
 
สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่าง 
ละเอียดจากการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
� กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดการ

ขยะทุกฉบับในประเทศไทย 

� บทลงโทษตั้งแต่ต่ําสุดจนถึง
ขั้นสูงสุดของกฎหมาย 

� วิธีการจัดการกับขยะใน
โรงงานอย่างไรให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายด้วยค่าใช้จ่าย
ต่ําสุด 
 
 
 

 
 

� จะต้องจดัเตรียมและจดัส่ง
เอกสารและหรอืแบบฟอร์ม
อะไรบ้างกับหน่วยงานของ
ราชการ (ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะทั้งหมด) 

� วิธีการตรวจประเมินระบบการ
จัดการขยะทั้งโรงงาน พร้อม
แนวทางการแก้ไขอย่าง
ละเอียด 
 
 
 

 
 

� ตัวอย่างของรูปแบบการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพจากโรงงาน
ตน้แบบที่ได้รับรางวัลจาก
ภาครัฐ 

� แนะนําบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการขนส่ง
และกําจัดขยะจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล 

 
 

หลักสตูร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสดุ 200,000 บาท) 

 

1.  CD รวบรวมกฎหมาย พรอมสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะทั้งหมดที่มีในประเทศไทย 
2.  ตาราง Check list ที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดเพื่อใหทานนําไปใชในการตรวจประเมิน การจัดการขยะใน
องคกรไดอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไว 100 % 
3.  ตารางรวบรวมรายชื่อบริษัทผูรับเหมาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการขนสงและ 
กําจัดขยะจากหนวยงานของรัฐบาล 
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สํารองที่นั่ง   ติดต่อ 086-375-1811 ,086-326-4441    
Tel : 02-489-2500, 02-489-2501    Fax : 02-489-2502    

E-mail : office@aimconsultant.com, 
marketing@aimconsultant.com    
เว็บไซต์ :  www.aimconsultant.com   
 

บรรยายโดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ และกากของเสีย  ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

วันพฤหัสบด ีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557     เวลา  09.00 น. – 16.00 น. 
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 
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