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1.  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

2

มาตรา 8 (ต่อ)

(4) ก ำหนดหลกัเกณฑท์ี่ตอ้งปฏบิตัิกรรมวธิกีำรผลติและกำรจดัใหม้อีปุกรณห์รอืเครื่องมอือืน่ใดเพื่อ

ป้องกนั หรอืระงบัหรอืบรรเทาอนัตราย ควำมเสยีหำยหรอืควำมเดอืดรอ้นทีอ่ำจเกดิแก่บุคคลหรอื

ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในโรงงำน หรอืทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำน

(5) ก าหนดมาตรฐานและวธิีการควบคมุการปลอ่ยของเสยีมลพษิหรอืสิง่ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิจำกกำรประกอบกจิกำรโรงงำน

(6) ก ำหนดกำรจดักำรใหม้ีเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงาน เพือ่ประโยชนใ์นกำรควบคุม หรอืตรวจสอบ

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย



1.  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

มาตรา 8 (ต่อ)

(7) ก ำหนดขอ้มูลที่จ าเป็นเกี่ยวกบักำรประกอบกจิกำรโรงงำนทีผู่ป้ระกอบกจิกำร โรงงานตอ้งแจง้ให ้

ทราบเป็นครัง้ครำวหรอืตำมระยะเวลำทีก่  ำหนดไว ้

(8) ก ำหนดกำรอืน่ใดเพือ่คุม้ครองควำมปลอดภยัในกำรด ำเนนิงำน เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัหรอืบรรเทำ

อนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรประกอบกจิกำรโรงงำน

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดใหย้กเวน้โรงงำนประเภท ชนดิ หรอืขนำดใดจำกกำรตอ้ง

ปฏบิตัใินเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ้และกฎกระทรวงดงักลำ่วจะสมควรใหเ้รื่องทีเ่ป็นรำยละเอยีดทำงดำ้น

เทคนคิหรอืเป็นเรื่องทีต่อ้งเปลีย่นแปลงรวดเร็วตำมสภำพสงัคม ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรี

ก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำก็ได ้



พระราชบญัญตัิโรงงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562

Factory ACT B.E.2562

แกไ้ขค ำนิยำม ค ำวำ่ “ตัง้โรงงาน” ท ำใหผู้ป้ระกอบกำร

สำมำรถด าเนินการกอ่สรา้งอาคารโรงงานไปกอ่นได้

ซึง่ร่ำง พรบ. ปจัจบุนัไมส่ำมำรถก่อสรำ้งได ้ จนกวำ่จะ

ไดร้บัใบอนุญำต

Installation

ยกเลกิการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงาน

Self-declaration

ก ำหนดใหเ้อกชน สามารถตรวจสอบโรงงานหรอื

เครื่องจกัรแทนพนกังำนเจำ้หนำ้ทีไ่ด ้

Third Party

แกไ้ขค ำนิยำม ค ำว่ำ “โรงงาน” โดยเพิ่มขนำดของ

เครื่องจกัรทีม่แีรงมำ้และจ ำนวนคน จำก 5 แรงมา้หรอื 7

คน แกไ้ขเป็น 50 แรงมา้หรอื 50 คน

Definition

แกไ้ขเพ่ิมเติมบทก ำหนดโทษ / ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมใหม่



พระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562

มาตรา 5 นิยาม

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรอืยานพาหนะที่ใชเ้ครื่องจกัรมีก าลงัรวม ต ัง้แต่หา้สบิแรงมา้หรอื

ก าลงัเทยีบเท่าต ัง้แต่หา้สบิแรงมา้ข้ึนไป หรอืใชค้นงานตัง้แต่หา้สบิคนข้ึนไป โดยใชเ้ครื่องจกัรหรอืไม่กต็ามเพื่อ

ประกอบกจิการโรงงาน ท ัง้น้ี ตามประเภทหรอืชนิดของโรงงาน ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

“ตัง้โรงงาน” หมายความว่า การน าเครื่องจกัรส าหรบัประกอบกจิการโรงงานมาติดต ัง้ในอาคาร สถานที่ หรอื

ยานพาหนะที่จะประกอบกจิการโรงงาน หรอืน าคนงานมาประกอบกจิการโรงงานในกรณีที่ไม่มีการใชเ้ครื่องจกัร

“ผูต้รวจสอบเอกชน” หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรบัรองตามพระราชบญัญตัิน้ี

 50 แรงมา้ หรอื 50 คน

โรงงาน

ฉ.2



การประกอบกจิการโรงงาน และมลพษิที่อาจเกดิขึน้

ของเสีย

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางน ้า

มลพิษทางดิน
วตัถุดิบและสารเคมี

เสียงดงั



ผูน้ ำเขำ้/ส่งออก

รถบรรทุกวตัถุอนัตรำย

สถำนที่เก็บสำรเคมี

โรงงำนอุตสำหกรรม

กำกอุตสำหกรรม

โรงงำนรีไซเคิล

กำรด ำเนินกำรของโรงงำน

เก่ียวกบักำกอตุสำหกรรม



กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

7. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัเกีย่วกบั

การจดัการสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ 

พ.ศ. 2551

5. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณา  การแต่งตั้งตวัแทน

เพือ่เป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรือ่งการก าจดั

สิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548

6. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัเกีย่วกบั

การจดัการสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้

ของผูป้ระกอบกิจการบ าบดัและก าจดั

สิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2550

1. เรือ่ง การก าหนดชนดิและขนาดของโรงงาน 

ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพษิ หรือสิง่ใด

ทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ก าหนดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแล 

ผูป้ฏิบติังานประจ า และหลกัเกณฑก์ารขอข้ึนทะเบยีนผูค้วบคุมดูแล 

ส าหรบัระบบป้องกนัสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ. 2545

และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554

3. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ การแจง้รายละเอียด

เกีย่วกบัสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้

ออกนอกโรงงานโดยทางสือ่อิเล็กทรอนกิส ์

(Internet) พ.ศ. 2547

2. เรือ่ง การก าจดัสิง่ปฏิกูล

หรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548
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กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535)

และฉบบัท่ี 22 (พ.ศ. 2556)

4. เรือ่ง ยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาต

น าสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้

ทีไ่ม่เป็นของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ.2561

8. เรือ่ง การรบัรองผูร้บับ าบดัและก าจดัฯ 

เพือ่การขออนุญาตและอนุญาตแบบอตัโนมติัผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2561

