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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 

1.  Update กฎหมำยใหม่ดำ้นกำรบริหำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ระบบกำรจดักำรดำ้นควำม
ปลอดภยั โรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดลอ้ม สำรเคมี สำรเคมีอนัตรำยและวตัถุอนัตรำย 
กำรจดักำรขยะและกำกของเสีย สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน BOD Online COD Online คุณภำพอำกำศ
จำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เสียงทัว่ไป เสียงรบกวน น ้ำมนัเช้ือเพลิง LPG ยทุธภณัฑ ์กำรตรวจสอบ
และรับรองตนเอง 

2.  เขำ้ใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกฎหมำยในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ระบบ
กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั โรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดลอ้ม สำรเคมี สำรเคมี
อนัตรำยและวตัถุอนัตรำย กำรจดักำรขยะและกำกของเสีย สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน BOD Online COD 
Online คุณภำพอำกำศจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เสียงทัว่ไป เสียงรบกวน น ้ำมนัเช้ือเพลิง LPG 
ยทุธภณัฑ ์กำรตรวจสอบและรับรองตนเอง 

3.  เขำ้ใจถึงกำรตรวจประเมินและกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กำรบริหำรจดักำรอำชีวอนำ
มยัและควำมปลอดภยั ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั โรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำก

หลกัสูตร : Update กฎหมาย ใหม่  
(การบริหารจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั  

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม สารเคมี สารเคมีอนัตรายและวตัถุอนัตราย  
การจดัการขยะและกากของเสีย สภาพแวดล้อมในการท างาน BOD Online COD Online  

คุณภาพอากาศจากการประกอบกจิการโรงงาน เสียงทั่วไป เสียงรบกวน น า้มนัเช้ือเพลงิ LPG  
ยุทธภณัฑ์ การตรวจสอบและรับรองตนเอง) 

 
Occupational Health and Safety Management, Safety Management System,  

Occupational Diseases and Environmental disease, Chemical, Hazardous Chemical and  
Hazardous substance, Waste management, Work environment, BOD Online COD Online,  

Air pollution control, Noise pollution, Fuel, LPG, Military material control 
And Self Declaration and Legal 

Update 



                               บริษทั เอไอเอม็ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั 
       เลขท่ี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร.0-2489-2500 

                        Tel 02-489-2500-1  Mobile 086-3751811     E-mail: marketing@aimconsultant.com    Line: aimconsultant 
 

                   สงวนลิขสิทธ์ิโดย บริษทั เอไอเอม็ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั                                 2 

ส่ิงแวดลอ้ม สำรเคมี สำรเคมีอนัตรำยและวตัถุอนัตรำย กำรจดักำรขยะและกำกของเสีย สภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน BOD Online COD Online คุณภำพอำกำศจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เสียงทัว่ไป เสียง
รบกวน น ้ำมนัเช้ือเพลิง LPG ยทุธภณัฑ ์กำรตรวจสอบและรับรองตนเอง 

4.  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปถ่ำยทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัฯ / เจำ้หนำ้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจำ้หนำ้ท่ี ISO/ ผูจ้ดักำรแผนก / ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง /  
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรม... 
ปฏิบติัตำมกฎหมำย
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

เขำ้ถึงใจควำมส ำคญั
ของกฎหมำย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมำย  

เขำ้ใจ 
ง่ำย 

เนน้สำระส ำคญั 

ครบทุก
กระทรวง 

ใชง้ำนไดจ้ริง 

ทนัเหตุกำรณ์ 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00 - 16.00 น.    

4. Course outline 

08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน/รับเอกสำร 

09.00-12.00 น.   - มีกฎหมำยอะไรบำ้งท่ีอพัเดทใหม่ หลกัสูตรนีม้ีค าตอบ 

- มีเน้ือหำสำระอยำ่งไร 

- มีกฎหมำยอะไรบำ้งท่ีเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือยกเลิก วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

- มีส่ิงใดจะตอ้งเร่งด ำเนินกำร หรือวำงแผนด ำเนินกำร ในแต่ละกฎหมำย 

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหมี้กำรส่งรำยงำน แลว้มีระยะเวลำใหด้ ำเนินกำร อยำ่งไร เช่น รำยงำน
ก่อนเร่ิมกิจกำร รำยงำนแบบรำยเดือน รำยงำนแบบ 1 คร้ัง/ปี รำยงำนแบบ 2 คร้ัง/ปี(ทุก 6 
เดือน) โดยรำยงำนภำยใน 15 วนั ภำยใน 30 วนั ภำยใน 45 วนั ภำยใน 60 วนั ภำยใน 90 วนั 
ภำยใน 120 เดือน  

