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ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม...
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง

ครบ ทุกกฎหมาย

ครบทุก
กระทรวง

เข้าถึงใจความ
สําคัญของกฎหมาย

เข้าใจ
ง่าย

ใช้งานได้จริ ง

ตรง
ประเด็น

เน้น
สาระสําคัญ

ทัน
เหตุการณ์

กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่ส่ิ งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผูจ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ฝึ กอบรม
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั
2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบตั ิให้สอดคล้องข้อกําหนดของกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อม ขององค์กรโดยเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรื อถูกสั่งปิ ดโรงงาน
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เนื้อหา และระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่ วโมง 09.00-16.00 น.
Course outline
09.00-10.15 น.

การควบคุมคุณภาพนํา้ ทิง้ (Wastewater effiuent)
- มาตรฐานนํ้าทิง้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มาตรฐานนํ้าเสี ยที่ระบายสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยส่ วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
- การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง
การควบคุมคุณภาพอากาศ (Air emission from factory)
- กฎหมายการควบคุมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กฎหมายการควบคุมจากการนิคมอุตสาหกรรม
- กฎหมายการควบคุมจากกรมควบคุมมลพิษ
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
- มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป
- มาตรฐานค่าสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศทัว่ ไป
- การส่ งรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กรมโรงงาน/การนิคมอุตสาหกรรม
เสี ยงทัว่ ไปและเสี ยงรบกวน (Noise pollution)
- เสี ยงบรรยากาศทัว่ ไป และเสี ยงรบกวน
- แบบบันทึกการตรวจวัดเสี ยงรบกวน
ห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน (External laboratory (outsource))
- ใบอนุ ญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์
- การเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์สารมลพิษ

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

บุคลากรด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Management Authorities)
การจัดทํารายงานมลพิษ (Pollution analysis report)
- ประเภทหรื อชนิดของโรงงานที่ตอ้ งจัดทํารายงานมลพิษ
- การเก็บตัวอย่างนํ้าเสี ยหรื อนํ้าทิง้
- การเก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน
- การจัดส่ งรายงานมลพิษ
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ดินและนํา้ ใต้ ดิน (Ground and Ground water)
- ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน
- ผูป้ ระกอบกิจการโรงงานที่จะเริ่ มประกอบกิจการโรงงาน
- กรณี พบว่ามีการปนเปื้ อนดินและนํ้าใต้ดิน
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

สิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว (Waste management)
- ใบอนุ ญาตการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริ เวณ
โรงงาน : สก.1
- ใบอนุ ญาตนําสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน : สก.2
- หนังสื อรับประกันความผิดของเสี ยอันตราย : สทก.1/กอ.1
- รายงานประจําปี เกี่ยวกับปริ มาณและการจัดการของเสี ยอันตรายต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม : สก.3
- ขยะมูลฝอยติดเชื้ อ
การจัดการพลังงาน (Energy Conservation)
- ระบบการจัดการพลังงาน
- ผูร้ ับผิดชอบจัดการพลังงาน
- รายงานระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
- การตรวจสอบและการส่ งรายงานระบบจัดการพลังงาน
- กฎหมายเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้า (Generator)
นํา้ มันเชื้ อเพลิง (Fuel)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 1 (เกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 3 (เกี่ยวกับนํ้ามันเชื้ อเพลิง)
- การตรวจสอบถังนํ้ามัน
- การประกันภัยความผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมนํ้ามัน
- การฝึ กอบรมและขึ้นทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ก๊ าซธรรมชาติ (Natural gas)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ)
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- กิจการควบคุมประเภทที่ 3 (เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ)
- ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และท่อส่ งก๊าซ
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
- ฝึ กอบรมและขึ้นทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.

ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG Gas)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 1 (เกี่ยวกับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 2 (เกี่ยวกับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว)
- กิจการควบคุมประเภทที่ 3 (เกี่ยวกับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว)
- โรงงานที่มีการเก็บและใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ
- การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว
- การฝึ กอบรมและขึ้นทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุม ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ก๊ าซอุตสาหกรรม (Cylinder gas)
- การฝึ กอบรมและขึ้นทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน แสง เสี ยง ความร้ อน
- มาตรฐานการตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสี ยง ความร้อน
- รายงานการตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสี ยง ความร้อน
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