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สวนที่ 1 บทนําและแนวคิด 
1.1 บทนํา 

เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการจัดการ              
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรมฉบับใหม ซ่ึงประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต 
วันที่ 26 เมษายน 2549 เปนตนไป โดยยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือ         
วัสดุที่ไมใชแลว การจัดทําคูมือการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตาม
กฎหมายโรงงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจใหแกผูประกอบการในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางถูกตอง 

1.2 แนวคิด 
  จากรายงานการศึกษาโครงการนํารองแนวทางการจัดเกบ็ขอมูลวัสดุที่ไมใชแลวทีเ่ปน          
ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวดัสมุทรปราการ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ระบุวา การจําแนกของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2540) ปฏิบัติไดคอนขางยากจําเปนตองมีความรูความเขาใจดานเทคนิค เนื่องจากของเสียหลายชนดิตองมี
การพิสูจนหรือวินิจฉยัโดยผลวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ อีกทั้งไมมีความชัดเจนของคําจํากัดความ ทั้งใน
สวนที่เปนคําจาํกัดความของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และคําจํากดัความของลักษณะและคณุสมบัติ
ของของเสียอันตราย ซ่ึงคณะผูวิจยัไดเสนอแนวคดิในการจัดประเภทของเสียอันตรายตามระบบของ             
สหภาพยุโรป (European Waste Code :EWC – Hazardous Waste List : HWL) โดยเปนระบบที่มีการจําแนก
ของเสียตามกจิกรรมการผลิตหรือกระบวนการผลิต สามารถระบุไดวาของเสียมาจากขั้นตอนใดของ
กระบวนการ และมีการชี้ชัดวาของเสียใดเปนของเสียอันตรายและของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย ทําให
การจําแนกทําไดสะดวกขึ้น ลดความยุงยากในการวิเคราะหในหองปฏบิัติการ โดยจะจําแนกของเสียเปน            
2 สวน คือ ของเสียเฉพาะจากกระบวนการผลิตหลัก (Specific wastes) และของเสียทัว่ไปหรือของเสียที่           
ไมไดเกดิจากกระบวนการผลิตหลัก (Common wastes)  

  ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดนําผลการศึกษาดังกลาวมาใชในการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยออกเปนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
กําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่                  
26 เมษายน 2549 โดยนํารหสัของเสียมาใชเพียง 19 หมวดใหญจาก 20 หมวด   หมวด 1-12 เปนของเสีย
เฉพาะจากกระบวนการผลิตหลัก (Specific wastes) และหมวด 13-19 ของเสียทั่วไปหรือของเสียที่ไมไดเกิด
จากกระบวนการผลิตหลัก (Common wastes) 
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การกําหนดรหัสของเสียจะใชตัวเลข 6 หลัก เพื่อระบุถึงประเภทของอุตสาหกรรมและ      
กิจกรรมกระบวนการผลิตที่เปนแหลงกําเนดิของเสียนั้น 

XX  XX  XX 
 

  กิจกรรมหลัก          กิจกรรมยอย ประเภทหรือชนิดของของเสีย 

  ตัวเลขหลักท่ี 1 และ 2 หมายถึง ประเภทของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมหลัก กําหนดโดยใช
เลข 01 ถึง 19  เชน 

  07  XX  XX  หมายถึง ของเสียจากระบวนการผลิตสารเคมีอินทรียตางๆ  
  19  XX  XX  หมายถึง ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิต             
น้ําประปาและโรงงานผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม 

  ตัวเลขหลักท่ี 3 และ 4 หมายถึง กิจกรรมยอยซ่ึงจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เชน 

  07 02 XX หมายถึง ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใช
งานพลาสติก ยางสังเคราะห และเสนใยประดิษฐ  ซ่ึงพลาสติก ยางสังเคราะหและเสนใยประดิษฐจัดเปน
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากสารเคมีอินทรีย 

  19  09  XX หมายถึง ของเสียจากการผลิตน้ําประปา และน้ําใชอุตสาหกรรม 

วัตถุดิบตางๆ 

สายการผลิตที่  1  สายการผลิตที่  2 

ผลิตภัณฑ/ผลพลอยได 

สวนการผลิตสาธารณูปโภค –  น้ําใช       
น้ํารอน  น้ําเย็น   ไอน้ํา ฯลฯ 

ซอมบํารุง ระบบบําบัดน้ําเสีย 

คลังเก็บสินคา/วัตถุดิบ 

การจัดเก็บของเสีย 

สํานักงาน 

หองปฏิบัติการวิเคราะห 

หองพยาบาล 

โรงอาหาร 

ของเสียท่ัวไป ของเสียเฉพาะ 
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  ตัวเลขท่ี 5 และ 6  หมายถึง ประเภทหรือชนิดของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตนั้นๆ  

เชน   

07 02 07  หมายถึง ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่
เหลือจากปฏิกริิยา 

19 09 05 หมายถึง เรซินแลกเปลี่ยนประจุทีอ่ิ่มตัว หรือใชงานแลว 

  ทั้งนี้ ประเภทหรือชนิดของของเสียที่เกิดขึ้นอาจเปนของเสียอันตราย (Hazardous waste) 
หรือของเสียที่ไมเปนของเสยีอันตราย (Non Hazardous Waste) ก็ได ดงันั้น การกําหนดรหัสของเสียจึงใช
อักษรภาษาอังกฤษกํากับ โดยจะแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

  (1) รหัสของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย (Non Hazardous Waste) ไดแก รหัสที่เปนเลข        
6 หลักและไมมีอักษรภาษาองักฤษกํากับ  ยกเวนรหัส  XX  XX  99 ซ่ึงจะมีทั้งของเสยีอันตรายและของเสียที่          
ไมเปนของเสยีอันตราย 

  (2) รหัสของเสียอันตราย (Hazardous waste) ไดแก รหสัที่เปนเลข 6 หลักที่มีอักษร
ภาษาอังกฤษ “HA” กํากับ (Hazardous waste – Absolute entry) โดยของเสียในกลุมนีเ้ปนของเสียที่มีความ
เปนอันตรายและไมขึ้นอยูกบัองคประกอบหรือความเขมขนของสารอันตรายที่เปนองคประกอบของของ
เสียนั้นๆ  เชน 

  16 06 01 HA  แบตเตอรี่ชนิดใชตะกัว่ (Lead batteries)  
  13 01 01 HA  น้ํามนัไฮดรอลิกที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล 
  (3) รหัสของเสียที่อาจเปนของเสียอันตราย โดยเปดโอกาสใหพิสูจนความเปนอันตราย          
ไดแก รหัสที่เปนเลข 6 หลักที่มีอักษรภาษาอังกฤษ “HM” กํากับ (Hazardous waste – Mirror entry) ซ่ึง        
ของเสียดังกลาวอาจเปนหรือไมเปนของเสียอันตรายกไ็ด ขึ้นอยูกับองคประกอบและความเขมขนของ           
สารอันตรายหรือสารพิษในของเสียนั้นๆ  ทั้งนี้ หากพิจารณาแลวของเสียดังกลาวไมเปนของเสียอันตราย 
ของเสียนั้นๆ จะจดัอยูในรหสัของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายซึ่งไมมอัีกษรภาษาอังกฤษใดๆ กํากบั เชน 
  10  13  09 HM ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหิน ที่มแีรใยหิน 
  10  13  10         ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหนิ ที่ไมใช 10  13  09 
  หรือ 
  10  09  09 HM  ฝุนจากเตาหลอมหลอที่มีสารอันตราย 
  10  09  10          ฝุนจากเตาหลอมหลอที่มีสารอันตราย ที่ไมใช 10  09  09 
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สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

เปนกฎหมายที่วาดวยการกาํจัด/บําบัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดจากการประกอบ             
กิจการโรงงาน ซ่ึงมีทั้งที่เปนของเสียอันตราย (Hazardous waste-Absolute entry : HA) หรือ (Hazardous 
waste-Mirror entry : HM) และไมเปนของเสยีอันตราย มีสาระสําคัญประกอบดวย 5 หมวด และ 4 ภาคผนวก  
โดยสรุปดังนี ้

2.1  ผูเขาขายตองขออนุญาตนําวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 

ประกาศนี้มีผลบังคับใชกับโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ทั้งที่ตั้งอยู   
นอกเขตและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

ความหมายของ “บริเวณโรงงาน” หมายถึง ขอบเขตพื้นทีข่องโรงงานที่ระบุไวใน                  
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

2.2 นิยาม 
  “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว”  หมายความวา ส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิต 
ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย  
  “ของเสียอันตราย”   หมายความวา ส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวที่มอีงคประกอบ หรือ
ปนเปอนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกทายประกาศ 
  “การจดัการสิง่ปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไมใชแลว” หมายความวา การบาํบัด ทําลายฤทธิ์ ทิ้ง กําจัด 
จําหนายจายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการกักเก็บไวเพื่อ               
ทําการดังกลาว 

“ผูกอกําเนิดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว” หมายความวา ผูประกอบกจิการโรงงานที่
กอใหเกิดและมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง   

“ผูรวบรวมและขนสง” หมายความวา   ผูมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวไวในครอบครอง
เพื่อการขนสง  และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่เก็บรวบรวม หรือขนถาย                          
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสง        
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  
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  “ผูบําบดัและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว” หมายความวา ผูประกอบกิจการโรงงานที่มี
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง ระบบเอกสารกํากับ
การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประเภทหรือชนดิของโรงงานลําดับที่ 105 
  คําอธิบายเพิ่มเติม 
  ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หมายถึง โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปน
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหรรม โรงงานเผาของเสียอันตราย โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือผูใหบริการอื่นที่ไดรับ
ความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  “ใบกํากับการขนสง”  หมายความวา แบบกํากับการขนสง 02  ตามแนบทายประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  
  “การแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การแจงขอมูลตามประกาศกระทรวง          
อุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน 
โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547 

2.3 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
จะกําหนดไวในภาคผนวกที่ 1 ประกอบดวยรหัสของเสีย 19 หมวดใหญ   หมวด 1-12 เปน

ของเสียเฉพาะจากกระบวนการผลิตหลัก (Specific wastes) และหมวด 13-19 ของเสียทั่วไปหรือของเสียที่
ไมไดเกดิจากกระบวนการผลิตหลัก (Common wastes) 

2.4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบบันี้ ไดแก 
2.4.1 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จากสํานกังาน  บานพกั 

อาศัย และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร กระดาษ เศษอาหารและกากตะกอน              
ไขมันจากโรงอาหาร ขวดน้ํา กระปองน้ําอดัลม เปนตน 

2.4.2 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มกีฎหมายควบคุมเฉพาะ ไดแก 
       2.4.2.1   กากกัมมันตรังสี 

2.4.2.2   มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
2.4.3 น้ําเสียทีส่งไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง 
อยางไรก็ตาม แมจะไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนําออกนอกบริเวณโรงงานไปกําจัด

ตามกฎหมายโรงงาน แตโรงงานจะตองดําเนินการกําจัดวสัดุที่ไมใชแลวดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามยัและสิ่งแวดลอม 
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 2.5 หนาท่ีของผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (Waste Generator: WG) 
1. ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา  90  วัน 

หากเกนิกวาระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ ตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามแบบ สก.1  ในกรณีที่ 
ครอบครองของเสียอันตรายใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
• สําหรับวัสดุทีไ่มใชแลวทีเ่กดิขึ้นและมกีารกองเก็บกอนวนัที่ประกาศจะมีผลบังคับใชให

เร่ิมนับเวลาที่เร่ิมตนครอบครองตั้งแตวันทีป่ระกาศฉบับนี้มาผลบังคับใช คือวันที่ 26 
เมษายน 2549  กรณีที่มีวัสดทุี่ไมใชแลวชนิดนั้น ๆ เกิดขึ้นและมีการกองเก็บหลังจากวันที่ 
26 เมษายน 2549 ใหเร่ิมนับตั้งแตวนัที่มีวสัดุที่ไมใชแลวชนิดนั้น ๆ เกิดขึ้น  

• วัสดุที่ไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตราย (Non Hazardous Waste) หรือผูกอกําเนิดวสัดุที่
ไมใชแลวทีเ่ปนของเสียอันตรายไมเกนิ 100 กิโลกรัมตอเดือนใหครอบครองไมเกิน 90 วัน
เร่ิมนับจากเวลาตามขอ 1)  และใหขออนุญาตขยายระยะเวลาในการครอบครอง ตามแบบ 
สก.1 โดยระยะเวลาที่ขอขยายใหกําหนดตามความเหมาะสมในการจัดเก็บ ไดแก พืน้ที่ใน
การจัดเก็บ ปริมาณที่สามารถจัดเก็บได  ปริมาณที่เหมาะสมในการสงกาํจัด/บําบัด ฯลฯ 

• กรณีที่มีของเสียอันตรายเกนิ 100 กิโลกรัมตอเดือน แตไมเกิน 1,000  กิโลกรัมตอเดอืน 
สามารถจัดเก็บไดไมเกิน 180 วัน และใหขออนุญาตครอบครองเกนิระยะเวลาที่กําหนดตามที่
กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 

