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หลกัสูตร การจัดการกบัขยะอนัตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

บรรยายโดย วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจดัการขยะ และกากของเสีย   

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะทกุฉบับในประเทศไทย 

 บทลงโทษตัง้แต่ตํ่าสุดจนถึงขัน้สูงสุดของกฎหมาย พร้อมคดีตัวอย่าง 

 วิธีการจัดการกับขยะในโรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

� คู่มือระบุการดาํเนินการทัง้หมดผ่านระบบ Internet ของกรมโรงงาน เอกสารที่ต้องใช้ 

  การกาํหนดรหสัของเสีย การขออนุญาต การนําออกนอกโรงงาน การแจ้งต่าง ๆ การส่ง   

รายงานราชการ 

 วิธีการตรวจประเมนิระบบการจัดการขยะทัง้โรงงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขอย่างละเอียด 

 แนะนําบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่งและกําจัดขยะ 

          

ส่ิงที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอยีดจากการฝึกอบรม ได้แก่ 

1.  CD รวบรวมกฎหมาย พร้อมสรุปสาระสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย 
2.  ตาราง Check list ที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้ท่านนาํไปใชใ้นการตรวจประเมิน การจดัเก็บ      การจดัการขยะในองคก์รไดอ้ย่างครบถว้น

ตามที่กฎหมายกาํหนดไว ้100 % 

แจกฟรี 
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หลักการและเหตุผล 

1.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะทุกฉบบัในประเทศไทย 

2.บทลงโทษตั้งแต่ตํ่าสุดจนถึงขั้นสูงสุดของกฎหมาย 

3.วิธีการจดัการกบัขยะในโรงงานอยา่งไรให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

4.จะตอ้งจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารและหรือแบบฟอร์มอะไรบา้งกบัหน่วยงานของราชการ (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะทั้งหมด) 

5.วิธีการตรวจประเมินระบบการจดัการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทางการแกไ้ขอยา่งละเอียด 

6.แนะนาํบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการขนส่งและกาํจดัขยะจากหน่วยงานของรัฐบาล 

1. การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไม่อันตราย และ Recycle  

-กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

-การขึ้นทะเบียน 

-การดาํเนินการก่อนการนาํออก 

-การดาํเนินการขณะครอบครอง/จดัเก็บที่สถานทีจ่ดัเก็บขยะอนัตราย 

-การดาํเนินการขณะนาํออก 

-การดาํเนินการหลงันาํออก 

-การส่งรายงานประจาํปี 

-การพจิารณาแต่งตั้งตวัแทน เพือ่เป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย 

2. การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

-การดาํเนินการกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือ        

-มูลฝอยติดเช้ือ-การดาํเนินการ 

       3.     Continual Improvement by Waste management system  

4.  รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว 

-ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ 

-ของเสียอนัตราย 

-การจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ 

-ผูก่้อกาํเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ 

-ผูร้วบรวมและขนส่ง 

-ผูบ้าํบดัและกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ 

        5.    ใบกํากับการขนส่ง 

-การแจง้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ที่ไดรั้บการยกเวน้ 

-ลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ที่เป็นของเสียอนัตราย 

-แผนป้องกนัอุบติัภยัและแผนฉุกเฉิน 
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      6 .ระบบเอกสารกาํกับการขนส่งของเสีย 

-วตัถุอนัตราย 

-ผูก่้อกาํเนิดของเสียอนัตราย 

-ผูข้นส่งของเสียอนัตราย 

-เอกสารกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน  

โดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

8. กําหนดอัตราค่าปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรือกําจัดทีม่ีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

9. รายช่ือผู้รับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 

10. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-การส่งรายงาน 

-การจดัการกากอุตสาหกรรม 

-ของเสียไม่อนัตราย 

-มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

11. การใช้งานสําหรับผู้ก่อกําเนิดระบบการจัดการวสัดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

-การสมคัรใชบ้ริการ 

-การขออนุญาตนาํวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานรายปี 

-ขอเปล่ียนแปลง เพิม่เติม ยกเลิก รายการอนุญาต 

-ตรวจสอบผลการพจิารณาและพมิพห์นงัสือแจง้ผลการพจิารณา (กรณีผา่น net) 

-แจง้การขนส่งวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ (ที่ไม่อนัตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 

-แจง้การขนส่งของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 

-ขอขยายระยะเวลาในการกกัเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณโรงงาน (สก.1) 

-รายงานประจาํปี (สก.3) 

12. การดําเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3  

13. หนังสือยนิยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบําบัด/กําจัดส่ิงปฏิกลูและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือประกนัความ

รับผิดชอบ Liability 

-หนงัสือยนิยอมระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูใ้ชบ้ริการบาํบดั/กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้   

      14.   ระเบียบปฏิบัติเร่ือง การจัดการขยะ พร้อมตัวอย่างแนวทาง แบบฟอร์มการตรวจติดตาม ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 

 
สาํรองท่ีนัง่ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม (มือถือ 086 375 1811(มือถือ 086 375 1811))          TTeell..  0022  448899  22550000--11      FFaaxx..  0022  448899  22550022     

EE--mmaaiill::  mmaarrkkeettiinngg@@aaiimmccoonnssuullttaanntt..ccoomm                                  WWeebbssiittee  ::  wwwwww..aaiimmccoonnssuullttaanntt..ccoomm 



 
 
 
 

อบรมหลกัสูตร : การจดัการกบัขยะอนัตรายและขยะทัว่ไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

เน้ือหา และระยะเวลาอบรม  หลกัสูตร 6 ช่ัวโมง 09.00-16.30 น.     

Course outline 

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียน   

09.00-10.15 น.                    การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไม่อันตราย และ Recycle  

   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

    Continual Improvement by Waste management system 

10.15-10.30 น.                  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.30-12.00 น.    รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว 

   ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสีย 

    ใบกํากับการขนส่ง 

   วิธีการแจ้งส่ิงปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์     

    (Internet)  

     อัตราค่าปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรือกําจัดแบบผิดกฎหมาย 

12.00-13.00 น.       พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.     การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   คู่มือระบุการดําเนินการทั้งหมดผ่านระบบ Internet ของกรมโรงงาน เอกสารทีต้่องใช้ 

14.30-14.45 น.     พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.30 น.    การดําเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3 

      หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบําบัด/กําจัดส่ิงปฏิกลูและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือ 

   ประกันความรับผิดชอบ Liability 

        ระเบียบปฏิบัติเร่ือง การจัดการขยะ พร้อมตัวอย่างแนวทาง แบบฟอร์มการตรวจติดตาม  

    ตามที่กฎหมายกําหนด (ฟรี เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําระบบ ISO 14001:2015) 

                               รายช่ือผู้รับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 

    วิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทางการ 

     แก้ไขอย่างละเอยีด (ฟรี checklist ในรูปแบบ Excel file) ใช้ทํา Internal Audit 
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