9. เรือ่ง ก าหนดรหสัของสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้

ส าหรบัการขออนุญาตและอนุญาตแบบอตัโนมติั

ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2561

10. เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือ่นไข

การขออนุญาตและอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์

และแบบอตัโนมติัผ่านระบบฯ พ.ศ. 2561



กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535

1. ประกาศมติคณะกรรมการวตัถุอนัตราย

เรื่อง การขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก พ.ศ. 2545

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การขนส่งวตัถุอนัตราย

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2558

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่ง

ของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรือ่ง การข้ึนทะเบยีนภาชนะบรรจุทีใ่ชข้นส่ง

วตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ. 2558



ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

โรงงานผู้ก่อก าเนิด
(Waste Generator ,WG)

พรบ. โรงงาน

โรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคลิ
(waste Processor ,WP) 

พรบ. โรงงาน
บริษัทผู้รวบรวมและส่งออก

พรบ. วัตถุอันตราย

ผู้ขนส่งของเสยีอันตราย
(Waste Transporter ,WT)

พรบ. วัตถุอันตราย

กรอ./สอจ./กนอ.
(Waste Regulator ,WR)



ประกาศ อก. ปี 48ค าจ ากัดความ

หมวด 3
รวบรวม
ขนส่ง(WT)

หมวด 4
หน้าที ่WP

หมวด 1
ยกเว้น

หมวด 2
หน้าที ่WG

ภาคผนวก 1
รหสักาก

ภาคผนวก 2
ลักษณะ HAZ

ภาคผนวก 3
แผนความปลอดภยั

ภาคผนวก 4
วิธีการจัดการ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสียมลพษิ

ข้อ 13 การก าจัดของเสีย
(1)  รักษาโรงงานใหส้ะอาด และมีทีร่องรับ/ทีก่ าจัดของเสีย
(2)  แยกเก็บของเสียอันตรายไว้ในทีร่องรับทีเ่หมาะสม+มีฝาปิด 

และตอ้งก าจัดดว้ยวิธีทีป่ลอดภยั
(3) โรงงานทีมี่ของเสีย

(ก) หา้มน าออกนอกโรงงาน เว้นแตจ่ะไดรั้บอนุญาต
(ข) แจ้งรายละเอยีดชนิด ปริมาณ คุณสมบัตแิละสถานทีเ่ก็บ 

พร้อมวิธีการจัดการ

กฎกระทรวง ฉบับที ่2 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535



ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว คือ ส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการประกอบ
กิจการโรงงาน รวมถงึของเสียจากวัตถุดบิ ของเสียทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ป็น
ผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน า้ทิง้ทีมี่องคป์ระกอบหรือมีคุณลักษณะทีเ่ป็นอันตราย  เช่น  กาก
ตะกอนจากระบบบ าบัดน า้เสีย บรรจุภณัฑท์ีไ่ม่ใช้แล้ว กากสี  เศษผ้าปนเป้ือนน า้มัน น า้มันใช้แล้ว 
สารเคมีทีใ่ช้งานแล้ว เป็นตน้

การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว คือ การบ าบัด ท าลายฤทธิ์ ทิง้ ก าจัด จ าหน่ายจ่ายแจก
แลกเปล่ียน หรือน ากลับไปใช้ประโยชนใ์หม่ในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึการกักเก็บไว้เพือ่ท าการดงักล่าว

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



14

ส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ด้รับการยกเว้น
1. สิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นของเสียอันตรายจาก

ส านักงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน

2. กากกัมมันตรังสี

3. มูลฝอยตาม พรบ. สาธารณสุข

4. น า้เสียทีส่่งไปบ าบดันอกโรงงานทางทอ่ส่ง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



15

15

ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว คอื ผู้ประกอบกจิการโรงงานทีก่่อใหเ้กดิและ
มสีิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง 

ผู้รวบรวมและขนส่ง คอื ผู้มสีิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพือ่การ
ขนส่ง  และผู้มไีว้ในครอบครองสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วในสถานทีเ่กบ็รวบรวม 
หรือขนถ่ายสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว

ผู้บ าบดัและก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว คอื ผู้ประกอบกจิการโรงงานทีม่สีิ่ง
ปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองตามประกาศ อก. เร่ือง ระบบเอกสาร
ก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการ
คัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง ยกเว้นไม่ตอ้งขออนุญาตน า
สิ่งปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว
ทีไ่ม่เป็นของเสียอันตราย

ออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561
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รหสัและสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ทีไ่ด้รับการยกเว้น

!! ตอ้งไม่ปนเป้ือนสารอันตราย 
และน าไปเพือ่ใช้ประโยชนเ์ทา่น้ัน !! 

กรณีน าไปก าจัด หรือฝังกลบ 
ยังต้องด าเนินการ ขอ สก.2



ของเสียจากวัตถุดบิ  เช่น ลังกระดาษ ถุงห่อ
วัตถุดบิ  กระสอบพลาสตกิสาน

อะไรบ้าง...ทีเ่ป็นกากอุตสาหกรรม 
ตามนิยามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้ว  เช่น เศษเหล็กทีเ่กิดจากการตัด ขวดน ้าดืม่ ถุงอาหาร ขวดเคร่ืองดืม่

✓

ของเสียทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลิต หรือซ่อมบ ารุง  
เช่น ถุงมือผ้าใช้แล้ว ผ้าเชด็น ้ามัน

✓

✓ 
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อะไรบ้าง...ทีไ่ดรั้บการยกเว้น ไม่ตอ้งขออนุญาตน าออกนอกบริเวณโรงาน (สก.2)
ตามของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

รหสั 02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพชืสวน 
การเพาะเลีย้งสัตวน์ า้ การท าป่าไม้ การล่าสัตว ์การประมง การ
แปรรูปอาหารต่างๆ

➢ กากมันส าปะหลัง
➢ แกลบ
➢ เศษเนือ้เยือ่สัตว์

รหสั 03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้
เคร่ืองเรือน เยือ่ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

➢ ขีเ้ล่ือย
➢ เปลือกไม้

รหสั 17 ของเสียจากงานก่อสร้างและการรือ้ท าลายสิ่งก่อสร้าง 
(รวมถงึดนิทีขุ่ดจากพืน้ทีป่นเป้ือน)

➢ เศษคอนกรีต
➢ เศษไม้
➢ เศษพลาสตกิ
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หน้าทีข่องผู้ก่อก าเนิด

ครอบครองไม่เกนิ 90 วัน หากเกนิตอ้งขอขยายระยะเวลาการกักเกบ็ (สก.1)
➢ขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน (สก.2)