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหมี้กำรแจง้ขอ้มูลต่ำงๆ มีระยะเวลำใหด้ ำเนินกำร อยำ่งไร เช่น แจง้
ภำยในวนัถดัไป แจง้รำยเดือน แจง้รำยปี โดยแจง้ภำยใน 7 วนั ภำยใน 10 วนั ภำยใน 15 วนั 
ภำยใน 30 วนั 

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหมี้กำรขออนุญำต/ กำรต่ออำยใุบอนุญำต  มีระยะเวลำใหด้ ำเนินกำร 
อยำ่งไร เช่น ทุก 1 ปี ทุก 2 ปี ทุก 3 ปี ทุก 5 ปี หรือ ทุก 10 ปี 

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหมี้กำรตรวจสอบ/ ทดสอบ มีระยะเวลำใหด้ ำเนินกำร อยำ่งไร เช่น 
ทุกวนั ทุกสัปดำห์ ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี ทุก 5 ปี ทุก 10 ปี หรือทุก 
15 ปี 

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหบ้นัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อทวนสอบ มีระยะเวลำกำรเก็บบนัทึกอยำ่งไร 
เช่น ทุก 7 วนั ทุก 30 วนั ทุก 1 ปี ทุก 2 ปี ทุก 10 ปี 

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีตอ้งใหมี้กำรอบรม ก ำหนดระยะเวลำอบรมหรือไม่ ใหมี้กำรอบรม
ทบทวนทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี ทุก 5 ปี  

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีตอ้งแจง้ก่อนอบรม/ แจง้หลงัอบรม 

- กฎหมำยก ำหนดคุณสมบติัของวทิยำกรอบรมหรือไม่ นำยจำ้งสำมำรถอบรมไดไ้หม  

- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหมี้แจง้กำรข้ึนทะเบียน แจง้ออก ก ำหนดระยะเวลำใหด้ ำเนินกำร
อยำ่งไร 
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- กฎหมำยอะไรบำ้ง ท่ีใหน้ำยจำ้งทวนสอบ ตอ้งขอเอกสำรหลกัฐำนอะไร เพื่อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐำน 

- ในกำรท ำงำนเพื่อใหลู้กจำ้งเกิดควำมปลอดภยั กฎหมำยไดมี้บอกอะไรบำ้ง ใครเป็น
ผูด้  ำเนินกำร 

- อบรมจบ ท่ำนจะทรำบทุกประเด็น เขำ้ใจและน ำไปปฏิบติังำนไดจ้ริงในองคก์ร 

 

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- กำรฝึกอบรมหรือพฒันำควำมรู้ของ จป.ระดบัเทคนิค จป.ระดบัเทคนิคขั้นสูง และจป.ระดบั
วชิำชีพ 
- กำรข้ึนทะเบียนเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและผูบ้ริหำรหน่วยงำนควำม
ปลอดภยั 
- กำรแจง้ข้ึนทะเบียน กำรพน้จำกต ำแหน่ง หรือกำรพน้จำกหนำ้ท่ี 
- กำรแจง้แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ จป.ระดบัเทคนิค จป.ระดบัเทคนิคขั้นสูง และจป.ระดบั
วชิำชีพ 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
- กำรจดัใหมี้ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั 
- กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
- กำรจดักำรองคก์รดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
- แผนงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และกำรน ำไป
ปฏิบติั 
- กำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั 
- กำรปรับปรุงและกำรพฒันำระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั 
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม 
- โรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
- โรคจำกส่ิงแวดลอ้ม 
- กำรแจง้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบักำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกนั และกำรควบคุมโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพแก่ลูกจำ้ง 
สารเคมีอนัตราย 
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- กำรตรวจวดัและวเิครำะห์ระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย 
- กำรส่งรำยงำนกำรตรวจวดัและวเิครำะห์ระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย สอ.3 
วตัถุอนัตราย 
- กำรยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัวตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 
- กำรขนส่งวตัถุอนัตรำย 
การจัดการขยะและกากของเสีย 
- กำรตรวจสอบเกณฑม์ำตรฐำนทำงชีวภำพภำยหลงักำรก ำจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
- ประเภทมูลฝอยหรือแหล่งก ำเนิดมูลฝอยติดเช้ือท่ีถือวำ่เป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
- มำตรกำรควบคุมก ำกบักำรขนมูลฝอยติดเช้ือเพื่อป้องกนักำรลกัลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือ 
- กำรบนัทึกขอ้มูลปริมำณมูลฝอยติดเช้ือ 
- อตัรำค่ำบริกำรในกำรจดักำรมูลฝอยติดเช้ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ความร้อน แสงสว่าง เสียง) 
- กำรส่งรำยงำนผลกำรตรวจวดัและวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเก่ียวกบัควำมร้อน แสงสวำ่ง 
และเสียง 

