อบรมหลักสู ตร : การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทัว่ ไปให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
หลักสู ตร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ และกากของเสี ย
ประสบการณ์ มากกว่ า 10 ปี

สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้ อมูลอย่ างละเอียดจากการฝึ กอบรม ได้ แก่



�




กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะทุกฉบับในประเทศไทย
บทลงโทษตัง้ แต่ ต่าํ สุดจนถึงขัน้ สูงสุดของกฎหมาย พร้ อมคดีตัวอย่ าง
วิธีการจัดการกับขยะในโรงงานอย่ างไรให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
คู่มือระบุการดําเนินการทัง้ หมดผ่ านระบบ Internet ของกรมโรงงาน เอกสารที่ต้องใช้
การกําหนดรหัสของเสีย การขออนุญาต การนําออกนอกโรงงาน การแจ้ งต่ าง ๆ การส่ ง
รายงานราชการ
วิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทัง้ โรงงาน พร้ อมแนวทางการแก้ ไขอย่ างละเอียด
แนะนําบริ ษัทผู้รับเหมาที่ได้ รับการรั บรองมาตรฐานการขนส่ งและกําจัดขยะ
แจกฟรี

1. CD รวบรวมกฎหมาย พร้อมสรุ ปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย
2. ตาราง Check list ที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้ท่านนําไปใช้ในการตรวจประเมิน การจัดเก็บ การจัดการขยะในองค์กรได้อย่างครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 100 %
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หลักการและเหตุผล

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทุกฉบับในประเทศไทย
2.บทลงโทษตั้งแต่ต่าํ สุ ดจนถึงขั้นสู งสุ ดของกฎหมาย
3.วิธีการจัดการกับขยะในโรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย
4.จะต้องจัดเตรี ยมและจัดส่ งเอกสารและหรื อแบบฟอร์มอะไรบ้างกับหน่วยงานของราชการ (ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะทั้งหมด)
5.วิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างละเอียด
6.แนะนําบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่ งและกําจัดขยะจากหน่วยงานของรัฐบาล

1. การจัดการขยะและกากของเสี ยอันตราย ไม่ อันตราย และ Recycle
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การขึ้นทะเบียน
-การดําเนินการก่อนการนําออก
-การดําเนินการขณะครอบครอง/จัดเก็บที่สถานทีจ่ ดั เก็บขยะอันตราย
-การดําเนินการขณะนําออก
-การดําเนินการหลังนําออก
-การส่งรายงานประจําปี
-การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน เพือ่ เป็ นผูร้ วบรวมและขนส่งของเสียอันตราย
2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
-การดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
-มูลฝอยติดเชื้อ-การดําเนินการ
3. Continual Improvement by Waste management system
4. รหัสของชนิดและประเภทของสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ ใช้ แล้ ว
-สิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ของเสียอันตราย
-การจัดการสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูก้ ่อกําเนิดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
-ผูร้ วบรวมและขนส่ง
-ผูบ้ าํ บัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
5. ใบกํากับการขนส่ ง
-การแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-สิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้น
-ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วที่เป็ นของเสียอันตราย
-แผนป้องกันอุบตั ิภยั และแผนฉุกเฉิน
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6 .ระบบเอกสารกํากับการขนส่ งของเสีย
-วัตถุอนั ตราย
-ผูก้ ่อกําเนิดของเสียอันตราย
-ผูข้ นส่งของเสียอันตราย
-เอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย
7. หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้ งรายละเอียดเกีย่ วกับสิ่งปฏิกูล หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วจากโรงงาน
โดยทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
8. กําหนดอัตราค่าปรับสํ าหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรื อกําจัดทีม่ ีลักษณะไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย
9. รายชื่ อผู้รับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
10. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
-การส่งรายงาน
-การจัดการกากอุตสาหกรรม
-ของเสียไม่อนั ตราย
-มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
11. การใช้ งานสํ าหรับผู้ก่อกําเนิดระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ ใช้ แล้ วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
-การสมัครใช้บริ การ
-การขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานรายปี
-ขอเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ยกเลิก รายการอนุญาต
-ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณี ผา่ น net)
-แจ้งการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อนั ตราย) ออกนอกบริ เวณโรงงาน
-แจ้งการขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริ เวณโรงงาน (Manifest)
-ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริ เวณโรงงาน (สก.1)
-รายงานประจําปี (สก.3)
12. การดําเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3
13. หนังสื อยินยอมระหว่ างผู้ใช้ และผู้ให้ บริการบําบัด/กําจัดสิ่ งปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วเพื่อประกันความ
รับผิดชอบ Liability
-หนังสือยินยอมระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ช้บริ การบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14. ระเบียบปฏิบัติเรื่ อง การจัดการขยะ พร้ อมตัวอย่ างแนวทาง แบบฟอร์ มการตรวจติดตาม ตามที่กฎหมายกําหนด

สํารองที่นัง่ ติ ดต่อฝ่ ายฝึ กอบรม (มือถือ 086 375 1811) Tel. 02 489 2500-1 Fax. 02 489 2502
E-mail: marketing@aimconsultant.com
Website : www.aimconsultant.com

อบรมหลักสู ตร : การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทัว่ ไปให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
เนื้อหา และระยะเวลาอบรม หลักสู ตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.
Course outline

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.15 น.

การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไม่ อันตราย และ Recycle
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
Continual Improvement by Waste management system
พักรับประทานอาหารว่าง
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ ใช้ แล้ ว
ระบบเอกสารกํากับการขนส่ งของเสี ย
ใบกํากับการขนส่ ง
วิธีการแจ้ งสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ ใช้ แล้ วจากโรงงานโดยทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(Internet)
อัตราค่าปรับสํ าหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรื อกําจัดแบบผิดกฎหมาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
คู่มือระบุการดําเนินการทั้งหมดผ่ านระบบ Internet ของกรมโรงงาน เอกสารทีต่ ้ องใช้
พักรับประทานอาหารว่าง
การดําเนินการตามแบบ สก.1 สก.2 สก.3
หนังสื อยินยอมระหว่ างผู้ใช้ และผู้ให้ บริการบําบัด/กําจัดสิ่ งปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วเพื่อ
ประกันความรับผิดชอบ Liability
ระเบียบปฏิบัติเรื่ อง การจัดการขยะ พร้ อมตัวอย่ างแนวทาง แบบฟอร์ มการตรวจติดตาม
ตามที่กฎหมายกําหนด (ฟรี เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทําระบบ ISO 14001:2015)
รายชื่ อผู้รับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
วิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทั้งโรงงาน พร้ อมแนวทางการ
แก้ ไขอย่ างละเอียด (ฟรี checklist ในรู ปแบบ Excel file) ใช้ ทํา Internal Audit

10.15-10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.30 น.
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