➢จัดท ารายงานประจ าปี (สก.3) ภายในวันที ่1 มีนาคม ของปีถัดไป

➢ต้องขอความเหน็ชอบ กรณีทีต่อ้งการจัดการของเสียเองภายในบริเวณโรงงาน 
เช่น การฝังกลบ การถมทีลุ่่ม  การหมักท าปุ๋ย  การเผาของเสียอันตราย และ
การน ากลับไปใช้ประโยชนอ์กี ในรูปแบบอืน่ๆ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://202.143.128.66/~kruya/energy/bio/image_bio/sawdust9.jpg&imgrefurl=http://202.143.128.66/~kruya/energy/bio/page6.html&usg=__oUjjRbzYpA7OaZdupBTqT_Giys0=&h=307&w=300&sz=27&hl=th&start=1&itbs=1&tbnid=Qrrb1J_568PsVM:&tbnh=117&tbnw=114&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87&hl=th&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://lanpanya.com/jogger04/files/2009/06/061552-0453-41.jpg&imgrefurl=http://lanpanya.com/jogger04/2009/06/15/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-4/&usg=__8pSU7JzUYdUQFHu2JYQFbRX9qi0=&h=405&w=715&sz=53&hl=th&start=64&itbs=1&tbnid=Mz-wRhQcqYA_5M:&tbnh=79&tbnw=140&prev=/images?q=%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81&start=60&hl=th&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wanrungrueng.com/images/sub_1216796429/22072008(009).jpg&imgrefurl=http://www.wanrungrueng.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&usg=__yq3Jw3VUhmDtkcEle8U3AZWFZNE=&h=960&w=1280&sz=662&hl=th&start=3&itbs=1&tbnid=Pla7m18GT56UVM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.it-angthong.com/picture/garden/g13.jpg&imgrefurl=http://www.it-angthong.com/garden.html&usg=__y4hcPJJQ8_WwomU7gWica3Rj6G4=&h=300&w=300&sz=32&hl=th&start=6&itbs=1&tbnid=45eTItVTC1KvtM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1
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หน้าทีข่องผู้ก่อก าเนิด (ต่อ) 

➢ต้องมผู้ีควบคุมดแูลระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมตามแตก่รณี

➢จัดท าแผนป้องกันอุบัตภิยัและแผนฉุกเฉิน

➢แจ้งข้อมูลขนส่งทางส่ืออเิล็กทรอนิกส ์
การขนส่งของเสียอันตรายต้องใช้ใบก ากับการขนส่ง(แบบก ากับการขนส่ง 02)

➢ต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิด (Liability) จนกว่าของเสียจะถึง WP

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
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การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย

กรณี WG หรือ WP แตง่ตัง้ตวัแทนเพือ่เป็นผู้รวบรวมและขนส่ง จะตอ้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑแ์ละวธีิการที ่กรอ. ก าหนด และต้องรับภาระความรับผิด 
(Liability)  ร่วมกับตัวแทนระหว่างการด าเนินการขนส่ง และตอ้งด าเนินการ
เพือ่ให ้WT ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และจัดส่งรายงานประจ าปีตามแบบ 
สก.4 ภายในวันที ่1 มีนาคม ของปีถัดไป 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
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หน้าทีข่องผู้บ าบดัและก าจัดของเสีย

➢ด าเนินการและรับของเสียเฉพาะทีไ่ดรั้บอนุญาต

➢ตอ้งมีผู้ควบคุมดแูลระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมตามแตก่รณี

➢การขนส่งของเสียอันตรายต้องใช้แบบก ากับการขนส่ง

➢จัดท าแผนป้องกันอุบัตภิยัและแผนฉุกเฉิน

➢จัดท ารายงานประจ าปี (สก.5) ภายในวันที ่1 มีนาคม ของปีถัดไป

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



หน้าที่ WG WT WP
ขออนุญาตเกบ็ของเสียเกนิ 90 วนั แบบ สก. 1

ขอความเห็นชอบกรณจีดัการของเสียเองในโรงงาน  หนังสือขอความเห็นชอบ

ขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน แบบ สก. 2

ใช้ใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย    

แจ้งการขนส่งของเสียผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์  

มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกนั สวล.  

ท าแผนป้องกนัอุบัตภิยัรองรับเหตุฉุกเฉิน  

มีภาระความรับผดิ (Liability) สูญหาย เกดิอุบัตเิหตุ
ทิง้ผดิที่ ลกัลอบทิง้ การรับคืน

เม่ือลงช่ือรับของเสีย
ในใบก ากบัการขนส่ง

มีภาระความรับผดิ (Liability) ขณะขนส่ง กรณเีป็นผู้แต่งตั้ง WT  กรณเีป็นผู้แต่งตั้ง WT

เกบ็ผลวเิคราะห์ 3 ปี 

ส่งรายงานประจ าปี
(ข้อมูล 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.ต้องส่ง 1 ม.ค.- 1 มี.ค ของปีถดัไป)

แบบ สก. 3
*แบบ สก. 5

แบบ สก. 4 แบบ สก. 5
*แบบ สก.3

ประกาศ อก. เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



25

โรงงานผู้ก่อก าเนิด
ผู้รับก าจัด/บ าบัด   /รี

ไซเคลิ

เก็บไว้ในโรงงานเกิน 90 วัน 

สก.2ขนออกนอกโรงงาน

สก.1

จัดการภายในบริเวณโรงงาน
ขอความ
เหน็ชอบ

ขออนุญาตก่อนด าเนินการ

แจ้งการด าเนินการจริง 
ก่อน 1 มีนาคม ของทุกปี 

สก.3

สก.5

แจ้งการด าเนินการจริง 
ก่อน 1 มีนาคม ของทุกปี 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548



ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการของเสยีของผู้ก่อก าเนิดของเสยี

ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในโรงงาน
จัดท ารายงานประจ าปี (สก.3)

จัดการของเสีย
ภายในโรงงาน

ขออนุญาตน าของเสียออก
นอกโรงงาน (สก.2)

ส่งออกไปบ าบดั/ ก าจัด
นอกโรงงาน

ปริมาณมลพษิทีเ่กดิจากการน าของเสียไปใช้ประโยชน์
ต้องเป็นไปตามทีม่าตรฐานฯก าหนด

ใช้เองภายในโรงงาน จ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์

ขอความเหน็ชอบ เพิม่ประเภทโรงงาน 106

เกบ็ของเสียเกนิ 90 วัน

ขออนุญาตเกบ็ของเสีย 
เกนิ 90 วัน (สก. 1)

