
หลกัสูตร : กฎหมายส่ิงแวดล้อม พลงังาน แก๊ส นํ้ามนั 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มเป้าหมาย  

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ / เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจา้หนา้ท่ี ISO/ ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง / เจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ฝึกอบรม 

จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งขอ้กาํหนดของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ขององคก์รโดยเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเพื่อหลีกเล่ียงการถูกปรับหรือถูกสั่งปิดโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรม...ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรม... 

ปฏิบติัตามกฎหมาย

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เขา้ถึงใจความ

สาํคญัของกฎหมาย 

ตรง 
ประเดน็ 

ครบ ทุกกฎหมาย  

เขา้ใจ 
ง่าย 

เนน้

สาระสาํคญั 

ครบทุก

กระทรวง 

ใชง้านไดจ้ริง 

ทนั

เหตุการณ์ 
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เน้ือหา และระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.00 น.     

Course outline 

09.00-10.15 น.        การควบคุมคุณภาพนํา้ทิง้  (Wastewater effiuent)  

    -  มาตรฐานนํ้าทิ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  มาตรฐานนํ้าเสียท่ีระบายสู่ระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

-  การตรวจวดัคุณภาพนํ้าทิ้ง 

   การควบคุมคุณภาพอากาศ (Air emission from factory) 

   - กฎหมายการควบคุมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   - กฎหมายการควบคุมจากการนิคมอุตสาหกรรม 

   - กฎหมายการควบคุมจากกรมควบคุมมลพิษ    

   - การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง 

   - มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

- มาตรฐานค่าสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศทัว่ไป 

- การส่งรายงานการตรวจวดัคุณภาพอากาศใหก้รมโรงงาน/การนิคมอุตสาหกรรม 

เสียงทัว่ไปและเสียงรบกวน  (Noise pollution) 

 - เสียงบรรยากาศทัว่ไป และเสียงรบกวน 

- แบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน 

ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน  (External laboratory (outsource)) 

 - ใบอนุญาตข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ 

 - การเก็บตวัอยา่ง วเิคราะห์ และรายงานผลการวเิคราะห์สารมลพิษ 

 

10.15-10.30 น.                พกัรับประทานอาหารวา่ง   

  

10.30-12.00 น.         บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental Management Authorities) 

   การจัดทาํรายงานมลพษิ  (Pollution analysis report) 

   - ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีตอ้งจดัทาํรายงานมลพิษ 

   - การเก็บตวัอยา่งนํ้าเสียหรือนํ้าทิ้ง 

   - การเก็บตวัอยา่งอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน 

   - การจดัส่งรายงานมลพิษ 
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ดินและนํา้ใต้ดิน  (Ground and Ground water) 

   - ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้ าใตดิ้น 

   - ผูป้ระกอบกิจการโรงงานท่ีจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 

   - กรณีพบวา่มีการปนเป้ือนดินและนํ้าใตดิ้น 

 

12.00-13.00 น.         พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00-14.30 น.          ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (Waste management) 

   - ใบอนุญาตการขอขยายระยะเวลาในการกกัเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณ

   โรงงาน : สก.1 

   - ใบอนุญาตนาํส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน : สก.2 

   - หนงัสือรับประกนัความผดิของเสียอนัตราย : สทก.1/กอ.1 

   - รายงานประจาํปีเก่ียวกบัปริมาณและการจดัการของเสียอนัตรายต่อกรมโรงงาน 

   อุตสาหกรรม : สก.3 

 - ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

การจัดการพลงังาน (Energy Conservation)  

    - ระบบการจดัการพลงังาน 

- ผูรั้บผิดชอบจดัการพลงังาน 

- รายงานระบบการจดัการพลงังาน 8 ขั้นตอน 

- การตรวจสอบและการส่งรายงานระบบจดัการพลงังาน 

- กฎหมายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator)  

นํา้มันเช้ือเพลงิ (Fuel) 

   - กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 (เก่ียวกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง) 

   - กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง) 

   - กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบันํ้ามนัเช้ือเพลิง) 

   - การตรวจสอบถงันํ้ามนั 

- การประกนัภยัความผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมนํ้ามนั 

- การฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)  

- กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ) 
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- กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ) 

    - ตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ และท่อส่งก๊าซ 

 - การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ    

 - การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ 

        - ฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมก๊าซธรรมชาติ 

 

14.30-14.45 น.                 พกัรับประทานอาหารวา่ง   

 

14.45-16.30 น.        ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG Gas) 

- กิจการควบคุมประเภทท่ี 1 (เก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

   - กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (เก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

   - กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 (เก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

 - โรงงานท่ีมีการเก็บและใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซ 

 - การทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ   

- การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  

 - การฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุม ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ก๊าซอุตสาหกรรม (Cylinder gas)   

   - การฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม 

   สภาพแวดล้อมในการทาํงาน แสง เสียง ความร้อน 

   - มาตรฐานการตรวจวดัค่าแสงสวา่ง เสียง ความร้อน 

   - รายงานการตรวจวดัค่าแสงสวา่ง เสียง ความร้อน 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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