• กรณีที่มีของเสียอันตรายเกนิ 1,000  กิโลกรัมตอเดือน สามารถจัดเก็บไดไมเกิน 90 วัน และ
ใหขออนุญาตครอบครองเกินระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง 
ระบบเอกสารกํากบัการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

2. ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกนัสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  มลพิษ หรือ
ส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนดคณุสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา  และ                
หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545  และตอง          
จัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาทีไ่ดอยางถูกตองและปลอดภยั 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
  ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะตองมีผูควบคมุดแูลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพษิให
เปนไปตามที่กาํหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนด         
วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคณุสมบัติของ              
ผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลกัเกณฑการขึน้ทะเบยีนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน               
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545  

3. ตองจัดทําแผนการปองกนัอุบัติภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกดิเหตุร่ัวไหล  อัคคีภัย  
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือเหตุทีค่าดไมถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 3 ทาย
ประกาศนี้ และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงาน และมี
เสนทางหนภีัยไปยังที่ปลอดภัย 

4. หามมิใหนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไปเพื่อการ
จัดการดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวกที่ 4  ทายประกาศนี้   ในกรณีที่
ทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในบริเวณโรงงาน ตองปฏิบัติตามหมวด 4 ขอ 17 และ 
ขอ 21 ถึงขอ 24 ดวย 

ใหใชแบบ สก. 2 ทายประกาศนี้ในการยื่นขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอก
บริเวณโรงงาน  

คําอธิบายเพิ่มเติม 
• ผูกอกําเนิดวัสดุที่ไมใชแลวจะตองขออนุญาตตามแบบ สก. 2 กอนที่จะนําวัสดุที่ไมใชแลว

ออกนอกบริเวณโรงงาน 
• กรณีที่ผูกอกําเนิดวัสดุที่ไมใชแลวทําการบําบัดหรือกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว           

ภายในบริเวณโรงงานของผูกอกําเนดิวัสดุที่ไมใชแลวเอง  จะตองดําเนนิการดงันี ้
-  ปฏิบัติเกีย่วกับการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
    กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

-  ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว  
กอนการดําเนนิการบําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของสถาน   
ประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะห 
ที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และใหเก็บขอมูลผลวิเคราะหไว   
อยางนอย 3 ป เพื่อการตรวจสอบ 
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-  ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมตามประเภทหรือชนดิโรงงานที่ 
   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนด   
   วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   
   กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการ      
   ขึ้นทะเบยีนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม เปนพิษ พ.ศ. 2545     
   กําหนด และตองจัดฝกอบรมพนักงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตาม 
   หนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

5. ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวทีเ่ปนของเสียอันตรายใหกับผูรวบรวมและขนสง 
หรือผูบําบดัและกาํจดัสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวเทานั้น ในกรณีทีจ่ะใชบริการของผูอ่ืนในการจัดการ                     
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวจะตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ตองมีใบกาํกับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทกุครัง้ และใหแจง
ขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวทกุชนดิตามประกาศฉบบันี้ตอกรมโรงงานอตุสาหกรรมโดยการแจง
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

คําอธิบายเพิ่มเติม 
• การขนสงของเสียอันตรายใหใชใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายตามแบบกํากับการขนสง 02 

ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 
2547 และเมื่อทําใบกํากับการขนสงแลว ใหแจงขอมูลการขนสงผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ดวย 

• การขนสงของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย ตามกฎหมายไมไดกําหนดใหใบกํากับการขนสง 
แตตองแจงขอมูลการขนสงผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

7. ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และตองรับผิดชอบตอภาระความ
รับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย  เกิดอุบัติเหตุ  การทิ้งผิดที่ หรือ การลักลอบทิ้ง และการรับคืนเนือ่งจาก
ขอขัดแยงทีไ่มเปนไปตามสญัญาการใหบริการระหวางผูกอกําเนดิและผูบําบัดและกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวจนกวาผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุที่ไมใชแลวจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไว
ในครอบครอง  

คําอธิบายเพิ่มเติม 
  โรงงานผูกอกําเนิดวัสดุที่ไมใชแลว (Waste Generator) ตองรับผิดชอบตอภาระความรับผิด 
(liability) ในกรณีสูญหาย  เกิดอุบัติเหตุ  การทิ้งผิดที่ หรือ การลักลอบทิ้ง และการรับคืนเนื่องจาก                 
ขอขัดแยงทีไ่มเปนไปตามสญัญาการใหบริการ จนกวาผูบําบัดและกําจดัจะรับของเสยีนั้นไวในครอบครอง 
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8. ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 3 ทายประกาศนี้               
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป   

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เปนการรายงานขอมูลเกี่ยวกบัการจัดการวสัดุที่ไมใชแลวในรอบปที่ผานมา 

• หมายเลขประจําตัวที่กรอกในแบบ สก. 3 หมายถึง เลขประจําตัว 13 หลักตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากบัการขนสงของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547  ผูประกอบกิจการโรงงานที่กอใหเกดิของเสียสามารถยื่นขอมี                        
เลขประจําตัว 13 หลัก ไดทีสํ่านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  

• ใหรายงานตามแบบ สก.3 ทุกป  โดยไมตองยื่นรายงานตามแบบกํากับการขนสง 06 

9. การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว เขามาหรือออกนอกราชอาณาจกัรตองปฏิบัตติาม
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ และกฎหมายระหวางประเทศดวย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
การนําเขาหรือสงออกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวซ่ึงเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535   หากเขาขายเปนของเสียตามอนุสัญญาบาเซลตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดระหวางประเทศดังกลาว 

2.6 การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 
1. กรณีผูกอกาํเนดิของเสียอันตราย หรือ ผูบําบัดและกําจดัของเสยีอันตราย แตงตั้งตวัแทนเพื่อ

เปนผูรวบรวมและขนสง จะตองเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมกําหนด 

2. ผูแตงตั้งตัวแทนตองรับภาระความรับผิด (liability) รวมกับตัวแทนระหวางการดําเนินการ
ขนสง  และตองดําเนินการเพื่อใหผูรวบรวมและขนสงปฏิบัติดังนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการ 
ขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

(2) ตองปฏิบัติตามประกาศมตคิณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง การขนสง         
วัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

3. ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 4  ทายประกาศนี้  
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป  
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
• ผูแตงตั้งตวัแทนรวบรวมและขนสงตองดําเนินการใหผูรวบรวมและขนสง

ดําเนินการตามขอ 2 (1)  (2) และขอ 3 โดยกําหนดในขอตกลงหรือเงื่อนไขใน
สัญญา 

• หมายเลขประจําตัวที่กรอกในแบบ สก. 4 หมายถึง เลขประจําตัว 13 หลักตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากบัการขนสงของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547  ผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายสามารถยื่นขอมีเลขประจําตัว 13 
หลัก ไดที่สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  

 2.7 หนาท่ีของผูบําบดัและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (Waste Possessor : WP) 
1. ผูประกอบกจิการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวตองปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

2. ตองรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนุญาตตาม           
เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กาํหนดไวในใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานและตองแจงเปนหนังสือ
ใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ไดรับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่
สามารถรับดําเนินการได  พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 

3. ตองใชใบกํากับการขนสง และตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง 
การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545  และเมื่อมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามาในบริเวณ           
โรงงาน ใหแจงขอมูลตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
ผูรับบําบัดและกําจดัวัสดุทีไ่มใชแลวตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง 

การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ในเรื่องที่เกี่ยวกบัภาชนะ และบรรจุภัณฑทีใ่ชในการขนสงของเสีย
อันตราย รวมถึงการแสดงเครื่องหมายที่แสดงถึงความเปนอันตรายของของเสียนั้นๆ และจะตองใชใบกํากับ
การขนสงตามแบบกํากับการขนสง 02 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากบัการขนสง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  รวมทั้งตองแจงขอมูลการขนสงผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. ตองรับภาระความรับผิด (Liability) ตอส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เมื่อรับดําเนินการบําบัด
และกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว และไดลงลายมอืช่ือในใบกํากบัการขนสงแลว 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
ผูรับบําบัดหรือกําจัดจะรับภาระความรับผิดก็ตอเมื่อรับและขนสงวัสดทุี่ไมใชแลวถึงสถานที่

บําบัดหรือกําจดั และไดลงลายมือช่ือในในกํากับการขนสง หรือกรณทีี่ผูรับบําบัดหรือกําจัดเปนผูแตงตั้ง             
ตัวแทนรวบรวมและขนสงเอง 

5. ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวกอนการ
ดําเนินการบําบัดหรือกําจดั จากหองปฏิบตัิการวิเคราะหของสถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหของ
ทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และใหเก็บขอมูล     
ผลวิเคราะหไวอยางนอย 3 ป เพื่อการตรวจสอบ 

6. ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะ ตามประกาศกระทรวง        
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือ
ส่ิงใดๆที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนดคุณสมบัตขิองผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบยีนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพษิ พ.ศ. 2545  และตองจัดฝกอบรม
พนักงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะตองมีผูควบคมุดแูลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพษิให

เปนไปตามที่กาํหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนด              
วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคณุสมบัติของ              
ผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลกัเกณฑการขึน้ทะเบยีนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน               
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545  

7. ตองจดัทําแผนการปองกนัอุบัติภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกดิเหตุร่ัวไหล  อัคคีภัย  
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว หรือเหตุทีค่าดไมถึง  ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 3 ทายประกาศ
นี้ และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภยัและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉนิอยางเหมาะสมและเพียงพออยูภายใน
โรงงาน  และมีเสนทางหนภีัยออกจากพืน้ที่ไปยังที่ปลอดภัย 

8. ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 5 ทายประกาศนี้ 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

• เปนการรายงานขอมูลเกี่ยวกบัการรับกําจัดหรือบําบัดวัสดุที่ไมใชแลวในรอบปที่  
ผานมา 
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• หมายเลขประจําตัวที่กรอกในแบบ สก. 5 หมายถึง เลขประจําตัว 13 หลักตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากบัการขนสงของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547  ผูบําบัดหรือกําจดัของเสียอันตรายสามารถยื่นขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก
ไดที่สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  

• ใหรายงานตามแบบ สก.5 ทุกป โดยไมตองยื่นรายงานตามแบบกํากับการขนสง 07 
 2.8 บทเฉพาะกาล 

1. คําขออนุญาตใดๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2541)  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 
2547  ที่อยูระหวางการพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
คําขออนุญาตที่ยื่นกอนวนัที ่26 เมษายน 2549 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวดัยังไมพจิารณาออกใบอนุญาตใหแลวเสร็จกอนวันที่ 26 เมษายน 2549  คําขออนุญาต         
ดังกลาวจะถือเปนคําขออนญุาตตามประกาศฉบับนี้ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหตามกฎหมายใหม 

2. ใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)  และฉบับที ่1 (พ.ศ. 
2541) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เพิ่มเติม)  พ.ศ. 2547  
ที่ออกใหกอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ใหคงใชตอไปไดจนสิ้นอายุที่กําหนดไว 
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สวนที่ 3 การพิจารณากําหนดรหัสวัสดุที่ไมใชแลว 

3.1 ตัวอยางสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีตองขออนุญาตนําออกนอกบริเวณโรงงาน 
1. กาก หรือสวนที่เหลือจากการผลิต หรือการใชงาน  
2. ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ หรือไมเปนไปตามขอกําหนด 
3. ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน 
4. วัสดุ หรือส่ิงใดๆ ที่ปนเปอน หกหลน หรือเสียหาย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการใชงานผิด           

วัตถุประสงค  
5. วัสดุ หรือส่ิงใดๆ ที่ปนเปอน หรือสกปรก เนื่องจากการใชงานในภาวะปกติ เชน ผาที่

ปนเปอนน้ํามนัหรือสารเคมีเนื่องจากการเช็ดทําความสะอาด ภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑที่
ปนเปอนสารเคมี  

6. วัสดุ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชงานได เชน แบตเตอรี่เสยี สารเรงปฏิกิริยาที่             
เสื่อมสภาพ  

7. สารใดๆ ซ่ึงขาดคุณสมบัติเดมิ เนื่องจากผานการใชงาน เชน กรดหรือตวัทําละลายที่ถูก
ปนเปอน  เกลอืเคมีที่ใชในการชุบผิวเหล็กซึ่งเสื่อมสภาพแลว 

8. กาก หรือสวนที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน ตะกรนั  ตะกอนจาก
เครื่องกล่ัน  

9. กาก หรือสวนที่เหลือจากกระบวนการบําบดั หรือกําจดัมลพิษ เชน ฝุนหรือตะกอนจาก
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ตัวกรองที่ใชงานแลว  

10. กาก หรือสวนที่เหลือจากกระบวนการขึ้นรูป ขัดเกลา หรือตกแตง เชน เศษจากการกลึง ไส 
เจาะ หรือ รีดโลหะ  