26



การขออนุญาตน ากากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

สิ่งปฏิกลูหรอืวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้ว
ปริมาณ (ตัน) วิธีก าจัด

ทะเบยีนโรงงาน
ผู้รับด าเนนิการรหัส ชื่อหรือค าบรรยาย

27

1. ของเสียจากกระบวนผลติหลกั
2. ของเสียจากกระบวนการสนับสนุน
3. ของเสียอนัตรายจากส านักงาน บ้านพกัอาศัย  โรงอาหาร ภายในบริเวณโรงงาน



ภาคผนวกที ่1 
รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว

XX YY  ZZ

ประเภทของการ
ประกอบกจิการ   

(หมวด)

กระบวนการเฉพาะ
(หมูใ)

ลกัษณะของเสีย
(หมูใยใอย)



XX  _ _  _ _

กจิกรรมหลกั   
(หมวด)

ลกัษณะของเสีย A
กจิกรรมยใอย 1

กจิกรรมยใอย 2

กจิกรรมยใอย 3

ลกัษณะของเสีย B
ลกัษณะของเสีย C
ลกัษณะของเสีย D
ลกัษณะของเสีย E
ลกัษณะของเสีย F

XX  YY  _ _ XX  YY ZZ

หมวด (1-19) หมวดยใอย รหัสเฉพาะของเสีย



ภาคผนวกที ่1 
รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว

วตัถุดบิหลกั สารเคมี

การเตรียม การผสม

สายการผลติ 1 สายการผลติ 2

ผลติภัณฑ์

ของเสียเฉพาะ

สใวนผลติสาธารณูปโภค , น า้ชชแ ,  น า้รแอน, ไมอน า้, 
น า้เยน็, ฯลฯ

ซใอมบ ารุง

คลงัสินคแา / วตัถุดบิ / ของเสีย

หแองปฏิบตัิการ

โรงบ าบัดน า้เสียรวม

ส านักงาน

โรงอาหาร หแองพยาบาล

ของเสียทัว่ไมป

กระบวนการผลติหลกั
12 หมวด (01 – 12)

กระบวนการสนับสนุน
8 หมวด (13 – 19)



ของเสียเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม
หมวด ประเภทการผลติ
01 การส ารวจ การท าเหมืองแรใ เหมืองหิน และการปรับสภาพแรใธาตุโดยวธีิกายภาพและเคมี

02 การเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชสวน เพาะเลีย้งสัตว์น า้ ท าปใ าไมมแ ลใาสัตว์ ประมง แปรรูปอาหาร

03 กระบวนการแปรรูปไมมแ ผลติแผในไมมแ เคร่ืองเรือน เย่ือกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

04 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ขนสัตว์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ

05 กระบวนการกลัน่ปิโตรเลยีม การแยกก๊าซธรรมชาตแิละกระบวนการบ าบัดถใานหินโดยการเผาแบบไมมใชชแออกซิเจน

06 กระบวนการผลติสารอนินทรีย์

07 กระบวนการผลติสารอนิทรีย์

08 การผลติ ผสมตามสูตร จัดสใ ง และชชแงาน (MSFU) ของสี สารเคลือบเงา เคลือบผวิ กาว สารตดิผนึกและหมึกพมิพ์

09 อุตสาหกรรมที่เกีย่วกบัการถใายภาพ

10 กระบวนการชชแความรแอน

11 การปรับสภาพผวิโลหะและวสัดุตใางๆดแวยวธีิเคมีรวมทั้งการชุบเคลือบผวิ

12 การตดัแตใงและปรับสภาพผวิโลหะ พลาสตกิ ดแวยกระบวนการทางกายภาพ หรือเชิงกล



ของเสียทีไ่มมใไมดแเกดิจากกจิกรรมเฉพาะ หรือ ของเสียกระบวนการสนับสนุน

หมวด ประเภทการผลติ

13 ประเภทน า้มันและเช้ือเพลงิเหลว ไมมใรวมน า้มันทีบ่ริโภคไมดแ (ของเสียเหลใานีส้ใ วนชหญใมาจากการซใอมบ ารุง)

14 ประเภทตัวท าละลายอนิทรีย์ สารท าความเยน็ สารขับเคล่ือน ทีไ่มมใรวมชน 07 และ 08

15 ประเภทบรรจุภัณฑ์ วสัดุดูดซับ ผแาส าหรับเช็ด วสัดุตวักรองและชุดปแองกนั

16 ประเภทตใางๆ ทีไ่มมใระบุชนหมวดอ่ืน

17 จากงานกใอสรแางและการร้ือท าลายส่ิงกใอสรแาง รวมถึงดนิทีขุ่ดจากการพืน้ทีป่นเป้ือน

18 จากการสาธารณสุขส าหรับมนุษย์และสัตว์ รวมการวจิัยทางดแานสาธารณะสุข

19 จากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบ าบัดน า้เสีย โรงผลติน า้ประปาและโรงผลติน า้ชชแ อุตสาหกรรม



การก าหนดรหัสที่เหมาะสมกบัของเสีย

1. พจิารณาหมวด 1 ถึง 12 (ล าดบัแรก)
หรือ หมวด 17 ถึง หมวด 19 (ล าดบัตใอมา)

2. หากไมมใสามารถหารหัสทีเ่หมาะสมไมดแ ชหแพจิารณาหมวด 13 ถึง 15

3. ถแายงัไมมใสามารถระบุไมดแ ชหแพจิารณาหมวด 16

4. หากไมมใสามารถระบุรหัสเลข 6 หลกัจากหมวด 16 ไมดแชหแกลบัไมป
ชชแรหัสทีม่เีลข 2 หลกัสุดทแายเป็น 99 ชนหมวดที่เกีย่วขแองชนขแอ 1
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การจ าแนกความเป็นอนัตราย
รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว

เลขรหัส 6 หลกัดังกลใาวจะถูกก ากบัดแวยอกัษร 

HA (Hazardous waste – Absolute entry)  หรือ

HM (Hazardous waste – Mirror entry) 

แสดงวใาเป็นส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแวทีมี่คุณสมบัตเิป็นของเสียอนัตราย

ส าหรับรหัสที่ก ากบัดแวย HM ผูแประกอบการตแองท าการวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดชนภาคผนวกที่ 2 

ชนกรณทีี่ตแองการโตแแยแงวใา ไมมใเขแาขใายเป็นของเสียอนัตรายตามคุณสมบัติทีก่ าหนดไมวแชนประกาศนี้

