
ระบบการจดัการกากของเสียอตุสาหกรรม
ทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์



ผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ในระบบ

2

ผู้ก่อก ำเนิด ส ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจัวหวัด

ระบบกำรจัดกำรกำก
ของเสียอุตสำหกรรม
ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ

ผู้รับก ำจัด/บ ำบัด

ผู้ขนส่ง กำรนิคมอุตสำหกรรม



การด าเนินงานทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผู้ก่อก าเนิด)

❖การขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเกบ็วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน (สก.1)

❖การขออนุญาตน าวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

❖การแจ้งขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

❖การจัดท ารายงานประจ าปี (สก.3)

❖ ข้อมูล วตัถุดบิ ผลติภัณฑ์และกากอุตสาหกรรม 
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ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเกบ็วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน (สก.1)



5

ในกรณีที่ต้องการเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงานเกิน 90 วัน จะต้อง      
ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเกบ็

ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเกบ็วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน (สก.1)



6

ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเกบ็วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงาน (สก.1)
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ขั้นตอนการขออนุญาตทางอเิลก็ทรอนิกส์ (สก. 2)

ผู้ก่อก าเนิดบันทกึข้อมูลค าขออนุญาต (สก.2)

ผู้รับด าเนินการตอบรับภายใน 3 วนั 

เจ้าหน้าทีพ่จิารณาค าขออนุญาต

ผู้ก่อก าเนิดตรวจสอบผลและพมิพ์หนังสือแจ้งผล

อนุญาตอตัโนมัติ



แนบไฟลเ์พ่ิมเติม
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สก.2/G1.1



สก.2/G1.1
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บันทกึค าขอฯ สก.2 กรณผู้ีรับก าจดัไม่ใช่โรงงาน



ตวัอย่างรหัสและช่ือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว/รหัสวธีิก าจัด





13

ตรวจสอบผลการพจิารณา
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ตรวจสอบผลการพจิารณา

❖รอการยืนยนัจากผู้รับด าเนินการ

❖อยู่ระหว่างการพจิารณาจากเจ้าหน้าที่

❖ ผ่านการพจิารณาเบื้องต้นรอการอนุมัต ิ

❖ได้รับการพจิารณาแล้วโดย กรอ. หรือ สอจ.

สำมำรถคลิกที่ @ 
ระบบแสดงเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
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การจัดท ารายงานประจ าปี (สก.3)

ผู้ก่อก าเนิดต้องรายงานการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นของเสีย
อนัตราย (Hazardous Waste) และที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย  (Non Hazardous 
Waste) ในรอบปีที่ผ่านมา ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป โดยรายงาน
ปริมาณที่น าออกจริง และที่เกบ็ไว้ภายใน โรงงาน

G08
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การจดัท ารายงานประจ าปี (สก.3)

G08
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แจ้งการขนส่งของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest)
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แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว(ที่ไม่อนัตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน



19

แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว(ที่ไม่อนัตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน



20

แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2
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แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2



22

แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2
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แจ้งการขนส่งวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2



การด าเนินงานทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ผู้รับก าจดั)

❖กำรตอบรับกำรขออนุญำตน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วฯ (สก.2) ตอบรับภำยใน 3 วัน

❖แจ้งกำรรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อันตรำย) เข้ำมำบ ำบัด/ก ำจัด ในบริเวณโรงงำน  

❖แจ้งกำรรับของเสียอันตรำยเข้ำมำบ ำบัด/ก ำจัด ในบริเวณโรงงำน (Manifest) 

❖รำยงำนประจ ำปี (สก.5)

❖บัญชีแสดงกำรรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (สก.6)

❖บัญชีแสดงรำยกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ท ำกำรบ ำบัดหรือก ำจัด(สก.7)

❖บัญชีแสดงรำยกำรผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8)

❖บัญชีแสดงกำรรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.9)

❖ขอรับรองผู้บ ำบัดและก ำจัดเพื่อกำรอนุญำตแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(สก.10)
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แจ้งการรับวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว(ทีไ่ม่อนัตราย) เข้ามาบ าบัด
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แจ้งการรับวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว(ทีไ่ม่อนัตราย) เข้ามาบ าบัด



27

แจ้งการรับวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2



28

แจ้งการรับวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วฯ กรณทีีไ่ด้รับการยกเว้น สก.2



29

แจ้งการรับของเสียอนัตรายเข้ามาบ าบัด/ก าจัดฯ
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แจ้งการรับของเสียอนัตรายเข้ามาบ าบัด/ก าจัดฯ
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รายงานประจ าปี (สก.5)