11. กาก หรือสวนที่เหลือจากกระบวนการกลัน่ สกัด วัตถุดบิใดๆ หรือกระบวนการแยกแตง
สินแร เชน กากแร หางแร กากน้ํามันจากแหลงขุดเจาะ  

12. วัสดุที่ถูกทําใหคุณภาพเสื่อมลง เชน น้ํามนัที่ถูกปนเปอนดวยสารประกอบโพลีคลอริเนทเตด              
ไบฟนิล  

13. วัสดุ สาร หรือผลิตภัณฑใดๆ ซ่ึงกฎหมายประกาศหามใช  
14. ผลิตภัณฑใดๆ ซ่ึงไมตองการใชงานอีกตอไป  
15. วัสดุ สาร หรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ถูกปนเปอนจากการจดัการแกไขปญหามลพิษจากโรงงาน 

เชน การฟนฟสูภาพดิน  
เปนตน 
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3.2 การพิจารณากําหนดรหสัของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
  3.2.1 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวแบงเปน 19 หมวดใหญ  ดังนี ้

หมวด 1-12  เปนของเสียเฉพาะจากกระบวนการผลิตหลัก (Specific wastes)  
 หมวด 01 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวจากการสํารวจ การทาํเหมอืงแร การ

   ทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคม ี
    เชน  กากแรหรือหางแรจากกิจกรรมการหลักในการปรับสภาพ

แรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมีของโรงงานลําดับที่ 59 และ 60 เปนตน 
 หมวด 02 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวจากการเกษตรกรรม   การเพาะปลกู

   พืชสวน   การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  การทําปาไม การลาสัตว  
    การประมง การแปรรปูอาหารตางๆ  

เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรจําพวกพืชและสตัวของโรงงานลําดับที่ 1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
13  15  16  17  18  19  20  21 เปนตน 

 หมวด 03 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวจากกระบวนการแปรรูปไม และการ
   ผลิตแผนไม เครื่องเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง  

    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการแปรรปูไม และการ
ผลิตแผนไม  เครื่องเรือน เยือ่กระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็งของโรงงานลําดบัที่  
34  35  36    37 (เฉพาะโรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
ไม)  38  40  เปนตน 

 หมวด 04 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
    ขนสัตว และอตุสาหกรรมสิ่งทอ  
    เชน  กิจกรรมหลักในการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุมหม หนัง            

เครื่องหนังและขนสัตว ของโรงงานลําดับที่ 22  23  24  25  28  29  30  31  32  33 
เปนตน 

 หมวด 05 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม 
   การแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการบาํบัดถานหินโดย 

    การเผาแบบไมใชออกซิเจน  
    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการกลั่นปโตรเลียม

ของโรงงานลําดับที่ 49  50 89 เปนตน 
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  หมวด 06 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต 
    สารอนินทรียตางๆ  
    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการผลิต ผสม การใช

สารเคมี อนินทรีย เชน กรด/ดางอนินทรีย สารเคมีจําพวกฟอสฟอรัส ฯลฯ ของ 
โรงงานลําดับที่ 42 เปนตน 

  หมวด 07 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิตสารอินทรียตางๆ 
    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการผลิต  ผสม การใช        

สารเคมีอินทรีย เชน พลาสตกิ ยางสังเคราะห  จารบี สบู สารซักฟอก ฯลฯ ของโรงงาน
ลําดับที่ 42  43  44  45 (เฉพาะสียอมที่เปนสารอินทรีย) 46  47 48(1)  48(2)  48(5)  เปน
ตน 

  หมวด 08 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการผลติ การผสมตามสูตร 
   การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว 
   สารติดผนึก และหมึกพิมพ  

    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการผลิต ผสม ใชงานสี         
สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพของโรงงานลําดับที่ 
42  45  48(6) เปนตน 

  หมวด 09 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบัการ
    ถายภาพ 
  หมวด 10 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการใชความรอน 
    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการผลิตไฟฟา  หลอม

ถลุง  หลอมหลอ ผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว  การผลิตเซรามิกซ อิฐ 
กระเบื้อง การผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว ปูนพลาสเตอร ฯลฯ ของโรงงานลําดับที่ 54  
55  56  57  58(1) 59  60  61  62  63   64(1)  64(4)  64(5)  64(6)  64(7)  64(8)  
64(14)  65  66  67  68 77  78  79  80  84(2) เปนตน 

  หมวด 11 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการปรบัสภาพผิวโลหะและ
   วัสดุตางๆ ดวยวิธีเคมี รวมทัง้การชุบเคลือบผิว และของเสียจาก
   กระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy  

    เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการปรับสภาพผิว
โลหะและวัสดุตางๆ ดวยวิธีการชุบเคลือบผิวของโรงงานลําดับที่ 59  60  61  62  
63  64(1)  64(4)  64(5)  64(6)  64(7)  64(8) 64(10) 64(14)  65  66  67  68  69  70 
71 72  73  77  78  79  80  81  82  83  84(1)  84(2)  84(5) เปนตน 
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 หมวด 12 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการตดัแตง และปรับสภาพผิว
   โลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล  

เชน  วัสดุที่ไมใชแลวจากกจิกรรมหลักในการปรับสภาพผิว
โลหะและวัสดุตางๆ ดวยวิธีการทางกายภาพ เชน การตัด ตะไบ  ไส  กลึง  เจียร 
จากโรงงานลําดับที่ 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  75  
76  77  78  79  80  81  82  83 84  85  86  87  93  94  95  96 เปนตน 

 หมวด 13-19 ของเสียทั่วไปหรือของเสียที่ไมไดเกดิจากกระบวนการผลิตหลัก (Common 
wastes) 

 หมวด 13 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภท น้าํมันและเชื้อเพลิงเหลว 
   ไมรวมน้ํามันที่บริโภคได 

    เปน น้ํามันทีใ่ชแลวจากกิจกรรมซอมบํารุงของโรงงานทุกลําดับ  
 หมวด 14 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตัวทําละลายอินทรีย สาร

   ทําความเยน็ สารขับเคลื่อน ที่ไมรวมไวในหมวด 07 และหมวด 08  
    เปน ตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลื่อนที่ใชงาน

แลวซ่ึงไมไดระบุไวในหมวด 01-12 ของโรงงานทุกลําดบั 
 หมวด 15 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภัณฑ วัสดดุูดซับ ผา

   สําหรับเช็ด วสัดุตัวกรอง และชุดปองกันที่ไมไดระบไุวในหมวดอื่น 
    เปน วัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภัณฑตางๆ ที่ใชบรรจุวัตถุดิบ

หรือสินคา  วสัดุดูดซับหรือวัสดุตัวกรองตางๆ เชน เศษผา ขี้เล่ือย ทราย                
กระดาษ ฯลฯ ชุดปองกันตางๆ เชน ถุงมือ รองเทาเซฟตี้ หนากาก  ผาปดจมูก อุปกรณ
ปองกันเสียง ฯลฯ จากกระบวนการผลิตและการใชในโรงงานทุกลําดับ 

  หมวด 16 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตางๆ ที่ไมไดระบุใน 
    หมวดอืน่  
    เชน  

1) เปนของเสียจากกิจกรรมหลักในการซอมแซมยานพาหนะ
ตางๆ  ของโรงงานลําดับที่ 77  78  79 95 เปนตน 

2) เปนของเสียจากการซอมบํารุงยานพาหนะของโรงงานลําดับ
อ่ืนๆ ที่มีการซอมบํารุงยานพาหนะภายในโรงงาน ยกเวน  
น้ํามันใชแลวประเภทตางๆ (ไมรวมน้ํามนัเบรค)                       
ตัวทําละลายใชแลว บรรจุภณัฑและกระปองที่ใชงานแลว 
รวมถึงวัสดุดูดซับตางๆ  
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3) วัสดุที่ไมใชแลวจําพวกอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รวมถึงแบตเตอรี่ เชน หลอดไฟหมดอายุ  แบตเตอรี่             
ถานไฟฉาย ฯลฯ จากการใชภายในโรงงานทุกลําดับ หรือ
ของเสียจากโรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซม
ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส โรงงานลําดับที่ 
65 66  67  68  69  70  71  72  73  74  เปนตน 

4) วัสดุที่ไมใชแลวจากการลางถังบรรจุและถังกักเก็บ รวมถึง
สารเรงปฏกิิริยาที่ใชงานแลว 

5) วัสดุที่ไมใชแลวประเภทวัสดุบุผิวหรือวัสดุกันความรอน 
เชน ฉนวนกันความรอนที่หมดอายุการใชงาน ฯลฯ 

เปนตน 
 หมวด 17 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากงานกอสรางและการรื้อทําลาย

   ส่ิงกอสราง รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน 
    เชน เศษอิฐ เศษคอนกรีต เศษกระเบื้อง เศษเหล็ก หรือเศษไมจาก

การรื้อทําลายสิ่งกอสรางภายในโรงงาน  รวมถึงดินที่ขดุจากพืน้ที่ปนเปอน หิน
และตะกอนจากการขุดลอก ของโรงงานทุกลําดับ 

 หมวด 18 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษย
   และสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข   

    ไดแก วัสดุทีไ่มใชแลวจากการวินิจฉยั รักษา และปองกนัโรค
สําหรับมนุษย และสัตว เชน ของเสียจากหองพยาบาลภายในโรงงาน ของเสียจาก
หองวิจยั เปนตน 

 หมวด 19 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงปรับคุณภาพของเสีย  
   โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลิตน้ําใช 

  อุตสาหกรรม 
   เปน วัสดุที่ไมใชแลวโรงปรบัคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย 

โรงผลิตน้ําประปา และโรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม  รวมถึงของเสียจากการ             
ตัดยอยของเสยีที่เปนโลหะ ของเสียจากการปรบัสภาพน้าํมันเพื่อนํากลับมาใชใหม 
ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล (การคัดแยก การบด การอดั การทําให
เปนเม็ด ฯลฯ) ของเสียจากการฟนฟูดิน และน้ําใตดิน และของเสียจากการบําบัด
อากาศเสียที่ไมไดระบุไวในรหัสอื่น 

ขอสังเกต  วสัดุที่ไมใชแลวจากโรงงานแตละประเภทอาจจะเขาขายเปนวัสดุที่ไมใชแลวในหลายหมวด 
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  3.2.2 การกําหนดรหัสท่ีเหมาะสมกับของเสีย 
   1) ใหพิจารณากิจกรรมหลักของการประกอบกิจการตามหมวด 1- 12 เปนลําดับแรก  
   2) หากไมสามารถกําหนดรหัสของเสียตามหมวด 1- 12 ใหพิจารณาหมวด 17 – 19 
เปนลําดับถัดไป 
   3) หากไมสามารถระบุรหัสที่เหมาะสมตามขอ 1 และ 2 ได ใหตรวจสอบรหัส 
ของเสียตามกจิกรรมในหมวด 13 - 15  
   4) ถายังไมสามารถระบุไดใหตรวจสอบรหัสของเสียในหมวด 16  
   5) และหากยังไมสามารถระบุรหัสของเสียตามหมวด 16 ได ใหกลับไปพิจารณา
รหัสของเสียที่มีเลข 2 หลักสุดทายเปนเลข 99 ในหมวดทีเ่กี่ยวของในขอ 1) และ 2) 
   6) หากรหัสของเสียที่กําหนดไดมีอักษรภาษาอังกฤษ “HA” กํากับ แสดงวา              
ของเสียดังกลาวเปนของเสียอันตราย 
   7) หากรหัสของเสียมีอักษรภาษาอังกฤษ “HM” กํากับ การวินิจฉยัองคประกอบ
ของของเสีย สามารถใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ หรือใชหลายวธีิรวมกัน 

• ใชความรูจากระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย วาของเสีย
ที่เกิดขึ้นมีสารใดเปนองคประกอบอยูบาง 

• การวิเคราะหทางเคมี 
• การใชขอมูลที่แสดงไวในการเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Material 

Safety Data Sheet : MSDS)   
เมื่อทราบองคประกอบของของเสียดังกลาวแลว ใหพิจารณาวาองคประกอบนัน้ตรงกับ 

รายช่ือของเสียอันตรายที่กําหนดไวในรหัสของเสียหรือไม หรือมีคุณสมบัติความเปนอันตรายตามทีก่ําหนด
ไวในภาคผนวกที่ 2 ขอ 1 - 4  หรือไม กรณทีี่ไมทราบหรือไมสามารถหาองคประกอบของของเสียได ใหนํา
ของเสียไปวิเคราะหคุณสมบตัิความเปนอันตราย โดยใชวธีินํามาหาคาความเขมขนทั้งหมด (Total 
Concentration Analysis) ของสิ่งเจือปน หากพบวามีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรีย
อันตราย ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (mg/kg; wet weight) 
เทากับหรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration (TTLC) ที่กําหนดไวในขอ 5.1 ของภาคผนวก
ที่ 2 แสดงวาของเสียดังกลาวเปนของเสียอันตราย  