- อุปกรณ์กำรตรวจวดัระดบัควำมร้อน  แสงสวำ่ง และเสียง 
- ผูท่ี้ด ำเนินกำรตรวจวดัและวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำร 

 
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00-16.30 น.  BOD Online COD Online 

- กำรแจง้ค่ำควำมคลำดเคล่ือนของเคร่ืองตรวจวดัค่ำบีโอดีและเคร่ืองตรวจวดัค่ำซีโอดี 
- กำรส่งสัญญำณขอ้มูลผลกำรตรวจวดัจำกเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ 
- กรณีไม่สำมำรถส่งสัญญำณขอ้มูลผลกำรตรวจวดัอยำ่งต่อเน่ือง จะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไร 
คุณภาพอากาศจากการประกอบกจิการโรงงาน 
- โรงงำนท่ีเขำ้ข่ำยกำรติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ 
- กำรตรวจวดัค่ำมลพิษอำกำศจำกปล่องระบำย 
- กำรรำยงำนผลกำรตรวจวดัค่ำมลพิษ อตัรำกำรไหลภำยในปล่อง (Flow Rate) และอุณหภูมิ
ภำยในปล่อง ตลอดเวลำท่ีมีกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สำมำรถด ำเนินกำรรำยงำนผลได ้ตอ้งท ำอยำ่งไร 
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- มำตรฐำนฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เหมือนหรือแตกต่ำงจำกเดิมอยำ่งไร 
- กำรใชห้อเผำทิ้ง กิจกำรใดท่ีเขำ้ข่ำย กรณีเขำ้ข่ำยตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไร ตอ้งแจง้อะไรบำ้ง 
- กำรระบำยไอสำรอินทรียร์ะเหยจำกกำรซ่อมบ ำรุง กิจกำรใดท่ีเขำ้ข่ำย กรณีเขำ้ข่ำยตอ้ง
ด ำเนินกำรอยำ่งไร ตอ้งแจง้อะไรบำ้ง 

- กำรระบำยไอสำรอินทรียร์ะเหยจำกถงักกัเก็บ กิจกำรใดท่ีเขำ้ข่ำย กรณีเขำ้ข่ำยตอ้ง
ด ำเนินกำรอยำ่งไร ตอ้งแจง้อะไรบำ้ง 
เสียงทัว่ไป เสียงรบกวน 
- กำรตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐำน ระดบัเสียงขณะไม่มีกำรรบกวน  
- กำรตรวจวดัและค ำนวณระดบัเสียงขณะมีกำรรบกวน กำรค ำนวณค่ำระดบักำรรบกวน  
- แบบบนัทึกกำรตรวจวดัเสียงรบกวน เหมือนหรือแตกต่ำงจำกกฎหมำยเดิม 
น า้มันเช้ือเพลงิ 
- กิจกำรประเภทใดท่ีตอ้งมีกำรซ่อมบ ำรุงระบบท่อน ้ำมนัและอุปกรณ์  
- กรณีไม่สำมำรถหยดุงำนทั้งระบบได ้ตอ้งท ำกำรซ่อมบ ำรุงระบบท่อน ้ำมนัและอุปกรณ์ 
อยำ่งไร 
- กำรแจง้ค ำขอ แบบฟอร์มกำรแจง้ เก่ียวกบัถงัขนส่งน ้ำมนัท่ีใชแ้บบก่อสร้ำง  
LPG 
- สถำนท่ีบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
- กรณีใดท่ีตอ้งติดตั้งเคร่ืองส่งเสียงดงัเม่ือก๊ำซปิโตรเลียมเหลวร่ัว 
ยุทธภัณฑ์ 
- พระรำชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์ฉบบัท่ี 3 
- ยทุธภณัฑช์นิดใดท่ีตอ้งขออนุญำต 
- อะไรบำ้งท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ไม่จดัเป็นยทุธภณัฑ์ 
- ใบอนุญำตมีซ่ึงยทุธภณัฑ ์: ย.ภ.5 
- กรณีไม่ตอ้งท ำ ยภ.5 ตอ้งท ำบญัชีรับจ่ำยยทุธภณัฑ ์: ย.ภ.8 อีกหรือไม่ 
การตรวจสอบและรับรองตนเอง Self Declaration 
- กรมโรงงำนก ำหนดแนวทำงกำรตรวจประเมินรับรองตนเอง ตำมมำตรำ 9 วรรค 2 อยำ่งไร 
ตอ้งเตรียมพร้อมอยำ่งไรบำ้ง 
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