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1. ส่ิงทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ 
 1. เขำ้ใจถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ของกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงำนอุตสำหกรรม  
 ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั 
 2. เขำ้ใจถึงกำรตรวจประเมินและกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้ก ำหนดของกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 
 3. สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปถ่ำยทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม ขององคก์รโดยเป็นแนวทำงใน
 กำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกปรับหรือถูกสั่งปิดโรงงำน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลกัสูตร : Highlight กฎหมายส่ิงแวดล้อม พลงังาน แก๊ส น า้มนั 
Highlight Environmental, Energy, Oil and Gas Legal  

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรอบรม... 

ปฏิบติัตำมกฎหมำย
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

เขำ้ถึงใจควำม
ส ำคญัของกฎหมำย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมำย  

เขำ้ใจ 
ง่ำย 

เนน้
สำระส ำคญั 

ครบทุก
กระทรวง 

ใชง้ำนไดจ้ริง 

ทนั
เหตุกำรณ์ 
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3. ระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.  

4. Course outline 

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสำรอบรม 

09.00-10.15 น.  การควบคุมคุณภาพน า้ทิง้  (Wastewater effiuent)  

- มำตรฐำนน ้ำทิ้งกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

- มำตรฐำนน ้ำเสียท่ีระบำยสู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม 

- กำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง 

การควบคุมคุณภาพอากาศ (Air emission from factory) 

- กฎหมำยกำรควบคุมจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

- กฎหมำยกำรควบคุมจำกกำรนิคมอุตสำหกรรม 

- กฎหมำยกำรควบคุมจำกกรมควบคุมมลพิษ 

- กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศจำกปล่อง 

- มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป 

- มำตรฐำนค่ำสำรอินทรียร์ะเหยง่ำยในบรรยำกำศทัว่ไป 

- กำรส่งรำยงำนกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศใหก้รมโรงงำน/กำรนิคมอุตสำหกรรม 

เสียงทัว่ไปและเสียงรบกวน  (Noise pollution) 

- เสียงบรรยำกำศทัว่ไป และเสียงรบกวน 

- แบบบนัทึกกำรตรวจวดัเสียงรบกวน 

ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน  (External laboratory (outsource)) 

- ใบอนุญำตข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติักำรวเิครำะห์ 

- กำรเก็บตวัอยำ่ง วเิครำะห์ และรำยงำนผลกำรวเิครำะห์สำรมลพิษ 

10.15-10.30 น.     พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง   

10.30-12.00 น.     บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental Management Authorities) 

การจัดท ารายงานมลพษิ  (Pollution analysis report) 
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- ประเภทหรือชนิดของโรงงำนท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนมลพิษ 

- กำรเก็บตวัอยำ่งน ้ำเสียหรือน ้ำทิ้ง 

- กำรเก็บตวัอยำ่งอำกำศท่ีระบำยออกจำกปล่องระบำยอำกำศของโรงงำน 

- กำรจดัส่งรำยงำนมลพิษ 

ดินและน า้ใต้ดิน  (Ground and Ground water) 

- ตรวจสอบคุณภำพดินและน ้ ำใตดิ้น 

- ผูป้ระกอบกิจกำรโรงงำนท่ีจะเร่ิมประกอบกิจกำรโรงงำน 

- กรณีพบวำ่มีกำรปนเป้ือนดินและน ้ำใตดิ้น 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

13.00-14.30 น.  ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (Waste management) 

- ใบอนุญำตกำรขอขยำยระยะเวลำในกำรกกัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณ
โรงงำน : สก.1 

- ใบอนุญำตน ำส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงำน : สก.2 

- หนงัสือรับประกนัควำมผดิของเสียอนัตรำย : สทก.1/กอ.1 

- รำยงำนประจ ำปีเก่ียวกบัปริมำณและกำรจดักำรของเสียอนัตรำยต่อกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม : สก.3 

- ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

การจัดการพลงังาน (Energy Conservation)  

- ระบบกำรจดักำรพลงังำน 

- ผูรั้บผิดชอบจดักำรพลงังำน 

- รำยงำนระบบกำรจดักำรพลงังำน 8 ขั้นตอน 

- กำรตรวจสอบและกำรส่งรำยงำนระบบจดักำรพลงังำน 

- กฎหมำยเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) 

น า้มันเช้ือเพลงิ (Fuel) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 1 (เก่ียวกบัน ้ำมนัเช้ือเพลิง) 
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- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบัน ้ำมนัเช้ือเพลิง) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบัน ้ำมนัเช้ือเพลิง) 

- กำรตรวจสอบถงัน ้ำมนั 

- กำรประกนัภยัควำมผดิตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมน ้ำมนั 

- กำรฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)  

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบัก๊ำซธรรมชำติ) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบัก๊ำซธรรมชำติ) 

 - ตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนท่ีใชก้๊ำซธรรมชำติ และท่อส่งก๊ำซ 

- กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนท่ีใชก้๊ำซธรรมชำติ 

- กำรประกนัภยัควำมรับผดิตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ 

- ฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคุมก๊ำซธรรมชำติ 

14.30-14.45 น.    พกัรับประทำนอำหำรวำ่ง 

14.45-16.00 น.     ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG Gas) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 1 (เก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว) 

- กิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว) 

- โรงงำนท่ีมีกำรเก็บและใชก้๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซ 

- กำรทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซ   

- กำรประกนัภยัควำมรับผดิตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว  

- กำรฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบักำรควบคุม ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

ก๊ำซอุตสำหกรรม (Cylinder gas)   

- กำรฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังำนเก่ียวกบัก๊ำซอุตสำหกรรม 
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 สภาพแวดล้อมในการท างาน แสง เสียง ความร้อน 

- มำตรฐำนกำรตรวจวดัค่ำแสงสวำ่ง เสียง ควำมร้อน 

- รำยงำนกำรตรวจวดัค่ำแสงสวำ่ง เสียง ควำมร้อน 

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

 
 
 
 
 


