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บรรยายโดย วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะ และกากของเสีย   
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 
1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 
 1. ทรำบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขยะทุกฉบบัในประเทศไทย และปฏิบติั 
 ใหส้อดคลอ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 2. ทรำบบทลงโทษตั้งแต่ต ่ำสุดจนถึงขั้นสูงสุดของกฎหมำย พร้อมคดีตวัอยำ่ง 
 3. ทรำบวธีิกำรจดักำรกบัขยะในโรงงำนอยำ่งไรใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย 
 4. ทรำบคู่มือระบุกำรด ำเนินกำรทั้งหมดผำ่นระบบ Internet ของกรมโรงงำนเอกสำรท่ีตอ้งใช ้
 5. ทรำบกำรก ำหนดรหสัของเสีย กำรขออนุญำต กำรน ำออกนอกโรงงำน กำรแจง้ต่ำง ๆ  
 กำรส่งรำยงำนรำชกำร 
 6. ทรำบวธีิกำรตรวจประเมินระบบกำรจดักำรขยะทั้งโรงงำน พร้อมแนวทำง 
 กำรแกไ้ขอยำ่งละเอียด 
 7. วทิยำกรแนะน ำบริษทัผูรั้บเหมำท่ีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนกำรขนส่งและก ำจดัขยะจำกกรมโรงงำน 

1. การจัดการขยะและกากของเสียอนัตราย ไม่อนัตราย และ Recycle  
-กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
-กำรข้ึนทะเบียน 
-กำรด ำเนินกำรก่อนกำรน ำออก 
-กำรด ำเนินกำรขณะครอบครอง/จดัเก็บท่ีสถำนท่ีจดัเก็บขยะอนัตรำย 
-กำรด ำเนินกำรขณะน ำออก 
-กำรด ำเนินกำรหลงัน ำออก 
-กำรส่งรำยงำนประจ ำปี 
-กำรพิจำรณำแต่งตั้งตวัแทน เพื่อเป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอนัตรำย 

หลกัสูตร : การจัดการขยะอนัตราย และขยะไม่อนัตรายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)  

Waste Management  
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2. การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
-มูลฝอยติดเช้ือ 
-กำรด ำเนินกำรก ำจดัมูลฝอยติดเช้ือ        

3. รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
-ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ของเสียอนัตรำย 
-กำรจดักำรส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ผูก่้อก ำเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ผูร้วบรวมและขนส่ง 
-ผูบ้  ำบดัและก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

       4.    ใบก ากบัการขนส่ง 
-กำรแจง้ทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

       5.   ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสีย 
-วตัถุอนัตรำย 
-ผูก่้อก ำเนิดของเสียอนัตรำย 
-ผูข้นส่งของเสียอนัตรำย 
-เอกสำรก ำกบักำรขนส่งของเสียอนัตรำย 

6. หลกัเกณฑ์และวธีิการแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัส่ิงปฏิกูล หรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วจากโรงงาน  
โดยทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet)  

7. ก าหนดอตัราค่าปรับส าหรับการน าขยะอุตสาหกรรมออกไปบ าบัดหรือก าจัดทีม่ีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
8. รายช่ือผู้รับบริการรับก าจัดขยะ Recycle ขยะอนัตรายทีไ่ด้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
9. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-กำรส่งรำยงำน 
-กำรจดักำรกำกอุตสำหกรรม 
-ของเสียไม่อนัตรำย 
-มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

10. การใช้งานส าหรับผู้ก่อก าเนิดระบบการจัดการวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) 
-กำรสมคัรใชบ้ริกำร 
-กำรขออนุญำตน ำวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงำนรำยปี 
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-ขอเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รำยกำรอนุญำต 
-ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำและพิมพห์นงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำ (กรณีผำ่น net) 
-แจง้กำรขนส่งวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ (ท่ีไม่อนัตรำย) ออกนอกบริเวณโรงงำน 
-แจง้กำรขนส่งของเสียอนัตรำยออกนอกบริเวณโรงงำน (Manifest) 
-ขอขยำยระยะเวลำในกำรกกัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณโรงงำน (สก.1) 
-รำยงำนประจ ำปี (สก.3) 

11. การด าเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3  
12. หนังสือยนิยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบ าบัด/ก าจัดส่ิงปฏิกูลและวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพื่อประกนัความ

รับผดิชอบ Liability 
-หนงัสือยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละผูใ้ชบ้ริกำรบ ำบดั/ก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้   

       

 

แถมฟรี  
1.  CD รวบรวมกฎหมำย ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขยะทั้งหมดท่ีมีในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ีดูแลพื้นท่ีจดัเก็บขยะ / เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั / เจำ้หนำ้ท่ี HR / เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
บุคคล / เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ 

 

 

 

 

 

แจกฟรี 
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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.  การจัดการขยะและกากของเสียอนัตราย ไม่อนัตราย และ Recycle  
   - กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
   - กำรข้ึนทะเบียน 
   - กำรด ำเนินกำรก่อนกำรน ำออก 
   - กำรด ำเนินกำรขณะครอบครอง/จดัเก็บท่ีสถำนท่ีจดัเก็บขยะอนัตรำย 
   - กำรด ำเนินกำรขณะน ำออก 
   - กำรด ำเนินกำรหลงัน ำออก 
   - กำรส่งรำยงำนประจ ำปี 
   - กำรพิจำรณำแต่งตั้งตวัแทน เพื่อเป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอนัตรำย 

   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  
   - มูลฝอยติดเช้ือ 

    - กำรด ำเนินกำรก ำจดัมูลฝอยติดเช้ือ        
 
10.15-10.30 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
 
10.30 – 12.00 น.   รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 

   - ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
   - ของเสียอนัตรำย 
   -  หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรจดักำร 

   ใบก ากบัการขนส่ง 
   ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสีย 

   - วตัถุอนัตรำย 
   - ผูก่้อก ำเนิดของเสียอนัตรำย 
   - ผูข้นส่งของเสียอนัตรำย 
   - เอกสำรก ำกบักำรขนส่งของเสียอนัตรำย 
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12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 - 14.30 น.  อตัราค่าปรับส าหรับการน าขยะอุตสาหกรรมออกไปบ าบัดหรือก าจัดแบบผดิกฎหมาย 
   รายช่ือผู้รับบริการรับก าจัดขยะ Recycle ขยะอนัตรายทีไ่ด้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน     
   การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   - กำรส่งรำยงำน 
   - กำรจดักำรกำกอุตสำหกรรม 
   - ของเสียไม่อนัตรำย 

    - มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
  การใช้งานส าหรับผู้ก่อก าเนิดระบบการจัดการวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) 

   การด าเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3 
 
14.30 – 14.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 16.00 น.  หนังสือยนิยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบ าบัด/ก าจัดส่ิงปฏิกูลและวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพื่อ   
   ประกนัความรับผดิชอบ Liability 
 - หนงัสือยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละผูใ้ชบ้ริกำรบ ำบดั/ก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้

แลว้ 
   ค าถามทีพ่บบ่อย 
16.00-16.30 น.  Q&A     

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