ส าหรับเลขรหัสที่ไมมใก ากบัโดยอกัษรชดๆ ถือวใาไมมใเป็นของเสียอนัตราย (ยกเวแน รหัส 99 )



XX  _ _  _ _ XX  YY _ _

ภาคผนวกที ่1 
รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว

XX  YY ZZ



กจิกรรมยใอย : กจิกรรมผลตินม

กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร

ของเสีย : เศษนมเสีย

ตัวอยใางการก าหนดรหัสของเสียส าหรับกจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร
กจิกรรมยใอย : การผลติน า้ชา 
ของเสีย : กากชา

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร
กจิกรรมยใอย : การผลติน า้ผลไมมแ 
ของเสีย : กากผลไมมแ

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร
กจิกรรมยใอย : สีขแาว 
ของเสีย : แกลบ

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร
กจิกรรมยใอย : ผลติขแาวโพดกระป๋อง 
ของเสีย : เปลือกขแาวโพด

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการแปรรูปอาหาร
กจิกรรมยใอย : ผลติแปแงมันส าปะหลงั
ของเสีย : กากมัน

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการผลติคอนกรีต
กจิกรรมยใอย : การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 
ของเสีย : กากปูน/กากคอนกรีต

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมยใอย : กจิกรรมป๊ัม/กลงึเหลก็ 

กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการป๊ัม/กลงึโลหะ

ของเสีย : เศษเหลก็จากการป๊ัม/กลงึ

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมยใอย : กจิกรรมเปลีย่นยาง 

กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการอูใซใอมรถยนต์

ของเสีย : ยางรถยนต์ชชแแลแว

กจิกรรมเฉพาะ
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กจิกรรมยใอย : กจิกรรมชุบนิเกลิ

กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการชุบโลหะ

ของเสีย : น า้ลแางจากการชุบ

กจิกรรมเฉพาะ
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Paint sludge จากการพในสีช้ินงาน 

กจิกรรมเฉพาะ



กจิกรรมหลกั : ประกอบกจิการผลติกระดาษ

กจิกรรมยใอย : การผลติกระดาษ

ของเสีย : กากตะกอนจากระบบบ าบัดน า้เสีย

กจิกรรมสนับสนุน
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ผแาปนเป้ือนน า้มนัตใางๆ   

กจิกรรมสนับสนุน



ภาชนะปนเป้ือนสีหรือ
สารเคมตีใางๆ

กจิกรรมสนับสนุน
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กระป๋องสเปรย์

กจิกรรมสนับสนุน
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พาเลทไมมแ

กจิกรรมสนับสนุน
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น ้ามันหลใอล่ืนชชแแลแว

กจิกรรมสนับสนุน



ภาคผนวกที่ 2 
ลกัษณะและคุณสมบตัขิองส่ิงปฏกิลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแวทีเ่ป็นของเสียอนัตราย

1. ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว
ประเภทสารไมวไมฟ (Ignitable substances)

4. ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว
ประเภทสารพษิ (Toxic substances)

2. ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว
ประเภทสารกดักรใอน (Corrosive substances)

3. ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว
ประเภทสารที่เกดิปฏิกริิยาไมดแงใาย (Reactive substances)



5. ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแวที่มอีงค์ประกอบของส่ิงเจือปน ที่ก าหนดไมวแ  ดังนี้

5.1 องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อนัตรายและสารอนิทรีย์อนัตราย
ชนหนใวยมิลลกิรัมของสารตใอหน่ึงกโิลกรัมของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว (Total Concentration)  
มีคใาเทใากบัหรือมากกวใาคใา Total Threshold Limit Concentration (TTLC)

( Total Concentration ≥ TTLC )

HAZ

HAZ
HAZ HAZ

HAZ
HAZ

HAZ HAZ HAZ



5.2 ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแวทีเ่ม่ือน ามาสกดัดแวยวิธี Waste Extraction Test (WET)
มีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อนัตรายและสารอนิทรีย์อนัตราย
ชนหนใวยมิลลกิรัมของสารตใอลติรของน า้สกดั (mg/L)
เทใากบัหรือมากกวใาคใา Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)

HAZ
HAZ

HAZ
HAZ HAZ

HAZ

HAZ HAZHAZ

(WET  ≥ STLC )



ตัวอยใาง

TTLC (mg/kg) STLC (mg/l)

Copper 2,500 25

Waste
Cu =?



ตัวอยใาง

Waste       On  Waste Cu  3,000 mg/kg         HAZ

Waste       On  Waste Cu  2,000 mg/kg NON HAZ ?

(1) (2)

30 mg/l  HAZ 20 mg/l  NON HAZ

TTLC (mg/kg) STLC (mg/l)
Copper 2,500 25

WET



ตัวอยใาง

Waste       On  Waste Cu  20 mg/kg NON HAZ ?
WET

20 mg/l  NON HAZ ?

TTLC (mg/kg) STLC (mg/l)
Copper 2,500 25



ภาคผนวกที่ 3
แผนปแองกนัอุบัตภิยัและแผนฉุกเฉิน

ผูแประกอบการตแองเตรียมแผนปแองกนัอุบตัภิยัและแผนฉุกเฉินตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการทีก่ าหนด  เชใน
• ขั้นตอน วธีิการปฏิบติั ในการตอบสนองต่ออคัคีภยั การระเบิด หรือการร่ัวไหล
ของของเสียอนัตราย
• การเตรียมการกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน 
• รายช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท(์บา้นและท่ีท างาน)ของผูรั้บผิดชอบ      
•รายการแสดงอุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
• แผนการหนีภยั ตอ้งบอกสญัญาณใหเ้ร่ิมท าการหนีภยั เส้นทางหนีภยั เส้นทาง
เลือกเพื่อใชห้นีภยั



ภาคผนวกที่ 4
หลกัเกณฑ์และวธีิการชนการจดัการ

หลกัเกณฑ์และวธีิการก าจัด
2.1.1 ประเภท  01  การคัดแยก (Sorting)
2.1.2 ประเภท  02 การกกัเกบ็ชนภาชนะบรรจุ (Storage)
2.1.3 ประเภท  03 การน ากลบัมาชชแซ ้า (Reuse)
2.1.4 ประเภท  04 การน ากลบัมาชชแประโยชน์อกี (Recycle)
2.1.5 ประเภท  05 การน ากลบัคืนมาชหมใ (Recovery)
2.1.6 ประเภท  06 การบ าบัด (Treatment)
2.1.7 ประเภท  07 การก าจัด (Disposal)
2.1.8 ประเภท  08 การจัดการดแวยวธีิอ่ืนๆ



