเทียบมาตรฐาน
- รายงานผลการตรวจวัดค่าระดับแสงสว่าง เสี ยง และ ความร้อน
กฎหมายพลังงาน
- มาตรฐานความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และการจัดการสิ่ งปฏิกลู ของโรงไฟฟ้ า
- การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ า
- แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ในสถานการณ์การกลับมาแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
- ผูป้ ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้ าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็ นเชื้อเพลิงที่มีกาลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะ
วัตต์ ขึ้นไป
- การเปรี ยบเทียบปรับ
กฎหมายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
- การติดตั้งเครื่ องส่ งเสี ยงดังเมื่อก๊าซปิ โตรเลียมเหลวรั่ว
กฎหมายคุณภาพดิน
- มาตรฐานคุณภาพดิน
บุคลากรด้ านสิ่ งแวดล้ อม
- การขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษน้ า หรื อผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
หรื อผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
- การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
- การแจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง.8
- การแจ้งข้อมูลรายปี ตามแบบ ร.ง.9
การตรวจสอบและรับรองตนเอง (Self Declaration)
- การรายงานผลการปฏิบตั ิการ
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- แนวทางการตรวจประเมินรับรองตนเอง
ยุทธภัณฑ์
- ชนิดยุทธภัณฑ์ที่ตอ้ งขออนุญาต
- อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกยกเว้นไม่จดั เป็ นยุทธภัณฑ์
- ใบอนุญาตมีซ่ ึงยุทธภัณฑ์ : ย.ภ.5
- บัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ : ย.ภ.8
16.00 - 16.30 น.
Q&A
.....................................................................................................................................................................................
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