หากผลการวิเคราะหดังกลาวมีคานอยกวาคาที่กําหนดไวในขอ 5.1 ใหนําของเสียดงักลาว
ไปวเิคราะหดวยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิเคราะหน้ําสกัด หากมีองคประกอบของสารอนินทรีย
อันตรายและสารอินทรียอันตรายในหนวยมิลลิกรัมของสารตอลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เทากับหรือมากกวา
คา Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) ที่กําหนดไวในขอ 5.2 ของเสียดังกลาวจัดเปนของเสีย
อันตราย  
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ขั้นตอนที่ 1 คนหารหัสวัสดุท่ีไมใชแลวจากแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมหลัก  
โดยใหพิจารณารหัสในหมวด 01 – 12 เปนลําดับแรก และ 
หมวด 17-19 เปนลําดับถัดไป  ทั้งนี้ใหเลือกรหัสกิจกรรมยอยและชนิดของวัสดุที่ไมใชแลว       
6 หลัก ที่เหมาะสม   

ขอควรระวัง - ไมนํารหัสที่ลงทายดวย 99 (XX XX 99) มาพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 โดยใหนําไปพิจารณา       
ก็ตอเมื่อไมสามารถระบุรหัสไดในขั้นตอนที่ 3 
- การประกอบกิจการที่มีกระบวนการผลิตหลายอยาง  ใหพิจารณารหัสวัสดุที่ไมใชแลวหลาย
หมวด    

ตัวอยาง    โรงงานผลิตกอกหรือวาลวน้ํา  
 ของเสียเฉพาะ 
 การหลอมหลอทองเหลือง  10 10 XX 
 การตัดและเจียรช้ินสวนที่หลอมหลอ 12 01 XX 
 การชุบเคลือบผิว   11 XX XX 
 ของเสียท่ัวไป 
 กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 19 XX XX 

ฝุนผงจากการขัดผิวช้ินงาน         19 80 01 หรือ 19 80 02 
(จากระบบ Cyclone)  

 ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 2 คนหารหัสวัสดุท่ีไมใชแลวจากชนิดของวัสดุท่ีไมใชแลว  
ในกรณีที่ไมสามารถระบุรหัสไดตามหมวด 01 – 12  และ 17 – 19 ได ใหพิจารณารหัสใน 
หมวด 13 – 15 

ขอควรระวัง ไมนํารหัสที่ลงทายดวย 99 (XX XX 99) มาพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 โดยใหนําไปพิจารณาก็
ตอเมื่อไมสามารถระบุรหัสไดในขั้นตอนที่ 3 

ตัวอยาง  ของเสียท่ัวไป 
 น้ํามันหลอล่ืนใชแลว  13 XX XX 
 ผาปนเปอนน้ํามัน   15 02 02 
 บรรจุภัณฑกระดาษที่ชํารุดเสียหาย 15 01 01 

ขั้นตอนที่ 3 วัสดุท่ีไมใชแลวอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในหมวด 01 -15 และ 17-19 
ในกรณีที่ไมสามารถระบุรหัสตามหมวด 13 - 15 ได ใหพิจารณารหัสในหมวด 16  
ถาหากไมสามารถระบุรหัสไดตามหมวด 16 ใหกลับไปใชรหัสที่ลงทายดวย 99 (XX  XX  99) 
ในหมวด 01 - 12 และหมวด 17 - 19 
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ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาความเปนอันตราย 
  รหัสวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนเลข 6 หลัก แตละชุดจะกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษ “HA”  

(Hazardous waste – Absolute entry) หรือ “HM” (Hazardous waste – Mirror entry) หรือไม 
กํากับดวยอักษรใดๆ  เพื่อแสดงความเปนอันตราย 
HA (Hazardous waste – Absolute entry) เปนของเสียอันตรายอยางแนนอน ไมตองพิจารณา
องคประกอบหรือความเขมขนของสารอันตรายที่เจือปน 
HM (Hazardous waste – Mirror entry) เปนของเสียที่อาจเปนของเสียอันตราย และเปด
โอกาสใหพิสูจนความเปนอันตราย หากไมมีการทดสอบความเปนอันตรายตามที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 2 ใหถือวาเปนของเสียอันตราย 
 

ขั้นตอนที่ 5 รหัสของวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีตองวิเคราะหความเปนอันตราย 
กรณีของรหัสที่ลงทายดวย 99 (XX  XX  99) อาจจะเปนทั้งของเสียอันตรายและของเสียที่ไม 
เปนของเสียอันตราย  และรหัสที่กํากับดวย “HM”  
หากตองการจะพิสูจนความเปนอันตรายตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ใหดําเนินการดังนี้  
1. ตรวจสอบความเปนอันตรายตามลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ขอ 

1-4 
2. หากไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดตามกําหนดในภาคผนวกที่ 2 ขอ 1-4 ได              

ใหดําเนินการวิเคราะหตามที่กําหนดในขอ 5 ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหหาคาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration) เปนลําดับ
แรก ตามวิธีที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 2 ขอ 6.5  หากพบวา 

        ก. คาที่วิเคราะหได (มก./กก.) ≥  คา TTLC (Total Threshold Limit Concentration) ในขอ 5.1 = ของเสีย
อันตราย 
        ข. คาที่วิเคราะหได (มก./กก.)<  คา TTLC (Total Threshold Limit Concentration) ในขอ 5.1  ใหพิจารณา
ดังนี้ 
 ข.1 หากคาที่วิเคราะหได (มก./กก.) <  คา STLC (Soluble Threshold Limit Concentration)  ในขอ 5.2 
= ของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย  โดยไมตองวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร (Wet Extraction Test) อีก 
 ตัวอยาง  ขอ 5.1 กําหนดคา TTLC ของตะกั่วไวที่     1,000  มก./กก. 
   ขอ 5.2 กําหนดคา  STLC ของตะกั่วไวที่          5.0 มก./ลิตร 
   คาความเขมขนที่วิเคราะหได   4.0 มก./กก. 
                                คาที่วิเคราะหได (4.0 มก./กก.) < คา TTLC (1,000  มก./กก.) และ 
  คาที่คาที่วิเคราะหได (4.0 มก./กก.) <  คา STLC  (5.0 มก./ลิตร)  ของเสียดังกลาวจึงเปน        
ของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย โดยไมตองวิเคราะหดวยวิธีสกัดสารอีก (Wet Extraction Test) เนื่องจากมี         
ขอสังเกตวา แมตะกั่วที่มีในของเสียจะชะออกมาในน้ําสกัดทั้งหมด  (4.0 มก.) ก็ไมเกินคา STLC (5.0 มก.)  
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  3.2.3 ตัวอยางการพิจารณากาํหนดรหัสของเสีย 
 
   การกําหนดวสัดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย (Non Hazardous Waste) 
 

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
เศษชิ้นสวนพืชจากระบวนการผลิต 02 03 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ

การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 
ไดแก เศษชิ้นสวนจากอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร เชน เปลือกสัปปะรด  
เงาะ จากการผลิตผลไมกระปอง  
เปลือกและแกนขาวโพด  เปลือกถั่วจาก
การผลิตซาลาเปาไสถ่ัว กากกาแฟ  

02 02 02 เศษเนื้อเยื่อสัตว ไดแก เศษชิ้นสวนสัตวจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว เชน เศษเนื้อ 
เศษหนัง เศษเครื่องใน 

02 02 03 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

เชน ขนสัตว กระดูก มูลสัตว เปลือกกุง 
หัวกุง  เกล็ดปลา เปลือกหอย  

04 01 01 ของเสียจากการแลเนื้อ           
แยกหนัง 

ไดแก ช้ินสวนจากการผาแยกเนื้อและ
หนังกอนที่จะนําไปฟอกใน                
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและขนสัตว 

เศษชิ้นสวนของสัตวจากกระบวนการผลิต 

04 01 99 เศษหนังที่เกิดการตัดแตง 
และปรับสภาพดวยวิธีทางกายภาพ
เชน ตัด หั่น ปม เจียร ฯลฯ 

จากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

เศษชิ้นสวนไม 03 01 01 ของเสียประเภทเปลือกไม 
และไมกอก 
หรือ 
03 01 05 ขี้เลื่อย เศษไมจากการ           
ตัดแตงขึ้นรูปและตัดช้ินไม ไมอัด
และไมวีเนียร ที่ไมใช 03 01 04 

เปนวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการ
ผลิตไม แผนไม เครื่องเรือน 

 
 

ข.2 คาที่วิเคราะหได  ≥  คา STLC (Soluble Threshold Limit Concentration)  ในขอ 5.2 ใหนํา         
ของเสียนั้นไปวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร (Wet Extraction Test) ตามวิธีที่กําหนดในขอ 6.4 หาก 
  คาที่วิเคราะหได (มก./ลิตร) ≥ คา STLC ในขอ 5.2 = ของเสียอันตราย 
  คาที่วิเคราะหได (มก./ลิตร) < คา STLC ในขอ 5.2 = ของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย 
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วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
03 03 01 ของเสียประเภทเปลือกไม 
และเนื้อไม 

เปนวัสดุที่ไมใชแลวจากการ
กระบวนการผลิตเยื่อ  กระดาษ หรือ
กระดาษแข็ง 

15 01 03 บรรจุภัณฑที่เปนไม เปนวัสดุที่ไมใชแลวประเภท                
บรรจุภัณฑประเภทไม รวมถึง              
ไมพาเลทที่ใชรองวัตถุดิบหรือสินคา 

17 02 01 ไม 
 

เปนวัสดุที่ไมใชแลวจากการ              
กอสรางหรือการรื้อทําลายสิ่งกอสราง      
ภายในโรงงาน 

เศษชิ้นสวนไม (ตอ) 

19 12 07 ไม ที่มีสารอันตราย ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธี
เชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน 
การคัดแยก การบด การอัด การทําให
เปนเม็ด เชน  เศษไมคัดแยกจากโรงงาน
ลําดับที่ 105 ฯลฯ 

03 03 08 ของเสียจากการคัดแยก          
เศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งเพื่อ
นําไปใชในกระบวนการนํากระดาษ
กลับมาใชใหม 

ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อ 
กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 

15 01 01 บรรจุภัณฑที่เปนกระดาษ 
หรือกระดาษแข็ง 

ของเสียประเภทบรรจุภัณฑประเภท
กระดาษ ไดแก กลองหรือลังกระดาษ 

เศษกระดาษ 

19 12 01 กระดาษ และกระดาษแข็ง ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธี
เชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน 
การคัดแยก การบด การอัด การทําให
เปนเม็ด  เชน เศษกระดาษจากคัดแยก
ของโรงงานลําดับที่ 105 ฯลฯ เศษ
กระดาษจากโรงงานอัดกระดาษ 

07 02 13 ของเสียจําพวกพลาสติก  ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสม
ตามสูตร การจัดสงและการใชงาน
พลาสติก ยางสังเคราะห 

12 01 05 เศษพลาสติกจากการปาด/
กลึง 

ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพ
ผิวพลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ 
หรือเชิงกล ไดแก เศษจากการตัด หั่น 
ปาด ปม กลึง ฯลฯ 

เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะหที่เปน              
โพลิเมอร 

17 02 03 พลาสติก ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งกอสรางภายในโรงงาน 
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วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 

15 01 02 บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก วัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภัณฑ
พลาสติกที่ไมปนเปอนของเสียอันตราย 
รวมถึง พาเลทพลาสติก ถุงพลาสติก 
บรรจุภัณฑที่เปนโฟมและเศษพลาสติก
จากการหอหุมสินคาและวัตถุดิบ   

เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะหที่เปน              
โพลิเมอร (ตอ) 

19 12 04 พลาสติก และยาง ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธี
เชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน 
การคัดแยก การบด การอัด การทําให
เปนเม็ด เชน เศษพลาสติกหรือยางจาก
การคัดแยกของโรงงานลําดับที่ 105 
ฯลฯ 

04 02 21 เศษเสนใย สิ่งทอที่ยังไมได
ผานการฟอกยอม 
หรือ 
04 02 22 เศษเสนใย สิ่งทอที่ผานการ
ฟอกยอมแลว  

ของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก 
กระบวนการปนดาย  ทอผา  ฟอกยอม
และกระบวนการตัดเย็บสิ่งทอตางๆ  

19 12 08 สิ่งทอ (textiles)  ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธี
เชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน 
การคัดแยก การบด การอัด การทําให
เปนเม็ด เชน เศษผาหรือสิ่งทอจากการ
คัดแยกของโรงงานลําดับที่ 105 ฯลฯ 

เศษผาหรือเศษสิ่งทอ 

15 01 09 บรรจุภัณฑที่เปนสิ่งทอ วัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภัณฑ
ประเภทผาซึ่งไมปนเปอนของเสีย
อันตราย ถุงแปง กระสอบน้ําตาล ฯลฯ 

เศษไขสัตว น้ํามันสัตว 02 02 03 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตวตางๆ 
และปลา  ไขมันนม 