ตัวอยใาง รหัส 3 หลกัของ วธีิการบ าบัด/ก าจดั

1.  ฝังกลบ 07
071 ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (sanitary landfill) 

073  ฝังกลบอยใางปลอดภัย เม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าชหแ
เป็นกแอนแข็งแลแว

2. เผาชนเตาเผาปูนซิเมนต์

โรงงานล าดบัที ่105

โรงงานล าดบัที ่101 044 เป็นวตัถุดิบทดแทนชนเตาเผาปูนซีเมนต์ 

041   เป็นเช้ือเพลงิทดแทน 

076 เผาท าลายรใวมชนเตาเผาปูนซีเมนต์

ภาคผนวกที่ 4
หลกัเกณฑ์และวธีิการชนการจดัการ



ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบัติเกีย่วกบั

การจัดการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่มมใชชแแลแว พ.ศ. 2551

❑ ก าหนดชหแของเสียอนัตรายที่ก าหนดตแองก าจัดโดยวธีิการเผาท าลายชนเตาเผา
อุตสาหกรรมเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย

❑ การด าเนินการโดยวธีิอ่ืนตแองไมดแรับอนุญาตกใอน



รหัสและชนิดของเสียอนัตรายที่ตแองท าลายชนเตาเผา



รหัสและชนิดของเสียอนัตรายที่ตแองท าลายชนเตาเผา



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
เร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนสใงของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547

▪ก าหนดใหข้องเสียอนัตรายทีเ่ป็นวตัถุอนัตราย (ของเสียเคมีวตัถุ) 

ทีอ่ยู่ในความรบัผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอ้งปฏิบติัในเรือ่งระบบ

เอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย

▪ ผูก่้อก าเนิดทีม่ีของเสียอนัตรายไม่เกิน 100 กิโลกรมั/เดือน ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตามประกาศฉบบันี้

▪ก าหนดใหม้ีเลขประจ าตวั 13 หลกั ส าหรบัผูก่้อก าเนดิ ผูข้นส่ง และผูจ้ดัการของเสีย

อนัตราย

▪ จดัท าใบก ากบัการขนส่ง การตรวจสอบ และการแจง้การรบัมอบ

▪ จดัท ารายงานประจ าปี (ผูก่้อก าเนิด/ผูร้บัก าจัด)



ส่วนท่ี 1
ผูก่้อก ำเนิดของเสียอนัตรำย

ส่วนท่ี 2
ผูข้นส่งของเสียอนัตรำย 

ส่วนท่ี 3
ผูป้ระกอบกำรสถำนเกบ็รวบรวม                                   
บ ำบดัและก ำจดัของเสียอนัตรำย

แบบก ากบัการขนส่ง 02 
มีทั้งหมด  3 ส่วน ประกอบด้วย

ผูก่้อก าเนิดตอ้งจดัท าใบก ากบัการขนส่ง จ านวน 6 ฉบบั 
(ตน้ฉบบั 1 และส าเนา 5)



ชบก ากบัการขนสใงของเสียอนัตราย สใวนที่ 1 ส าหรับผูแกใอก าเนิด

• ชนิดของเสียอนัตรายและปริมาณ



ชบก ากบัการขนสใงของเสียอนัตราย สใวนที่ 2 ส าหรับผูแขนสใง

• พาหนะที่ชชแและเลขทะเบียน
• ระยะเวลาการขนสใง
• รับรองวใาไมดแรับและขนสใงของเสียตามทีแ่จแง



ชบก ากบัการขนสใงของเสียอนัตราย สใวนที่ 3 ส าหรับผูแรับก าจดั

• รับรองวใาไมดแรับของเสียตามทีแ่จแง
• ประมาณการเวลาที่ชชแ ชนการก าจัดของเสียนี้



ขั้นตอนระบบเอกสารชบก ากบัการขนสใง (Manifest)

โรงงาน
2

3
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ผูแขนสใง
4

1 4 5 6

โรงงานรับก าจัด

บ าบัด/รีไมซเคลิ
1 5 6

5

1

6

การขออนุญาต
ระบบเอกสาร
แจแงทาง INTERNET

เอกสารใบก ากบัการขนส่ง มี 6 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และส าเนา 5 ฉบับ) ซ่ึงผู้ก่อก าเนิดต้องลงนามก ากบัทุกฉบับ



บทก าหนดโทษ
• เกบ็ของเสียไมวแภายชนโรงงานเกนิระยะเวลาที่ก าหนด โดยไมมใขอขยายระยะเวลา

เกบ็ของเสีย ตามแบบ สก.1

• น าของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน โดยไมมใไมดแรับอนุญาตตามแบบ สก.2

• ไมมใสใ งรายงานประจ าปี (สก.3 /สก.4 /สก.5) ภายชนวนัที่ 1 มีนาคม ของปีถดัไมป

< บทก าหนดโทษ ตามมาตรา 45 แหใง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ระวางโทษปรับไมมใเกนิ 2 แสนบาท >



สถานที่จัดเกบ็ของเสีย

• Secondary containment 
• มีพ้ืนท่ีเกบ็แยกเป็นสดัส่วน
• ควบคุมกำรเขำ้ถึง
• มีป้ำย/เคร่ืองหมำยสญัลกัษณ์ท่ีเหมำะสม
• แยกจดัเกบ็ของเสียท่ีไม่สำมำรถเกบ็ร่วมกนัได้
• กำรเขำ้ถึงเพ่ือเกบ็รวบรวมและขนส่งของเสีย
• พ้ืนสำมำรถลำ้งท ำควำมสะอำดได ้เช่น คอนกรีต ยำงมะตอย
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การตดิฉลากข้อมูลของเสียอนัตราย
ของเสียอนัตราย

(HAZARDOUS WASTE)

ช่ือผู้ก าเนิด/Generator’s name :

ทีอ่ยู่/Address :

เลขทะเบยีน/Id. Number :
โทรศัพท์/Tel :

ล าดบั No ช่ือทางการขนส่ง 
Transport’s name

รหัส
HW code

คุณสมบัต ิ
characteristic

ปริมาณ,ปริมาตร
weight,volumn

วนัทีบ่รรจุ
date

ขอ้มูลของเสียอนัตรำยท่ีติดท่ีภำชนะบรรจุตอ้งอ่ำนง่ำยและเห็นชดัเจน ติดไวใ้นบริเวณท่ีเปิดเผยมัน่คง และไม่หลุดลอก สีของขอ้มูลตอ้งตรงขำ้มกบัสีพ้ืนผวิภำยนอกของ
ภำชนะ และตอ้งไม่ติดทบัขอ้มูลอ่ืนๆ ซ่ึงจะท ำใหใ้จควำมส ำคญัขำดหำยไป