32

บัญชีแสดงการรับมอบส่ิงปฏิกลู หรือ วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (สก.6)



33

บัญชีแสดงรายการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีท่ าการบ าบดั หรือ ก าจัด (สก.7)



34

บัญชีแสดงรายการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วทีท่ าการบ าบดั หรือ ก าจัด (สก.7)



35

บัญชีแสดงรายการผลติภัณฑ์ เช้ือเพลงิผสม/วตัถุดบิทดแทน (สก.8)



36

บัญชีแสดงรายการผลติภัณฑ์ เช้ือเพลงิผสม/วตัถุดบิทดแทน (สก.8)



37

บัญชีแสดงการรับมอบเช้ือเพลงิผสม/วตัถุดบิทดแทน (สก.9) 



การขอมีเลขประจ าตัว 13 หลกั 



ย่ืนขอมีเลขประจ าตัว 13 หลกั 



ย่ืนขอมีเลขประจ าตัว 13 หลกั 



ย่ืนขอมีเลขประจ าตัว 13 หลกั 



ตรวจสอบผลการพจิารณาค าขอมีเลขประจ าตัว 13 หลกั
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แจ้งขอยกเลกิ/แก้ไข การแจ้งขนส่ง
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แจ้งขอยกเลกิ การแจ้งขนส่ง



45

แจ้งขอแก้ไข การแจ้งขนส่ง



46

ตรวจสอบสถานะค าขอยกเลกิ/แก้ไข การแจ้งขนส่ง



ข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกำกอุตสำหกรรม



เริ่มบันทึกข้อมูล

ผู้ประกอบกำรเลือกปีท่ีต้องกำรบันทึกข้อมูล



บันทึกข้อมูลผู้ให้ข้อมูล



รำยกำรวัตถุดิบ

คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร เพ่ือเพิ่มรำยกำรข้อมูล
คลิก แก้ไข ลบ เพ่ือลบรำยกำรข้อมูลรำยกำรนั้น
คลิกปุ่ม ลบรำยกำรที่เลือก เพ่ือรำยกำรข้อมูลที่ได้ท ำเครื่องหมำยหน้ำรำยกำรไว้



บันทึกข้อมูลวัตถุดิบ

ระบุ  ชื่อวัตถุดิบ
ปริมำณต่อปี และหน่วยของวัตถุดิบ
น้ ำหนักวัตถุดิบต่อปี หน่วยเป็น ตัน



รำยกำรผลิตภัณฑ์

คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร เพ่ือเพิ่มรำยกำรข้อมูล
คลิก แก้ไข ลบ เพ่ือลบรำยกำรข้อมูลรำยกำรนั้น
คลิกปุ่ม ลบรำยกำรที่เลือก เพ่ือรำยกำรข้อมูลที่ได้ท ำเครื่องหมำยหน้ำรำยกำรไว้



บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์

ระบุ  ผลิตภัณฑ์
ปริมำณต่อปี และหน่วยของผลิตภัณฑ์
น้ ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อปี หน่วยเป็น ตัน



กำกของเสียที่ควรจะเกิดขึ้นจำกกิจกำรโรงงำน

ระบบ จะแสดงรำยกำรกำกของเสียที่โรงงำนประเภทนั้นๆ มักจะมีแสดงให้เลือกว่ำ 
มีหรือไม่มี กำกของเสียเกิดขึ้นหรือไม่
กรณี ไม่มี ให้ระบุสำเหตุที่ไม่มีกำกของเสยีรำยกำรนั้น



กำกของเสียอื่นๆ 

คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร เพ่ือเพิ่มรำยกำรข้อมูล
คลิก แก้ไข ลบ เพื่อลบรำยกำรข้อมูลรำยกำรนั้น
คลิกปุ่ม ลบรำยกำรที่เลือก เพ่ือรำยกำรข้อมูลที่ได้ท ำเครื่องหมำยหน้ำรำยกำรไว้



บันทึกกำกของเสียอื่นๆ 

ระบุ  รหัสกำกของเสีย
รำยละเอียดของเสีย
น้ ำหนักกำกของเสียต่อปี หน่วยเป็น ตัน



ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรกำก

ท ำเครื่องหมำยหน้ำหัวข้อประเด็นปัญหำ
ท ำเครื่องหมำยเพื่อยืนยันข้อมูลที่แจ้งว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร
คลิกปุ่ม ด ำเนินกำรต่อ เพ่ือเสร็จขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูล



บันทึกข้อมูลเรียบร้อย