เศษไขพืช น้ํามันพืช 02 02 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

ของเสียจากการเตรียมและแปรรูป
ผลไม ผัก ธัญพืช น้ํามันที่บริโภคได 
โกโก กาแฟ ชา ฯลฯ 

เศษยางธรรมชาติ 19 12 04 พลาสติก และยาง ของเสียจากกระบวนการผลิตและใช
ยางธรรมชาติ 
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วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 

12 01 01 เศษเหล็กจากการตะไบ การ
เจียร หรือการกลึง 
หรือ 
12 01 03 เศษโลหะที่ไมใชเหล็กจาก
การตะไบ การเจียร หรือการกลึง 

ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพ
ผิวโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทาง
กายภาพ หรือเชิงกล  เชน การตัด เจียร 
ตะไบ ไส  กลึง ปมกระแทก เจาะ ฯลฯ
ทั้งนี้จะตองไมปนเปอนของเสีย
อันตราย 

15 01 04 บรรจุภัณฑที่เปนโลหะ ของเสียประเภทบรรจุภัณฑโลหะ            
พาเลทที่เปนโลหะที่ไมปนเปอน             
ของเสียอันตราย 

16 01 17 โลหะที่เปนเหล็ก 
หรือ 
16 01 18 โลหะที่ไมใชเหล็ก 

ยานพาหนะที่หมดอายุ หรือของเสียจาก
การแยกชิ้นสวนยานพาหนะที่หมดอายุ
หรือใชงานแลว และการซอม
ยานพาหนะ 

17 04 01 ทองแดง สัมฤทธิ์ 
ทองเหลือง 
หรือ 
17 04 02 อลูมิเนียม 
หรือ 
17 04 04 สังกะสี 
หรือ 
17 04 05 เหล็ก หรือเหล็กกลา 
หรือ 
17 04 07 โลหะหลายชนิดปะปนกัน 

ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งกอสรางภายในโรงงาน 

เศษโลหะและโลหะผสม 

19 12 02 โลหะเหล็ก 
หรือ 
19 12 03 โลหะที่ไมใชเหล็ก 

ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธี
เชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน 
การคัดแยก การบด การอัด การทําให
เปนเม็ด เชน  เศษโลหะและโลหะผสม
จากการคัดแยกของโรงงานลําดับที่ 105   
ฯลฯ 

เศษแกวและเศษกระจก 10 11 12 เศษแกวที่ไมมีโลหะหนัก ของเสียจากการผลิตแกวและผลิตภัณฑ
แกว ไมรวมถึงแกวที่มีการปนเปอน
โลหะหนัก เชน จอภาพ หลอดภาพ  
กระจกที่มีการฉาบปรอท ฯลฯ 
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 15 01 07 บรรจุภัณฑที่เปนแกว ของเสียประเภทบรรจุภัณฑแกว               
ที่ไมปนเปอนของเสียอันตราย 

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
10 12 08 ของเสียที่เปนเซรามิกส อิฐ 
กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงาน
กอสราง (ที่ผานกระบวนการให 
ความรอนแลว) 

ของเสียจากการผลิตสินคาเซรามิกส อิฐ 
กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงาน 
กอสราง 

เศษกระเบื้องเคลือบ เศษเซรามิกส 

17 01 03 กระเบื้องและเซรามิกส 
หรือ 
17 01 07  สวนผสม หรือช้ินสวน
ตางๆ ของกระเบื้อง และเซรามิกสที่
ไมมีสารอันตราย 

ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งกอสรางภายในโรงงาน 

10 13 14 เศษและกากคอนกรีต ของเสียจากการผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว 
และปูนปลาสเตอร รวมทั้งผลิตภัณฑ
จากปูนดังกลาว 

เศษอิฐ หิน ปูน ทราย หรือวัสดุที่มี
องคประกอบของดิน ทราย หรือหิน เชน 
กระเบื้อง อิฐ ยิปซั่ม คอนกรีต 

17 01 01 คอนกรีต 
หรือ 
17 01 02 อิฐ 
หรือ 
17 01 07 สวนผสม หรือช้ินสวน
ตางๆ ของคอนกรีต อิฐที่ไมมีสาร
อันตราย 

ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งกอสรางภายในโรงงาน 

 
  ตัวอยางการกําหนดรหัสของเสียอ่ืนๆ 
 

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
02 03 99 ของเสียอื่นที่ไมไดระบุ
ขางตน 

จากกระบวนการผลิตน้ํามันพืช 

07 06 99 ของเสียอื่นที่ไมไดระบุ
ขางตน 

จากกระบวนผลิตไขมัน ไข จารบี สบู    

ดินหรือแปงฟอกสี 

19 11 01 ดินกรองที่ใชงานแลว ของเสียจากการปรับสภาพน้ํามันเพื่อ
นํากลับมาใชใหม 

หลอดฟลูออเรสเซนต 16 02 15 ช้ินสวนที่เปนอันตราย ที่
ถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่ไมใช
งานแลว 

หลอดฟลูออเรสเซนตที่หมดอายุ             
การใชงาน 
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เศษครีมเทียม 02 03 04  วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

ของเสียจากการผลิตโกโก กาแฟ ชา
แบบพรอมชง หรือผลิตครีมเทียม 

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
เศษนมเสีย นมไมไดคุณภาพ 02 03 04  วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ

การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 
ของเสียจากการผลิตแปรรูปนม ผลิต
นมสด นมผง นมขน ครีมจากน้ํานม 
เปนตน 

น้ําลางแทงกของโรงกลั่นน้ํามันที่ใชไอน้ํา   
แรงดันสูง 

16 07 XX   การระบุรหัสใหครบ 6 หลัก  จะตอง
พิจารณาวาของเสียดังกลาวมีน้ํามัน
หรือสารอันตรายหรือไมอยางไร 

กากขาวมอสตเปยก  ยีสตแหง  02 07 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภคหรือแปรรูปตอไป 

จากอุตสาหกรรมผลิตเบียร  

กากกาแฟ 02 07 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภคหรือแปรรูปตอไป 

จากอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ 

น้ํามันหลอล่ืนใชแลว 13 02 XX  ของเสียประเภทน้ํามัน
เครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอล่ืน 

- จากกิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ
และเครื่องจักรภายในโรงงาน 
- การการระบุรหัสใหครบ 6 หลัก  
จะตองพิจารณาวาน้ํามันหลอล่ืน
ดังกลาวเปนชนิดใด 

แบตเตอรี่ 16 06 XX  แบตเตอรี่ และตัวสะสม
ประจุ 

- จากกิจกรรมซอมบํารุงยานพาหนะ
และเครื่องจักรภายในโรงงาน 
- การการระบุรหัสใหครบ 6 หลัก  
จะตองพิจารณาวาแบตเตอรี่ดังกลาว
เปนชนิดใด 

ถังเหล็ก 200 ลิตรปนเปอนน้ํามันหลอล่ืนใช
แลวหรือตัวทําละลาย 

15 01 10 บรรจุภัณฑที่ปนเปอน หรือ
มีเศษสารอันตรายคงคาง 

 

เศษผา ทราย  ขี้เลื่อย ถุงมือ เศษกระดาษ         
ปนเปอนน้ํามัน หรือตัวทําละลาย หรือ          
สารเคมีอันตราย 

15 02 02 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง  
ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกันที่         
ปนเปอนสารอันตราย 

จากการใชงานในกระบวนการผลิตและ
สวนสนับสนุนการผลิต 

หนากาก ผาปดจมูก  รองเทาเซฟตี้ 15 02 02 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง  
ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกันที่            
ปนเปอนสารอันตราย 
หรือ 
15 02 03 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง  
ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกันที่ไม
ปนเปอนสารอันตราย 

 

ไสกรองน้ํามัน 16 01 07  ไสกรองน้ํามัน จากยานพาหนะที่หมดอายุ หรือจากการ
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แยกชิ้นสวนยานพาหนะที่หมดอายุหรือ
ใชงานแลว และการซอมยานพาหนะ 

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
ขอบแผนวงจรพิมพ (PCB)  12 01 05 เศษพลาสติกจากการปาด/

กลึง 
ของเสียจากการตัดแตงแผนวงจรพิมพ  

กระปองสเปรยใชงานแลว 15 01 11 บรรจุภัณฑที่เปนโลหะที่มี 
solid porous matrix ที่เปน                     
สารอันตราย (เชน แรใยหิน เปนตน) 
รวมถึงภาชนะหรือกระปองชนิด           
ทนตอความดันที่ใชหมดแลว 

 

กรดไฮโดรคลอลิกใชแลว (HCl) จากการขจัด
สนิมเหล็ก 

11 01 05 กรดตางๆ ที่ใชในการขจัด
คราบสกปรก (picking acids) 

จากขั้นตอนการขจัดสนิมเหล็กกอน
การชุบเคลือบผิว รีด ดึง ตีเกลียว ขึ้นรูป 
ฯลฯ 

ทราย กรวด และกากจากการกรองในระบบ
ผลิตน้ําใช 

19 09 01 ของเสียในรูปของแข็งจาก
การกรอง และตะแกรงกรอง 

จากระบบผลิตน้ําประปาหรือน้ําใชใน
โรงงาน 

กากตะกอนจากการทําใหน้ําใสในระบบผลิต
น้ําใช 

19 09 02 กากตะกอนจากการทํา           
น้ําใหใส 

จากระบบผลิตน้ําประปาหรือน้ําใชใน
โรงงาน 

น้ําลางจากการชุบโครเมียม 11 01 11 น้ําลาง (aqueous rinsing 
liquids) ที่มีสารอันตราย 
หรือ 
11 01 12 น้ําลาง (aqueous rinsing 
liquids) ที่ไมมีสารอันตราย 

 

แกลบจากโรงสีขาว หรือขาวเปลือกที่             
เสื่อมคุณภาพใชการไมได 

02 03 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

 

เศษฝายจากโรงงานปนดาย  
 

04 02 21 เศษเสนใย สิ่งทอที่ยังไมได
ผานการฟอกยอม 

 

กากถั่วเหลืองจากการผลิตซอสปรุงรส 02 03 04 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

 

เปลือกไข เศษแปง เศษน้ําตาลจากการผลิต 
ขนมอบตางๆ  

02 06 01 วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภค หรือแปรรูปตอไป 

 

เศษควอทซ (Quartz)  10 11 11  เศษแกว ผงแกวที่มีโลหะ
หนัก (เชน เศษแกว ผงแกว จาก
หลอดภาพ เปนตน) 
หรือ 
10 11 12 เศษแกว ที่ไมใช 10 11 11 

- จากการผลิตควอทซเพื่อนําไปเปน 
สวนประกอบในชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
- การการระบุรหัสใหครบ 6 หลัก  
จะตองพิจารณาวาเศษแกวดังกลาวมี
การปนเปอนโลหะหนักหรือไม 
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วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
กากสี (Paint Sludge) 08 01 11 กากสี/สารเคลือบเงาที่มี    

ตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตราย
อื่น 
หรือ 
08 01 12 กากสี/สารเคลือบเงาที่ไมใช 
08 01 11 

 

กากกาว 08 04 09 กากกาว/สารติดผนึกที่มีตัว
ทําลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น 
หรือ 
08 04 10 กากกาว/สารติดผนึกที่ไมใช 
08 04 09 

 

Spent Copper Slag และทรายจากการขัดผิว
โลหะ  
 

12 01 16 วัสดุพนขัดผิวที่มีสาร
อันตราย 
หรือ  
12 01 17 วัสดุพนขัดผิวที่ไมใช       
12 01 16 

 

ทรายจากเบาหลอม (แบบ : Mold) และทราย
ไสแบบ (แกน : Core) จากการหลอมหลอ
เหล็กที่ใชงานแลว 

10 09 07 แกนและแบบหลอที่มีสาร
อันตรายซึ่งใชงานแลว 
หรือ 
10 09 08 แกนและแบบหลอซึ่ง             
ใชงานแลว 

 

ทรายจากเบาหลอม (แบบ : Mold) และทราย
ไสแบบ (แกน : Core) จากการหลอมหลอ
โลหะที่ไมใชเหล็กที่ใชงานแลว เชน หลอม
หลอทองแดง ทองเหลือง เปนตน 

10 10 07 แกนและแบบหลอที่มีสาร
อันตรายซึ่งใชงานแลว 
หรือ 
10 10 08 แกนและแบบหลอซึ่ง             
ใชงานแลว 

 

ของเสียประเภทกรดหรือดางที่ใชงานแลว 06 01 XX  ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและ
การใชงานกรดอนินทรียตางๆ  
06 02 XX  ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและ
การใชงานดางอนินทรียตางๆ  
11 01 05 กรดตางๆ ที่ใชในการขจัด
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คราบสกปรก 
   

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
ของเสียประเภทกรดหรือดางที่ใชงานแลว 
(ตอ) 

11 01 06  กรดอื่นๆ ที่ใชใน
กระบวนการปรับสภาพผิว 
11 01 07 ดางตางๆ ที่ใชในการขจัด
คราบสกปรก 

 

