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บรรยายโดย วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเก่ียวกับการจัดการขยะ และกากของเสีย   
ประสบการณมากกวา 10 ป 

 
1. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมจะไดรับ 
 1. ทราบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะทุกฉบบัในประเทศไทย และปฏิบติั 
 ใหส้อดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 2. ทราบบทลงโทษตั้งแต่ต ํ่าสุดจนถึงขั้นสูงสุดของกฎหมาย พร้อมคดีตวัอยา่ง 
 3. ทราบวธีิการจดัการกบัขยะในโรงงานอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
 4. ทราบคู่มือระบุการดาํเนินการทั้งหมดผา่นระบบ Internet ของกรมโรงงานเอกสารท่ีตอ้งใช ้
 5. ทราบการกาํหนดรหสัของเสีย การขออนุญาต การนาํออกนอกโรงงาน การแจง้ต่าง ๆ  
 การส่งรายงานราชการ 
 6. ทราบวธีิการตรวจประเมินระบบการจดัการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทาง 
 การแกไ้ขอยา่งละเอียด 
 7. วทิยากรแนะนาํบริษทัผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการขนส่งและกาํจดัขยะจากกรมโรงงาน 

1. การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไมอันตราย และ Recycle  
-กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
-การข้ึนทะเบียน 
-การดาํเนินการก่อนการนาํออก 
-การดาํเนินการขณะครอบครอง/จดัเกบ็ท่ีสถานท่ีจดัเกบ็ขยะอนัตราย 
-การดาํเนินการขณะนาํออก 
-การดาํเนินการหลงันาํออก 
-การส่งรายงานประจาํปี 
-การพิจารณาแต่งตั้งตวัแทน เพ่ือเป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย 

2. การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
-การดาํเนินการกาํจดัมลูฝอยติดเช้ือ        
-มลูฝอยติดเช้ือ-การดาํเนินการ 
 

หลักสูตร : การจัดการขยะอันตราย และขยะไมอันตรายใหถูกตองตามกฎหมาย 
 (หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท) (Waste 2019-01) 
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       3.     Continual Improvement by Waste management system  
4.  รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

-ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ของเสียอนัตราย 
-การจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ผูก่้อกาํเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
-ผูร้วบรวมและขนส่ง 
-ผูบ้าํบดัและกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

        5.    ใบกํากับการขนสง 
-การแจง้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
-ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
-ลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตราย 
-แผนป้องกนัอุบติัภยัและแผนฉุกเฉิน   

      6 .ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย 
-วตัถุอนัตราย 
-ผูก่้อกาํเนิดของเสียอนัตราย 
-ผูข้นส่งของเสียอนัตราย 
-เอกสารกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย 

7. หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเก่ียวกับส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากโรงงาน  
โดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet)  

8. กําหนดอัตราคาปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัดหรือกําจัดท่ีมีลักษณะไมเปนไปตามกฎหมาย 
9. รายช่ือผูรับบริการรับกําจัดขยะ Recycle ขยะอันตรายท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
10. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

-การส่งรายงาน 
-การจดัการกากอุตสาหกรรม 
-ของเสียไม่อนัตราย 
-มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

11. การใชงานสําหรับผูกอกําเนิดระบบการจัดการวัสดุท่ีไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส (Internet) 
-การสมคัรใชบ้ริการ 
-การขออนุญาตนาํวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานรายปี 
-ขอเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต 
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-ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพห์นงัสือแจง้ผลการพิจารณา (กรณีผา่น net) 
-แจง้การขนส่งวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ (ท่ีไม่อนัตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
-แจง้การขนส่งของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 
-ขอขยายระยะเวลาในการกกัเกบ็ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
-รายงานประจาํปี (สก.3) 

12. การดําเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3  
13. หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใหบริการบําบัด/กําจัดส่ิงปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลวเพ่ือประกันความ

รับผิดชอบ Liability 
-หนงัสือยนิยอมระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูใ้ชบ้ริการบาํบดั/กาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้   

      14.   ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดการขยะ พรอมตัวอยางแนวทาง แบบฟอรมการตรวจติดตาม ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

แถมฟรี  
1.  CD รวบรวมกฎหมาย พร้อมสรุปสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะทั้งหมดท่ีมีในประเทศไทย 
2.  ตาราง Check list ท่ีรวบรวมข้ึนมาทั้งหมดเพ่ือใหท่้านนาํไปใชใ้นการตรวจประเมิน การจดัเกบ็การจดัการขยะ 
ในองคก์รไดอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้100 % 

 

 

 

 

 

2. กลุมเปาหมาย 
 เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีจดัเกบ็ขยะ / เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม / เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั / เจา้หนา้ท่ี HR / เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บุคคล / เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ 

 
 
 
 
 
 

แจกฟรี
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3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 09.00-16.00 น.  

4. Course outline  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
09.00 – 10.15 น.  การจัดการขยะและกากของเสียอันตราย ไมอันตราย และ Recycle  

การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
Continual Improvement by Waste management system 
 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 

10.30 – 12.00 น.   รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ระบบเอกสารกาํกบัการขนส่งของเสีย 
ใบกาํกบัการขนส่ง 
วธีิการแจง้ส่ิงปฏิกลู หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานโดยทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet)      
อตัราค่าปรับสาํหรับการนาํขยะอุตสาหกรรมออกไปบาํบดัหรือกาํจดัแบบผดิกฎหมาย 
 

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
 

13.00-14.30 น. การจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คู่มือระบุการดาํเนินการทั้งหมดผา่นระบบ Internet ของกรมโรงงาน เอกสารท่ีตอ้งใช ้
 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 

14.45 – 16.00 น. การดําเนินการตามแบบ สก.1  สก.2  สก.3 
หนงัสือยนิยอมระหว่างผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้ริการบาํบดั/กาํจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เพ่ือ   
ประกนัความรับผดิชอบ Liability 
ระเบียบปฏิบติัเร่ือง การจดัการขยะ พร้อมตวัอยา่งแนวทาง แบบฟอร์มการตรวจติดตาม     
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ฟรี เพือ่เป็นแนวทางในการจดัทาํระบบ ISO 14001:2015)                    
รายช่ือผูรั้บบริการรับกาํจดัขยะ Recycle ขยะอนัตรายท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน    
วธีิการตรวจประเมินระบบการจดัการขยะทั้งโรงงาน พร้อมแนวทางการแกไ้ขอยา่งละเอียด 
(ฟรี checklist ในรูปแบบ Excel file) ใชท้าํ Internal Audit 

......................................................................................................................................................................................................... 