สถานที่จัดเกบ็ของเสีย
อุปกรณ์และมาตรการความปลอดภยั
• อุปกรณ์ดบัเพลิง (Portable fire extinguisher and/or fixed fire-suppression system) 
• วสัดุดูดซบั (Emergency spill kit) 
• อุปกรณ์ลำ้งตวัฉุกเฉิน (eyewash + safety shower) 
• อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) เช่น ถุงมือ แวน่ตำ
• ป้ำยเตือนอนัตรำย เช่น สำรไวไฟ พ้ืนท่ีของเสียอนัตรำย
• แผนป้องกนัอุบติัภยัและแผนฉุกเฉิน
• ช่ือและเบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบ (กะกลำงวนัและกะกลำงคืน)



การขนส่งกากอุตสาหกรรม
• คดัเลือกผูข้นส่ง ผูรั้บบ ำบดั/ก ำจดักำกอุตสำหกรรม
• กำรเตรียมกำรก่อนกำรขนส่ง

• กำรบรรจุ
• กำรติดฉลำกแสดงควำมเป็นอนัตรำยบนภำชนะ
• กำรติดฉลำกขอ้มูลของเสียอนัตรำย
• กำรติดป้ำยแสดงควำมเป็นอนัตรำยบนยำนพำหนะ

• กำรจดัท ำเอกสำรก ำกบักำรขนส่ง
• กำรแกไ้ขกรณีเหตุฉุกเฉินระหวำ่งกำรขนส่ง

• กรณีหกร่ัวไหล
• กำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีหกร่ัวไหล

• กำรรำยงำนอุบติัเหตุ
75
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การด าเนินการขนสใงของเสียอนัตราย

• ต้องติดป้ายสีส้มขอบด า ขนาด 30 x 40 ซม. 

• ต้องติดป้าย“วตัถุอนัตราย”ตัวอกัษรสีแดงที่ด้านข้างรถทั้งสองข้าง

• ต้องติดป้ายแสดงความเป็นอนัตรายทีบ่รรจุภัณฑ์ทีข่นส่ง

• บรรจุภัณฑ์ทีข่นส่งต้องแขง็แรง กรณเีป็นแทง็ก์ยดึติดกบัตวัรถต้องตรวจสอบขึน้ทะเบียนแทง็ก์
ตามทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด

• พนักงานขับรถต้องมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ประเภทที ่4



• รถยนต์ที่ใช้ขนส่งของเสียอนัตรายชนิดที ่3 ต้องได้รับใบอนุญาต
ครอบครองวตัถุอนัตรายเพ่ือการขนส่ง (วอ.8)

• ขนส่งโดยไม่มีใบอนุญาตฯ มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 2 ปี ปรับไม่เกนิ 200,000 บาท

• ต้องย่ืนขอหมายเลขประจ าตัว 13 หลกั ผู้ขนส่งตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547

• ต้องมีเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย เช่น เคร่ืองดับเพลงิ

• ต้องมีเอกสารแสดงความเป็นอนัตรายและข้อปฏิบัติเกีย่วกบัของเสียอนัตรายทีข่นส่ง

การด าเนินการขนสใงของเสียอนัตราย



โรงงาน 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม

1) โรงงานบ าบัดน า้เสยีรวม  

(Waste Water Treatment Plant)

เช่น การบ าบัดทางเคมี – ฟิสกิส ์

2)  โรงงานเผาของเสยีรวม เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม 

(Specific Incinerator/Co Incinerator )



1) โรงงานคัดแยก HZW / Non-HZW

โรงงานล าดับที่ 105

โรงงานที่ใช้เคร่ืองจักร หรือคนงานในการแบ่งแยกของเสยี



2)  ฝงักลบ

- HZW 

- Non-HZW

โรงงาน 105



* โรงงานที่น าของเสยีจากโรงงานอื่นมาผลิตเป็นวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑใ์หม่โดยผ่านกรรมวิธกีารผลิตทางอุตสาหกรรม 

(Recycle)

โรงงานล าดับที่ 106 : Recycle



ตอบขอ้หำรอื

ของเสีย Non-baselของเสีย Basel

ขอ Consent จำกปลำยทำง/น ำผ่ำน (กรณีส่งออก)

- น ำเขำ้/สง่ออก แจง้กำรน ำเขำ้/สง่ออก (ตำมแบบ วอ./อก.6)

1. ข้ึนทะเบียน (กรณีกำรน ำเขำ้)

2. ใบอนุญำต - น ำเขำ้ (วอ.4) เฉพำะใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตของโรงงำนเทำ่นั้น

–ส่งออก (วอ.6)

กำรน ำเขำ้และสง่ออก ของเสียเคมีวตัถุชนิดท่ี 3 ตำม  

พรบ.วตัถุอนัตรำยและของเสียอนัตรำยตำมอนุสญัญำบำเซล
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ของเสียอนัตรำยตำมอนุสญัญำบำเซล

• ของเสียอนัตรำยตำมอนุสญัญำบำเซล = วตัถุอนัตรำยชนิดที่ 3 และ 4 (พรบ.วตัถุ

อนัตรำย)

• อนุญำตใหน้ ำเขำ้/ส่งออกของเสียจำกประเทศท่ีใหส้ตัยำบนัต่อ

อนุสญัญำบำเซลเท่ำนั้น

• กรณีสง่ออก  ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกประเทศปลำยทำงและประเทศน ำผ่ำน

• กรณีน ำเขำ้ / น ำผ่ำนแดน ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

• อนุญำตใหน้ ำเขำ้เม่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตของโรงงำนเท่ำนั้น 

ไม่อนุญำตใหน้ ำเขำ้มำเพ่ือขำยหรือจ  ำหน่ำย

• กรณีน ำผ่ำน ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรขนส่งสินคำ้ผ่ำนแดน ภำยใน  

30 วนั
83



จะส่งของเสยีออกนอกประเทศ ต้องท าอย่างไร

• ไม่แน่ใจ ให้ท าหนังสอืขอหารือ พร้อมรายละเอยีดของของเสยี มาที่

ส านักบริหารจัดการกากอตุสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4166