น้ําเสียจากการชุบโลหะ 11 01 11 น้ําลาง (aqueous rinsing 
liquids) ที่มีสารอันตราย 
หรือ 
11 01 12 น้ําลาง (aqueous rinsing 
liquids) ที่ไมมีสารอันตราย 
หรือ 
11 01 13 ของเสียจากการลางไขมันที่
มีสารอันตราย 
หรือ 
11 01 14 ของเสียจากการลางไขมันที่
ไมใช 11 01 13 

 

ยาเสื่อมสภาพที่อยูในสภาพของแข็ง 07 05 13  ของเสียที่อยูในรูปของแข็ง
ที่มีสารอันตราย 
หรือ  
07 05 14  ของเสียที่อยูในรูปของแข็ง
ที่ไมใช 07 05 13 

 

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียดวย             
วิธีเคมี – ฟสิกสของโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 

19 08 13 กากตะกอนที่มีสารอันตราย
จากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
โดยวิธีอื่นๆ 

 

เรซินใชงานแลวจากระบบผลิตน้ําใช                 
อุตสาหกรรม 

19 09 05 เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่        
อิ่มตัว หรือใชงานแลว 

 

เรซินใชงานแลวจากระบบบําบัดน้ําเสีย 19 08 06 เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่        
อิ่มตัว หรือใชงานแลว 

 

ทรายใชงานแลวจากการผลิตกระแสไฟฟา
ดวยเตาแบบฟลูอิดไดสเบด 

10 01 24 ทรายจากกระบวนการ          
ฟลูอิดไดสเบด 

 

  
 
 
 



                                         สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
                    มีนาคม 2549 

31

 
  

วัสดุท่ีไมใชแลว รหัสของเสีย หมายเหตุ 
ฉนวนกันความรอน 17 06 01 ฉนวนที่มีแรใยหิน 

หรือ 
17 06 03 ฉนวนที่มีหรือประกอบดวย
สารอันตราย 
หรือ 
17 06 04 ฉนวนที่ไมใช 17 06 01 
และ 17 06 03  

 

ของเสียจําพวกของเหลวจากการปรับสภาพ
เพื่อนําไปเผาเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
อุตสาหกรรม 

19 02 08 ของเสียจําพวกของเหลวที่
เผาไหมได ที่มีสารอันตราย 
 

การปรับสภาพและผสมรวมของเสีย
จําพวกน้ํามัน ตัวทําละลาย และ         
คูลแลนทใชแลว 

ของเสียจําพวกของแข็งจากการปรับสภาพ
เพื่อนําไปเผาเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
ปูนซิเมนต 

19 02 09 ของเสียจําพวกของแข็งที่
เผาไหมได ที่มีสารอันตราย 

การปรับสภาพและผสมรวมของเสีย
จําพวกเศษผาปนเปอน กากสี/กากกาว
ที่มีตัวทําละลาย เปนตน 

ของเสียที่ผานการปรับสภาพเพื่อนําไปเผา
ทําลายรวมในเตาเผาปูนซิเมนต 

19 02 04 ของเสียผสมรวมที่มีของเสีย
อันตรายอยางนอยหนึ่งชนิดผสมอยู 

การปรับสภาพและผสมรวมของเสียที่
ไมสามารถใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนใน
เตาเผาปูนซิเมนตได 

หินเจียรที่ใชงานแลว 12 01 20 วัสดุเจียรและบดที่ใชงาน
แลวที่มีสารอันตราย 
หรือ 
12 01 21 วัสดุเจียรและบดที่ใชงาน
แลว 

 

 

 3.3 เอกสารประกอบการยื่นคาํขออนุญาต 
  เอกสารของโรงงานผูกอใหเกิดของเสีย 

 1. สําเนาใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน หรือสําเนาหนงัสือรับรองจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด (กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม) หรือสําเนาใบอนุญาตการใชที่ดิน
และประกอบ     กิจการในนคิมอุตสาหกรรม (กรณีของโรงงานในเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย) 

 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบุคคล (ระยะเวลาไมเกนิ 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ยื่นคําขออนุญาต) พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 

 3. หนังสือมอบอํานาจตนฉบับ พรอมติดอากรแสตมป (กรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
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 4. เอกสารอธิบายและแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตและจุดทีเ่กิดของเสีย 
5. กรณีที่รหัสวัสดุที่ไมใชแลวกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษ “HM” ตองแสดงผลวิเคราะห

คาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration Analysis) และ/หรือผลวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร 
(Waste Extraction Test) แลวแตกรณ ี

 6. รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน หากเปนวัสดุปนเปอน ควรระบวุาปนเปอนดวยส่ิงใด 
หากเปนสารเคมี ควรแนบเอกสารขอมูลความปลอดภยั (Material Safety Data Sheet : MSDS)  มาดวย 

 7. หนังสือแตงตั้งตัวแทนที่ไดรับความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีที ่             
ผูกอกําเนิดวัสดุที่ไมใชแลวเปนผูแตงตั้งตวัแทนรวบรวมและขนสง) 

 เอกสารของผูรับบําบัดหรือกําจัด 
 1. สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือสําเนาหนงัสือรับรองจากสํานกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวัด (กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม) หรือสําเนาใบอนุญาตการใชที่ดินและ
ประกอบ     กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กรณีของโรงงานในเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบุคคล (ระยะเวลาไมเกนิ 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
ยื่นขอสําเนาหนังสือรับรอง) พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 

 3. หนังสือมอบอํานาจตนฉบบั พรอมติดอากรแสตมป (กรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
 4. หนังสือการยินยอมระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ เพื่อประกนัความรับผิด-Liability 

(กอ.1) ตนฉบับ กรณีที่เปนของเสียอันตราย  
5. หนังสือแตงตั้งตัวแทนที่ไดรับความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีทีผู่รับ

บําบัดหรือกําจดัเปนผูแตงตั้งตัวแทนรวบรวมและขนสง)  
 เอกสารอื่นๆ ที่ตองแนบเพิม่เติมในแตละกรณ ี

1. กรณีนําวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายไปหมักทําปุยโดยบุคคลธรรมดา           
กลุมเกษตรกรตาง ๆ ซ่ึงไมใชโรงงานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ ตองแนบผลวิเคราะหหาองคประกอบของปุย 
และมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือสํานักงานเกษตรจังหวดั 
หรือกรมวิชาการเกษตร 

2. กรณีนําวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายมาใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว ไดแก            
เศษแปงหรือเสนหมี่จากขาว เปลือกและแกนขาวโพด เปลือกสัปปะรด มะเขือเทศ เศษปลา เศษปลาหมึก ฯลฯ 
โดยผูรับดําเนนิการโดยวิธีนีจ้ะตองแสดงหลักฐานและเอกสารรับรองจากสวนราชการที่เกี่ยวของหรือ 
สหกรณการเลีย้งสัตว  หรือมอีาชีพเปนเกษตรกรเลี้ยงสัตว พรอมเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ใชประโยชน
ในการนี้มาแสดงประกอบการพิจารณาอนญุาต 

3. การนําไปใชประโยชนใหมดวยวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงไมไดระบุไว ใหแสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวของแสดงตอเจาหนาทีว่าสามารถนําไปดําเนินการไดจริง ในบางกรณีเจาหนาที่อาจตอง
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ไปตรวจโรงงาน ทั้งนี้ ตองแสดงผังกระบวนการนํากลับไปใชประโยชนใหม และแผนผังแสดงแหลงกําเนิด
ของวัสดุที่ไมใชแลวดวย 

4. การขายวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายใหรายคาของเกาหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อรวบรวมและจัดสงใหโรงงานลําดับที ่105 คัดแยกวัสดทุี่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จะตองมี
สัญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองจากโรงงานผูรับดาํเนนิการปลายทางที่ระบุระยะเวลาในการรับซื้อจากรานคา
ของเกาหรือบคุคลธรรมดาทีชั่ดเจน หรือมสัีญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองแตละชวงใหครบถ วน  

5. เอกสารอื่นๆ ที่จําเปนตอการพิจารณาในแตละกรณ ี

 3.4 ประเภทของวิธีกําจัดและผูรับบําบัดหรือกําจัด 
  3.4.1 ประเภทของวิธีกําจัด  
  ใชเลข 3 หลักสําหรับกําหนดรหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (Treatment 
and Disposal codes) ในการแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวตาม แบบ สก. 3 และใน
การขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน ดังตอไปนี้ 

 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สามารถแบงเปน 8 ประเภท ดังนี ้
  ประเภท  01   การคัดแยก (Sorting) 
  ประเภท  02  การกกัเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) 
  ประเภท  03 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) 
  ประเภท  04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle) 
  ประเภท  05 การนํากลับคนืมาใหม (Recovery) 
  ประเภท  06 การบําบัด (Treatment) 
  ประเภท  07 การกําจัด (Disposal) 
  ประเภท  08 การจัดการดวยวิธีอ่ืนๆ 

 2) รหัสเลข 3 หลัก สําหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว ตาม 8 
ประเภทในขอ 1) มีดังนี ้
   011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (sorting) หมายถึง การขายหรือสงให         
โรงงานลําดับที่ 105 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อนําไปคัดแยกกอนสงไปใชประโยชนใหมใน
โรงงานลําดับอื่น ๆ 

021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ใหระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะ
บรรจุ  หมายถงึ  การจัดเก็บไวภายในโรงงานของผูกอกําเนิดของเสีย ในกรณีทีย่ังไมไดขออนุญาตนําออก
นอกบริเวณโรงงาน เพื่อนําไปบําบัด หรือกาํจัด หรือนําไปใชประโยชนอ่ืน 

031 เปนวัตถุดบิทดแทน (use as raw material substitution) ใหระบ ุกระบวนการ
หรือผลิตภณัฑ  หมายถึง  วัสดุที่ไมใชแลวที่มีคุณลักษณะหรือคณุสมบตัิเหมาะสมทีใ่ชเปนวัตถุดบิทดแทนใน
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กระบวนการผลิตของโรงงาน เชน การนาํเศษริมผา หรือเศษดายจากโรงงานทอผาไปใชเปนวตัถุดิบทดแทนใน
โรงงานปนดาย  การนําเศษกระดาษไปเปนวัตถุดิบทดแทนในโรงงานผลิตกระดาษ  การนําเศษเหลก็ไปหลอม
หลอใหมในโรงงานหลอมเหล็ก การนาํเศษพลาสตกิไปหลอมใหมในโรงงานหลอมเศษพลาสตกิ การนําเศษ
แกวไปหลอมใหมในโรงงานผลิตแกว หรือการนําเถาลอยจากการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงไปใชเปนวตัถุดิบ
ทดแทนปนูซิเมนตในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ 

032 สงกลับผูขายเพื่อกําจัด (return to original producer for disposal) ใหระบุ         
ช่ือผูขายที่รับคืน หมายถึง การสงกลับผลิตภณัฑทีห่มดอายุการใชงานแลวใหแกโรงงานผูผลิต เพื่อนาํไปบาํบัด 
หรือกาํจดั หรือนํากลับไปใชประโยชนใหม  เชน การสงยางรถยนตใชแลวคืนโรงงานผูผลิต ฯลฯ  ทั้งนี้ การ
สงกลับผูขายเพื่อกําจัดนั้น ผูขายที่รับวัสดทุี่ไมใชแลวดังกลาวกลับคนืไป จะตองขออนุญาตเพื่อนําวสัดุที่ไมใช
แลวไปบาํบัด หรือกาํจดั หรือใชประโยชนใหมที่อ่ืนดวย 

033 สงกลับผูขายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซํ้า  (reuse container; to be 
refilled) ใหระบุช่ือผูขายที่รับคืน หมายถึง การสงภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผลิต เพื่อนาํกลับไปบรรจใุหมหรือ
ใชซํ้า เชน กรณีการสงถังบรรจุกรด/ดางคืนโรงงานผูผลิต หรือโรงงานผลิตหรือแบงบรรจุสารเคมีนัน้ ๆ  

039 นํากลับมาใชซํ้าดวยวิธีอ่ืนๆ  (other reuse methods) ใหระบุ  หมายถึง การ
นํากลับไปใชซํ้าดวยวิธีอ่ืนๆ ที่ไมใชกรณเีปนวัตถุดิบทดแทนหรือนํากลับไปบรรจุใหม เชน การนําแกน          
สายไฟ หรือดายกลับไปใชซํ้าในโรงงานผูผลิต  

041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy 
recovery) หมายถึง การนําของเสียที่มีคาความรอนและมสีภาพเหมาะสมไปเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผา
ปูนซิเมนต 

042 ทําเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวมา
ผานกระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกันเพื่อใหเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห ซ่ึงไดแก การขายหรือสงให         
โรงงานลําดับที่ 106 นําน้ํามนัหรือตัวทําละลายที่ใชงานแลวไปผลิตเปนเชื้อเพลิงผสม  

043 เผาเพื่อเอาพลังงาน (burn for energy recovery) ใหระบุลักษณะการเผา  
044 เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต (use as co-material in cement 

kiln or rotary kiln) ใหระบุผลิตภัณฑ  ทั้งนี ้วัสดุที่ไมใชแลวที่จะนําไปเปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา             
ปูนซิเมนต จะตองมีองคประกอบของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซิเมนต ไดแก แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก 
หรือซิลิกา  เชน ทรายขัดผิวที่ใชแลว  Scale เหล็กจากกระบวนการรีดรอน เปนตน 

049 นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอ่ืนๆ  (other recycle methods) ใหระบุ 
หมายถึง วิธีนาํกลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิธี 041-044 

051 เขากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม (solvent reclamation/regeneration) 
หมายถึง การนําวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตัวทําละลายสงใหโรงงานลําดับที่ 106 เพื่อกล่ันและนํากลับมาใชใหม   
ไดแก ทนิเนอร  โทลูอีน ไซลีน  เมธิลีนคลอไรด  อะซีโตน ไตรคลอโรเอทธลีิน ฯลฯ 
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052 เขากระบวนการนําโลหะกลบัมาใหม (reclamation/regeneration of metal 
and metal compounds) หมายถึง การนําวสัดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบของโลหะมาผานกระบวนการสกดั
หรือนําโลหะกลับมาใชใหม เชน การนําน้ํายาลางฟลมมาผานกระบวนการสกัดเงนิ การนําเถาจากการหลอม
โลหะมีคาของโรงงานผลิตเครื่องประดับไปสกัดโลหะมคีา ฯลฯ 

053 เขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง (acid/base regeneration)  
054 เขากระบวนการคืนสภาพตวัเรงปฏิกิริยา (catalyst regeneration)  
059 นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอ่ืนๆ กลับคืนมาใหม (other recovery 

unlisted materials) ใหระบุ หมายถึง การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอ่ืนๆ กลับคืนมาใหม นอกจากวิธี 
051-054 

061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใชวธีิ
ระบบตะกอนเรง (Activated sludge) ระบบยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic digestion) การหมัก 
(Composting) ระบบบอผ่ึง (Stabilization pond) ฯลฯ  

062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใชวิธี 
การปรับคาความเปนกรดดางและทําใหเปนกลาง (Neutralization and pH adjustment) การทําปฏิกิริยา             
ออกซิเดชั่น รีดักชั่น  (Oxidation / reduction reactions) การแยกดวยไฟฟา (Electrodialysis) การตกตะกอน 
(Precipitation) การทําลายสารประกอบฮาโลเจน (Dehalogenation) ฯลฯ 

063 บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หมายถึง การบําบัดโดยใช
วิธีการเหวี่ยงแยก (Centrifugation) การกลั่นแยกดวยไอน้ํา (Steam Distillation and Steam stripping) การ
กรองผานตัวกรองหลายชั้น (Multi-media filtration)  การทําระเหย (Evaporation) การแยกดวยแรงโนมถวง 
(Gravity thickening) การแยกดวยเครื่องแยกน้ําและน้ํามนั (Oil/water separator or Coalescence separator) 
ฯลฯ 

064 บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ  (physico-chemical treatment) หมายถึง 
การดูดซับดวยถานกัมมันต (Activated carbon adsorption) การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange) การกรอง
รีดน้ํา (Filter press, Dewatering,Vacumm filtration and belt-press filtration) การสกัดของเหลวดวย          
ของเหลว (Liquid/liquid extraction) ฯลฯ 

065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมกีายภาพ  (physico-chemical treatment of 
wastewater) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเหลว (liquid waste or aqueous waste) หรือ          
น้ําเสีย (wastewater ) ไปบําบัดทางเคมีหรือกายภาพเพื่อทําลายฤทธิ์ ไดแก การสงน้ําเสียไปบําบัดดวยวิธีเคมี
กายภาพที่โรงงานลําดับที่ 101 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมซ่ึงอยูนอกบริเวณโรงงาน 

066 เขาระบบบําบดัน้ําเสียรวม (direct discharge to central wastewater 
treatment plant)  

067 ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)  



                                         สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
                    มีนาคม 2549 

36

068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ pozzolanic (chemical 
fixation using cementitious and/or pozzolanic material) หมายถึง การบําบัดดวยวิธีการตรึงดวยสารเคมี 
(Chemical fixation) การทําใหเปนกอนแขง็ดวยสารประสาน (Pozzolanic and cement base solidification) 
ฯลฯ 

069 วิธีบําบัดอื่นๆ เพื่อลดคาความเปนอันตราย (other detoxification  
methods) ใหระบุ หมายถึง การบําบัดดวยวธีิลดคาความเปนอันตรายอืน่ๆ นอกเหนือจากวิธี 061-068 

071 ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวทีไ่มเปนของเสียอันตรายเทานัน้  

072 ฝงกลบอยางปลอดภัย (secure landfill ) หมายถึง การฝงกลบวัสดุที่ไมใช
แลวที่เปนของเสียอันตรายซึง่อยูในรูปที่คงตัว (เสถียร) ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure Landfill โดย
ไมตองนําไปปรับเสถียรกอน 

073 ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว 
(secure landfill of stabilized and/or solidified wastes) หมายถึง การนําเอาวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
อันตรายที่ผานการปรับเสถียรเพื่อทําลายฤทธิ์และใหอยูในรูปที่คงตัวแลวไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ 
Secure Landfill 

074 เผาทําลายในเตาเผาขยะทัว่ไป (burn for destruction)  เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น  

075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสาํหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in 
hazardous waste incinerator) 

076 เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซเีมนต (co-incineration in cement kiln)  
หมายถึง การนําวัสดุที่ไมใชแลวซ่ึงไมมคีุณลักษณะหรือคุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือเปนเชื้อเพลิง         
ทดแทนสําหรับใชเผาในเตาเผาปูนซิเมนต ไปผานกระบวนการปรับสภาพเพื่อใหอยูในรูปที่สามารถนําไป
เผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนต กอนสงไปเผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซเิมนต 

077 อัดฉีดลงบอใตดิน หรือช้ันดินใตทะเล (Deepwell or underground 
injection; sea-bed insertion) 

079 กําจัดดวยวิธีอ่ืนๆ (other disposal methods) ใหระบุ หมายถึง การกําจดั
ดวยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากวิธี 071-077 

081 รวบรวมและสงออกนอกประเทศ (collect and export) หมายถึง  การ         
รวบรวมวัสดทุี่ไมใชแลวเพือ่การสงออกไปจัดการนอกประเทศเทานัน้ เชน กรณีการสงของเสียอันตรายให             
ผูรับใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย (วอ.6)  
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082 ถมทะเลหรือที่ลุม (land reclamation) การถมที่ลุมจะอนญุาตในกรณีที่
เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายซึ่งมีองคประกอบของดนิ หิน ปนู ทราย เชน 
เศษอิฐ หนิ ปนู ทราย หรือกระเบื้องที่ผานการอบดวยความรอนแลว ฯลฯ  

083 หมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน  (composting or soil  
conditioner) จะอนุญาตเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น โดยจะ
พิจารณาอนุญาตใหนําวัสดทุี่ไมใชแลวไปหมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดินใน 2 ลักษณะ ดงันี้ 

1) การนํากลับมาใชหมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน ไดแก  เศษพืช              
เศษสัตว ทั้งนี้ กรณีที่จะนํากากตะกอนจากระบบบัดน้ําเสยีหรือเถาที่เหลือจากการเผาไหมไปทําปุยหรือ     
สารปรับปรุงดิน จะตองนํากากตะกอนหรอืเถานั้นไปวเิคราะหหาองคประกอบของปุย และมหีนังสือรับรอง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษรตรจังหวัด หรือกรมวิชาการเกษตรวา
กากตะกอนหรือเถาดังกลาวสามารถนําไปใชเปนสารปรับปรุงดินหรือปุยได โดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

2) การนํากลับมาใชประโยชนใหม ไดแก การผลิตเปนปุยอินทรียชีวภาพ               
ผูรับดําเนินการจะตองเปนโรงงานประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัการทําปุยอินทรียชีวภาพ โดยจะตองแนบ
ผลวเิคราะหทีแ่สดงวาวัสดุทีไ่มใชแลวดังกลาวเปนของเสยีที่ไมเปนของเสียอันตราย 

084 ทําอาหารสัตว (animal feed) จะอนุญาตเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น โดยจะพิจารณาอนญุาตใหนําวัสดุที่ไมใชแลวไปดําเนินการทําอาหาร
สัตวใน 2 ลักษณะ ดังนี ้

1) การนํากลับมาใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว ไดแก เศษแปงหรือเสนหมี่จากขาว 
เปลอืกและแกนขาวโพด เปลือกสัปปะรด มะเขือเทศ เศษปลา เศษปลาหมึก ฯลฯ ซ่ึงผูรับดําเนินการโดยวิธีนี้
จะตองแสดงหลักฐานและเอกสารรับรองจากสวนราชการที่เกี่ยวของหรือสหกรณการเลี้ยงสัตว  หรือมี
อาชีพเปนเกษตรกรเลี้ยงสัตว พรอมเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่ใชประโยชนในการนี้มาแสดงประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 

2) การนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน การนํามาผลิตหรือผสมอาหารสัตว ไดแก 
กางปลา เศษปลา หัวกุง เปลอืกกุง ฯลฯ ผูรับดําเนินการดวยวิธีนี้จะตองประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการ
ผลิตหรือผสมอาหารสัตว 

3.4.2 ประเภทของผูรับดําเนินการ 
โรงงานลําดับที่ 101 ไดแก ผูไดรับอนุญาตประกอบกจิการ เกี่ยวกับ การเผา การบําบัด              

น้ําเสีย 
โรงงานลําดับที่ 105 ไดแก ผูไดรับอนุญาตประกอบกจิการเกี่ยวกับการคัดแยกและ/หรือ     

ฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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โรงงานลําดับที่ 106 ไดแก ผูไดรับอนุญาตประกอบกจิการเกี่ยวกับการนําเอาวัสดุทีไ่มใช
แลวมาผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม 

โรงงานลําดับอื่นๆ ไดแก โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตางๆ ที่สามารถนําเอา
วัสดุที่ไมใชแลวไปเปนวัตถุดิบได (ซ่ึงประเภทของวัสดทุี่ไมใชแลวจะเปนชนิดเดียวกับวัตถุดิบทีใ่ชอยู เชน 
เศษไม กระดาษ พลาสติก ฯลฯ) 

ผูรับดําเนินการอื่น ๆ ที่กรมโรงงานใหความเห็นชอบ โดยจะพิจารณาถึงความหมาะสมใน
การนําไปใชประโยชน เชน ผูไดรับใบอนญุาตสงออกวัตถุอันตราย (วอ.6)  บุคคลธรรมดา  กลุมแมบาน 
กลุมเกษตรกร  หนวยงานราชการ เปนตน 

3.4.3 หลักเกณฑการพจิารณาอนุญาต 

3.4.3.1  หลักการโดยรวม 
   เพื่อใหมัน่ใจวาวัสดุที่ไมใชแลวไดรับการจดัการอยางถูกตองตามหลักวชิาการ 
โดยผูที่ไดรับอนุญาต หรือผูที่สามารถจัดการกับวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไดอยางเหมาะสม โดยจะพิจารณาตาม
เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานของผูรับดําเนินการบําบัดหรือกําจดัดวย  

3.4.3.2  หลักเกณฑสําหรับวธีิกําจัด/บําบัด หรือนําไปใชประโยชนๆ  
1) การคัดแยกประเภทเพื่อจาํหนายตอ (sorting)  สําหรับกรณขีองวัสดทุี่ไมใชแลว

ที่ไมเปนของเสียอันตราย ไดแก เศษไม เศษกระดาษ เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห เศษผา เศษโลหะตางๆ 
ที่ไมอยูในรูปของเกลือโลหะ จะอนุญาตใหเฉพาะในกรณีที่สงใหกบัโรงงานลําดบัที่ 105 คัดแยกวัสดุที่ไมใช
แลวทีไ่มเปนของเสยีอันตรายเทานัน้ และจะพิจารณาตามเงื่อนไขการอนญุาตใหประกอบกิจการโรงงานของ                
ผูรับดําเนินการบําบัดหรือกําจัดดวย 

ทั้งนี้ การขายวสัดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายดงักลาวใหรายคาของเกา
หรือบคุคลธรรมดาเพื่อรวบรวมและจดัสงใหโรงงานลําดบัที่ 105 คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสีย
อันตราย จะตองมีสัญญาซื้อขายหรือหนงัสือรับรองจากโรงงานผูรับดําเนนิการปลายทางที่ระบุระยะเวลาในการ
รับซื้อจากรานคาของเกาหรือบุคคลธรรมดาที่ชัดเจน หรือมีสัญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองแตละชวงให
ครบถ วน ทัง้นีใ้นแบบคําขออนุญาต (สก.2) จะตองระบุเลขทะเบียนโรงงานของโรงงานผูรับดําเนินการ         
ปลายทาง  บางกรณีอาจตองแสดงจุดที่เกิดวสัดุที่ไมใชแลวนั้น เพื่อแสดงวาไมมกีารปนเปอนดวยของเสีย
อันตราย 