1. พิจารณาตาม อนุสญัญาบาเซล ของเสยีแสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 3

เข้าข่ายภาคผนวก 7 List A ยกเว้นตามภาคผนวก 9 List B และ ข้อก าหนดและสถานะของประเทศผู้น าเข้า 

2. พิจารณาตาม พ.ร.บ.วัตถุอนัตราย ประกาศ อ.ก. เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุอนัตราย 

พ.ศ. 2556

3. ด าเนินการตามอนุสญัญาบาเซล ยื่นเอกสารต่อส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

4. ด าเนินการขออนุญาตส่งออก ตาม พ.ร.บ.วัตถุอนัตราย

5. ขออนุญาตน ากากออกนอกโรงงาน



ส่งออกของเสยีตามอนุสญัญาบาเซล

• สญัญา (Contract) ระหว่างผู้ส่งออกและผู้รับก าจัด ระบุช่ือ/ประเภทของเสยี  ปริมาณ  คุณลักษณะ ระยะเวลา

• หนังสอืค า้ประกนัทางการเงิน / สญัญาประกนัภัย (Financial guarantees & Insurance)

• ใบแจ้ง (Notification Form)

• ให้แจ้งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด้์วย เพ่ือได้รับการอ านวยความสะดวก

ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที่  

http://www2.diw.go.th/iwmb

http://www.pcd.go.th/info_serv/en_haz_basel.html

ติดต่อส่วนบริหารจัดการกากอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ โทร. 0 2202 4166

http://www.pcd.go.th/info_serv/en_haz_basel.html


บทลงโทษตำม พรบ.วตัถุอนัตรำย

กำรน ำเขำ้ สง่ออก ครอบครอง

• วตัถุอนัตรำยชนิดที่ 3

• โดยไม่ไดร้บัอนุญำต ตอ้งระวำงโทษ จ  ำคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัไม่เกินสองแสนบำท 

หรอืทั้งจ  ำทั้งปรบั

• โดยไม่แจง้ วอ./อก6 ตอ้งระวำงโทษ จ  ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัไม่เกินหน่ึงแสน

บำท หรอืทั้งจ  ำทั้งปรบั

วตัถุอนัตรำยชนิดที่ 4 ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 10 ปี หรือ

ปรบัไม่เกินหน่ึงลำ้นบำท หรอืทั้งจ  ำทั้งปรบั
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บทลงโทษ ตำม พรบ.ศุลกำกร พ.ศ. 2469

กำรน ำวตัถุอนัตรำยชนิดท่ี 3 เขำ้มำโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

• มำตรำ 27 ปรบัเป็นเงินส่ีเทำ่รำคำของซ่ึงไดร้วมค่ำอำกรเขำ้ดว้ยแลว้ หรือจ  ำคกุ

ไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ  ำทั้งปรบั
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บทลงโทษกำรน ำวตัถุอนัตรำยชนิดท่ี 3 เขำ้มำโดยไม่ไดร้บัอนุญำต

ถือเป็นควำมผิดตำม กฎหมำยวตัถุอนัตรำย และกฎหมำยศุลกำกร เป็นควำมผิด

กรรมเดียว ผิดกฎหมำยหลำยบท ตอ้งใชก้ฎหมำยท่ีมีโทษหนกัสุดลงโทษ
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อนุสญัญำบำเซล

• อนุสญัญาจะควบคุมการขนส่งเคล่ือนยา้ยกากสารเคมีประเภทต่างๆ ซ่ึงเดิมไดก้ าหนดบญัชีรายช่ือของเสียท่ีควบคุมเพียง 

47 ชนิด แต่ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข และจดักลุ่มใหมเ่ป็น List A ซ่ึงมี 61 ชนิด ไดแ้ก่

1) ของเสียประเภทโลหะ 19 ชนิด เช่น สารหนู ตะกัว่ ปรอท แอสเบสตอส แคดเมียม ฯลฯ

2) ของเสียประเภทอนินทรียส์าร 6 ชนิด เช่น สารเรง่ปฏิกิริยาฟลูออลีน ฯลฯ

3) ของเสียประเภทอินทรียส์าร 20 ชนิด เช่น น ้ามนัดิบ น ้ามนัเตา ฯลฯ และ

4) ของเสียประเภทอนินทรียส์ารและหรืออินทรียส์าร 16 ชนิด เช่น ของเสียจากโรงพยาบาลวตัถุระเบิด ฯลฯ เป็นตน้



กำรด ำเนินกำรกรณี

เป็นวตัถุอนัตรำยแตไ่ม่เป็นของเสียตำมอนุสญัญำบำเซล

• หนงัสือตอบขอ้หำรอื (กรณีที่รำยละเอียดของเสียไม่ชดัเจน)

• ใบอนุญำตน ำเขำ้/สง่ออก

• สญัญำระหว่ำงผูข้อกบัผูร้บัด  ำเนินกำรปลำยทำง (ระบุปรมิำณของเสีย ระยะเวลำ 

วตัถุประสงค)์

• แจง้ขอ้เท็จจรงิกำรน ำเขำ้/สง่ออก ตำมแบบ วอ/อก 6
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บญัชีรำยช่ือของเสียใน List B ซ่ึงเป็นของเสียไม่อนัตรำยนั้นไดร้บักำรยกเวน้ใหมี้กำรเคล่ือนยำ้ยเพ่ือ

น ำกลบัไปใชป้ระโยชนห์รือใชใ้หม่ได ้เช่น เศษเหล็ก ทองแดง ช้ินส่วนอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เซรำมิก 

พลำสตกิ กระดำษและของเสียจำกอุตสำหกรรมสิ่งทอ เป็นตน้ 



ตอบขอ้หำรือ

• ผลวิเครำะหอ์งคป์ระกอบของเสียอนัตรำยครบ 100%

• ผลวิเครำะหส์ำรปนเป้ือนในของเสียอนัตรำย เช่น Pb Cd Hg Cu 

• ขอ้มูลควำมปลอดภยั (Material Safety Data Sheet)

• รำยละเอียดพรอ้มผงักระบวนกำรผลิตท่ีก่อใหเ้กิดของเสีย

• รำยละเอียดชนิดและปริมำณสำรเคมีที่ใชใ้นกระบวนกำรผลิต

• รำยละเอียดปริมำณของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต

• รูปถ่ำยของเสีย

• รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดักำรของเสียอนัตรำย (ช่ือผูร้บับ ำบดั/ก ำจดั ประเทศ และวิธีกำร

ด ำเนินกำร)
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Thank you