2) การขายหรอืบริจาคใหกบับุคคลธรรมดา กลุมชาวบาน กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร ฯลฯ จะพจิารณาอนุญาตใหเฉพาะวัสดุทีไ่มใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย และจะพจิารณาถึง
ความเหมาะสมของปริมาณที่จะนําไปใชประโยชน ไดแก  
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- การสงเศษผาหรือเศษดายหรือเศษฟองน้าํ เพื่อนําไปใชประโยชน เชน 
ทําพรมเช็ดเทา  ยัดตุกตา /ที่นอน 

- การนําเศษไมหรือขี้เล่ือยที่ไมปนเปอนของเสียอันตายไปใชเปน         
เชื้อเพลิงทดแทนในการปรุงอาหารหรือเผาขาวหลาม หรือทําตุกตา
จากขี้เล่ือย ฯลฯ 

- การนําเศษอิฐ หิน ปูน กระเบื้องไปถมที่ลุม 

   3) การนําไปทาํปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน จะอนุญาตเฉพาะสิ่งปฏกิูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น โดยจะพิจารณาอนุญาตใหนําวัสดทุี่ไมใชแลวไปหมักทํา
ปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดินใน 2 ลักษณะ ดังนี ้

- การนํากลับมาใชหมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดนิ จะ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะเศษพืช เศษสัตว ทั้งนี้ กรณีทีจ่ะนํากากตะกอนจากระบบบัดน้ําเสียหรือเถาที่เหลือ
จากการเผาไหมไปทําปุยหรือสารปรับปรุงดิน จะตองนํากากตะกอนหรือเถานั้นไปวิเคราะหหาองคประกอบ
ของปุย และมหีนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานกังานเกษตรอําเภอ หรือสํานักงานเกษตร
จังหวดั หรือกรมวิชาการเกษตร วากากตะกอนหรือเถาดังกลาวสามารถนําไปใชเปนสารปรับปรุงดินหรือปุยได 
โดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

- การนํากลับมาใชประโยชนใหม ไดแก การผลิตเปนปุยอินทรีย
ชีวภาพผูรับดําเนินการจะตองเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกจิการเกี่ยวกับการทําปุยอินทรียชีวภาพ 
โดยจะตองแนบผลวิเคราะหที่แสดงวาวัสดทุี่ไมใชแลวดังกลาวเปนของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย 

4) การนําไปถมที่ จะอนุญาตในกรณีที่เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
ของเสียอันตรายซึ่งมีองคประกอบของดิน หิน ปูน ทราย เชน เศษอิฐ หนิ ปูน ทราย หรือกระเบื้องทีผ่าน         
การอบดวยความรอนแลว กากตะกอนจากระบบบําบัดน้าํดี หรือการผลิตน้ําประปา ฯลฯ อยางไรกต็าม
จะตองขึ้นอยูกบัองคประกอบของวัสดุที่ไมใชแลวดวย เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการดังกลาวจะไม
กอใหเกิดมลพษิดินในระยะยาว โดยจะตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน พรอมสําเนาโฉนดที่ดนิ 

5) วัตถุดบิทดแทน (use as raw material substitution) สําหรับกรณีของวสัดุที่ไมใช
แลวทีไ่มเปนของเสยีอันตราย ไดแก เศษไม เศษกระดาษ เศษพลาสติกหรือยางสังเคราะห เศษผา เศษโลหะ
ตางๆ ที่ไมอยูในรูปของเกลอืโลหะ จะอนญุาตใหเฉพาะในกรณีที่สงใหกับโรงงานลาํดับอืน่ๆ ที่สามารถนํา
วัสดุทีไ่มใชแลวดังกลาวไปใชเปนวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงานได เชน  

- การสงเศษกระดาษใหโรงงานลําดับที่ 40(1) ประกอบกจิการอัดเศษ
กระดาษหรือโรงงานลําดบัที่ 38 ประกอบกจิการผลิตกระดาษ  
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- การสงเศษโลหะใหโรงงานลําดับที่ 64(11)  ประกอบกิจการอัดเศษ
โลหะ หรือโรงงานลําดับที่ 59 หรือ 60 ประกอบกจิการหลอมหลอ
โลหะ 

- การสงเศษพลาสติกใหโรงงานลําดับที ่ 53(5) หรือ 53(9) บดยอยเศษ
พลาสตกิ หรือโรงงานหลอมหลอพลาสตกิจากเศษพลาสติกเกา 

ทั้งนี้ จะพจิารณาตามเงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานของ                
ผูรับดําเนินการแตละรายดวย 

6) การนํากลับไปใชประโยชนใหมที่ไมเปนที่รูจักกนัแพรหลายจะตองมีเอกสาร
หรือหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของแสดงตอเจาหนาทีว่าสามารถนําไปดําเนินการไดจริง ในบางกรณี         
เจาหนาที่อาจตองมีการไปตรวจโรงงาน ทัง้นี้ ตองแสดงผังกระบวนการนํากลับไปใชประโยชนใหม และ
แผนผังแสดงแหลงกําเนิดของวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

7) การฝงกลบอยางปลอดภยั (secure landfill ) และการฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อ
ทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)  

ในเบื้องตนวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอนุญาตใหนําไปฝงกลบอยางปลอดภัย และการ
ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว ไดแก 

- สารอินทรียที่มีคา Total Organic Carbon (TOC) เกิน 3% หรือคา 
Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) เกิน 3%  

- วัสดุที่ปนเปอนน้ํามัน ตวัทําละลาย ไดแก ผา ถุงมือ ขี้เล่ือย ทราย 
กระดาษ กากสีหรือกากตะกอนที่ปนเปอน 

- น้ําเสียปนเปอนไฮโดรคารบอนหรือ Emulsifier  น้ําเสียปนเปอน          
น้ํามัน น้ําหลอเย็น น้ําที่ปนเปอนน้ํามันและไขมัน 

- น้ําเสียที่มีองคประกอบของโลหะหนกั  
- น้ําเสียหรือสารเคมีเหลวที่มสีภาพเปนกรดหรือดาง 
- ของเสียที่เปนสารอนินทรียหรือปนเปอนดวยสารอนนิทรียซ่ึงมีสภาพ

เปนของเหลวอิสระ ไดแก ตัวสารเคมี สเกลเหล็กปนเปอนน้ําหลอเย็น 
(Coolant)  กระปองสเปรยซ่ึงมีสารเคมี (Free liquid) ตองแยกสารเคมี
นั้นออก เพื่อสงไปกําจัดดวยวธีิอ่ืนที่เหมาะสม จากนั้นภาชนะบรรจุ
นั้นๆ จึงจะอนญุาตใหนําไปปรับเสถียรและฝงกลบอยางปลอดภัยได 

- สารอินทรียที่ปนเปอนโลหะหนกั เชน กระดาษกรองที่ปนเปอน
โลหะหนกั 
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ทั้งนี้ หากผูรับบําบัดหรือกําจดัวัสดุที่ไมใชแลวมีขอโตแยง สามารถชี้แจงเหตุผล
และแสดงเอกสารขอมูลทางวิชาการตอเจาหนาที่ได 

8) การเผารวมในเตาเผาปูนซเิมนต (Co-Incineration) 

กรณีของการนํากาตะกอนหรือน้ําเสียที่ไมมีคุณสมบัติเปนวัตถุดิบทดแทนหรือ 
เชื้อเพลิงทดแทนไปเผาทําลายในเตาเผาปนูซิเมนตจะพจิารณาจากรายงานการวิเคราะหกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ของผูรับบําบัดหรือกําจดัวัสดุที่ไมใชแลวแตละราย  ทั้งนี้ หาม
นําน้ําลาง Boiler / Heat Exchanger  หรือน้ําเกลือเขมขนไปเผาทําลายในเตาเผาปูนซิเมนต 

หากผูรับบําบัดหรือกําจดัวัสดุที่ไมใชแลวมีขอโตแยง สามารถชี้แจงเหตุผลและ
แสดงเอกสารขอมูลทางวิชาการตอเจาหนาที่ได 

9) การบําบัดน้าํเสียดวยวิธีเคมีกายภาพ จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะน้ําเสียจากการ
ชุบโลหะ น้ําลางชิ้นงานจากการชุบโลหะ หรือกรด/ดาง หรือน้ําเสียที่มโีลหะหนกัปนเปอน หรือน้ําเสียจาก
การฟอกยอม และสําหรับน้าํเสียประเภทอืน่ๆ จะพจิารณาตามรายงานการวิเคราะหกระทบ                         
ส่ิงแวดลอมของโครงการนั้นๆ หามรับน้ําเกลือเขมขน 

10) การสงออกไปนอกประเทศ ตองพิจารณาวาเปนวัตถุอันตราย หรือเปนของเสีย
อันตรายตามอนุสัญญาบาเซลหรือไม หากเปนวัตถุอันตราย จะตองดําเนินการขออนญุาตสงออกวัตถุอันตราย 
ตามกฎหมายวตัถุอันตราย หากเปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของ
อนุสัญญาบาเซล กรณีที่เปนวัตถุอันตรายจะตองแนบใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย (วอ.6) กรณีทีไ่มเปน          
ของเสียอันตรายและไมใชวตัถุอันตรายจะตองแสดงเอกสารที่เกี่ยวของกับผูรับดําเนนิการในตางประเทศ และ
หนังสือรับรองหรือสัญญาซื้อขายวัสดุที่ไมใชแลวดงักลาว 

11) การสงกลับผูขาย จะอนญุาตเฉพาะการสงภาชนะบรรจุคืนโรงงานผูผลิต เพื่อนํา
กลับไปบรรจุใหมหรือใชซํ้า เชน กรณกีารสงถังบรรจกุรด/ดางคนืโรงงานผูผลิต หรือโรงงานผลิตหรือแบง
บรรจุสารเคมนีั้น ๆ   

  3.4.5 หลักเกณฑการพจิารณาเกีย่วกับเอกสาร 

  1. เอกสารที่ยืน่ตองถูกตองและครบถวน มีรายละเอียดเพียงที่เจาหนาที่จะใชในการ
พิจารณา โดยระยะเวลาที่อนุญาตไมเกิน 1 ป 
  2. การยื่นแบบคําขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตาม
แบบ สก.2 ใหระบุรายละเอยีดตางๆ ใหครบถวน  

- ปริมาณที่ขออนุญาตใหประเมินตลอดชวงระยะเวลาที่จะขออนุญาตเปน “ตัน”   
- ระยะเวลาที่ขออนุญาตตองมากกวา 1 เดือน นับจากวันทีย่ื่นขออนุญาต 
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- หนังสือแจงผลการพิจารณาจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ระบุไวในหนังสือแจงผล
และจะไมมีผลยอนหลัง 
  3. อายุของหนงัสือแจงผลการพิจารณาจะพจิารณาจากระยะเวลาที่ในแบบคําขอ และที่ระบุ
ในสัญญา หรือหนังสือยินยอมการซื้อขาย หรือหนังสือประกันความรับผิด โดยจะระบุระยะเวลาอนุญาต
ตามวันหมดอายุท่ีสั้นท่ีสุดของเอกสารดังกลาว แตไมเกิน 1 ปนับจากวนัท่ีเร่ิมตนของหนังสือแจงผล  
  4. ปริมาณที่อนุญาตจะพจิารณาจากขอมูลที่ระบุในแบบคําขอ และที่ระบุในสัญญาหรือ
หนังสือยินยอมการซื้อขายหรือหนังสือประกันความรับผิด โดยจะพิจารณาอนุญาตตามปริมาณท่ีนอยท่ีสุด
ตามระบุไวในเอกสารดังกลาว 
  5. ผลวิเคราะหตองวิเคราะหโดยหองปฏิบัตกิารวิเคราะหที่ขึ้นทะเบยีนกับกรมโรงงาน           
อุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะหประเภทของสารมลพิษตามที่ไดรับอนุญาต โดยใบรายงานผลวิเคราะห
ตองระบุรายละเอียด ดังนี้  
   5.1 ช่ือและเลขทะเบียนของหองปฏิบัติวิเคราะห 
   5.2 ช่ือโรงงานที่กอใหเกดิวสัดุที่ไมใชแลวพรอมเลขทะเบียนโรงงาน 
   5.3 ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 
   5.5 ระบุวิธีการวิเคราะหวาเปนวิธี Total Concentration Analysis (mg/Kg) หรือ
Waste Extraction Test (mg/l)  
  ทั้งนี้ ผลวิเคราะหควรมีอายุไมเกิน 1 ป 
  6. กรณีที่ใชสําเนาหนังสือมอบอํานาจ จะตองรับรองสําเนาโดยผูรับมอบอํานาจ และ          
ติดอากรแสตมป 30 บาท ในกรณีที่มอบอํานาจใหดําเนินการหลายอยาง มากกวา 1 คร้ัง 
  7. เจาของเอกสารตองรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
  8. หนังสือรับรองการซื้อตองระบุระยะเวลาในการซื้อขายที่ชัดเจน 

3.4.4 สถานที่ยื่นคําขอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ช้ัน 4 หอง 408 
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