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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

   
คูมือการใชงานสําหรับผูกอกําเนิด 

ระบบการจัดการวัสดุท่ีไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส 
 

ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 หมายความวา ผูประกอบกิจการโรงงานที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไมใชแลวไวในครอบครอง มีผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต ดังรูปที่ 1 
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คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์                    สําหรับผู้ก่อกําเนิด 
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รูปที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต 



คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

วิธีการใชระบบ 
 

เขาสูเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที ่http://www.diw.go.th 
 

 
รูปที่ 2 

 
คลิกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส” ระบบจะแสดงเมนูยอย ดังรูปที่ 3 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 3 

 
คลิกหัวขอ “ระบบจัดการวัสดุที่ไมใชแลว” ระบบแสดงหนาจอสําหรับ login สําหรับการเขาใช

ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส ดังรปูที่ 4   

 
รูปที่ 4 

กรณีผูประกอบกิจการโรงงาน/ผูประกอบกิจการโรงงาน ยังไมมีรหัสประจําตัวและรหัสผานใน
การเขาใชระบบ คลิกเลือก “สมัครใชบรกิารสําหรับผูประกอบการโรงงาน”  
 
หมายเหตุ  สําหรับผูกอกําเนิดที่ไดรับรหัสประจําตัวผูใชแลว หากดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายตองขอมี

เลขประจําตัว 13 หลัก คือ DIWDXXXXXXXXX หรือ DIWGXXXXXXXXX เปนตน เพ่ือใช
อางอิงในการแจงขนสงของเสียอันตราย (ย่ืนขอทางเอกสาร) หรือย่ืนขอทางอินเทอรเน็ต(เมนู 
D13) ในกรณีที่สมัครเขาใชบริการระบบแลว 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

การสมัครใชบริการสาํหรับผูประกอบการโรงงาน (ผูกอกําเนิด) 
ผูประกอบกิจการโรงงาน มีความประสงคจะสมัครใชบริการระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทาง

อิเล็กทรอนิกส  คลิกเมนู “สมัครใชบริการสําหรับผูประกอบการโรงงาน” ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ
กรอกรายละเอียดผูใชบริการดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 

 
 ใหผูสมัครใชบริการกรอกรายละเอียดขอมูลโรงงานและขอมูลผูติดตอ (ผูรับมอบอํานาจ) ที่จะสมัครใช
บริการระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี ตองกรอกขอมูลดังน้ี 

1. กรอกเลขทะเบียนโรงงาน (ตามเอกสาร รง.4 หรือ กนอ.03/2) ระบบจะทําการตรวจสอบ
และดึงช่ือโรงงานใหอัตโนมัติ 

2. เลือกจังหวัด อําเภอ และตําบล  
3. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม   

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

- เลขทะเบียนพาณิชย 
- ที่อยูสถานประกอบการ 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

- อีเมล (อีเมลกลางของสถานประกอบการ  ซึ่งอีเมลน้ีจะใชสําหรับสงรหัสผานกลับโดย
ระบบในกรณทีี่ผูใชลมืรหัสผานและใหระบบแจงกลับใหโดยอัตโนมัติ) 

- วันเริ่มประกอบกิจการ (ตามเอกสาร รง.4 ลําดับที่ 3 ขอ 2 หรือ กนอ.03/2) 
ขอมูลผูติดตอ ** (ผูรับมอบอํานาจ) 

- ช่ือและนามสกลุ 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

- โทรศัพท 
- โทรสาร 

- โทรศัพทเคลื่อนที่ 
หมายเหตุ   ขอมูลผูติดตอ (ผูรับมอบอํานาจ)  แนบไฟลเอกสาร คลิกปุม “แนบไฟลเอกสาร” ระบบจะแสดง

หนาจอดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 

 
ผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล เชน หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรผูมอบ/ผูรับ

มอบ หนังสือรับรองบริษัท เปนตน  
คลิกปุม “Browse…”  เลือกไฟลที่ตองการแนบเรียบรอยแลว พรอมคําอธิบายรายละเอียด

เกี่ยวกับไฟล คลิกปุม “แนบไฟล” ระบบจะแสดงรายละเอียดไฟลแนบพรอมคําอธิบาย คลิกปุม “ปดหนาน้ี” 
เปนการจบขั้นตอนการแนบไฟล 

  
เมื่อกรอกขอมูลและแนบไฟลเอกสารเรียบรอยแลว คลิกปุม “สมัครใชบริการ” ระบบจะแสดงรหัส

ประจําตัวผูใชพรอมรหัสผานสําหรับเขาใช ระบบการจัดการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังรูปที่ 7 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่  7 

 
ระบบแสดงผลการสมัครใชบริการ “รหัสผานสําหรับระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ผูสมัครใชงานระบบสามารถพิมพขอมูลเก็บเปนหลักฐานโดยคลิกปุม “พิมพ”   
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

การเขาสูระบบ 
ผูกอกําเนิด เขาใชระบบโดยคีย http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp ระบบแสดง

หนาจอการเขาใชระบบ (Login) เมื่อผูรับบําบัด/กําจัด กรอกรหัสประจําตัวผูใช และรหัสผาน ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 

 

เมื่อปอนเลขทะเบียนโรงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลักในชอง “รหัสประจําตัวผูใช” และปอน
รหัสผานในชอง “รหัสผาน” คลิกปุม  “เขาสูระบบ”  หากขอมูลถูกตองระบบแสดงหนาจอเมนูการทํางานดัง
รูปที่ 10 และหากใสขอมูลการเขาใชไมถูกตองติดตอกันเกิน 3 ครั้งระบบจะแสดงหนาจอแจงเตือนพรอมระงับ
การเขาใชงานระยะเวลาหน่ึงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 

หมายเหตุ  ***กรณีไมสามารถตรวจรหัสผานทางอิเล็กทรอนิกสได  ตองทําเอกสารขอตรวจสอบรหัสผานการ
เขาใชระบบฯ พรอมแนบหลกัฐาน (จัดสงทางไปรษณีย)  คลิกที่    (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม)
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 10 

 
เมื่อผูกอกําเนิดเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอเมนูรายการ 2 สวน ดังน้ี 
1. กรุณาเลือกรายการที่ตองการ  

- เลือกรายการ “การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ไมใชแลว (สกอ.)”  
2. ขอมูลสวนตัว  

2.1 แกไขขอมูลสวนตัว (กรณีปรับปรุงขอมูลการสมัครใชบริการ) คลิกเมนู “แกไขขอมูลสวนตัว” 
จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลที่ผูสมัครใชบริการสามารถแกไขเองได 
- ช่ือโรงงาน 
- เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 
- วันที่ออกเลขทะเบียนนิติบุคคล 
- ที่อยู 
- รหัสไปรษณีย 
- โทรศัพท 
ขอมูลผูติดตอ (ผูรับมอบอํานาจ) 
- ช่ือและนามสกลุ 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
- โทรศัพท 
- โทรสาร 
- โทรศัพทเคลื่อนที่ 
เมื่อผูกอกําเนิด แกไขขอมูลเรียบรอย คลิกปุม “แกไขขอมูล” ระบบจะบันทึกจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบ 

 
หมายเหตุ การแกไขขอมูลเฉพาะผูประกอบกิจการโรงงานที่สมัครผานอินเทอรเน็ตเทาน้ัน 
 

2.2    เปลี่ยนรหัสผาน คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 

  
หนาจอสําหรับบันทึกเปลี่ยนแปลงรหัสผานสําหรับผูใชบริการที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง

รหัสผาน โดยระบบแสดงชองใหกรอกรายละเอียด  
1. กรอกรหัสผาน เดิม ที่ใชเขาสูระบบ 
2. กรอกรหัสผาน ใหม ที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
3. ยืนยันรหัสผาน ใหม ที่ตองการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
4. คลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”  ระบบจะเปลี่ยนแปลงรหัสผาน  
5. คลิกปุม  “กลับไป” เพ่ือกลับสูหนาจอหลัก  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ผูกอกําเนิดสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส คลิกเมนู 
“การดําเนินการเก่ียวกับวัสดุที่ไมใชแลว (สกอ.)”  ระบบแสดงหนาจอเมนูหลักดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13  

 
เมื่อเขาสูระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส ระบบจะแสดงเมนูยอย 2 สวนใน

การเขาใช คือ 
1. เมนูสําหรับผูกอกําเนิด ซึ่งขึ้นตนดวยอักษร G 
2. เมนูสําหรับผูรบักําจัด/บําบัด ซึ่งขึ้นตนดวยอักษร D 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

เมนูการดําเนนิการของผูกอกําเนิด  ประกอบดวยเมนูยอยดังน้ี 
G01  ขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป (สก.2) 
G02  ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต 
G03  ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณีผาน net) 
G04  แจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว (ที่ไมอันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
G05  แจงการขนสงของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 
G06  ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
G07  แตงต้ังตัวแทน (โดยผูกอเนิด) 
G08  รายงานประจําป (สก.3) 
G13  ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก  

 
 

G01 ขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป  
การขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป ผูกอกําเนิดเลือกเมนูระบบจะ

แสดงหนาจอเมนูยอยดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 

 
ระบบแสดงเมนูยอยรายการใหเลือกใชบริการ 2 สวน ประกอบดวย 

G1.1 ขออนุญาตฯ รายป (ขอใหม หรือเปลีย่นแปลงรายละเอียด) 
G1.2 ขออนุญาตฯ รายป (รายละเอียดคงเดิม สามารถเปลีย่นแปลงปริมาณได) 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
G1.1 ขออนุญาตฯ รายป (ขอใหมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)  
ผูกอกําเนิดสามารถใชเมนูกรณ ี

1)  การขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป (ครั้งแรก) 
2)  การตออายุการขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป แตรายการวัสดุที่

ไมใชแลวหรือผูรับกําจัด/บําบัด เปลี่ยนแปลงไปจากรายการในหนังสือแจงผล (ใบอนุญาต) ฉบับเดิม         
เมื่อผูกอกําเนิด คลิกเมนูระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15 

 

หนาจอเง่ือนไขในการย่ืนขออนุญาตผูกอกําเนิดควรอานเง่ือนไขตางๆ โดยละเอียด เมื่อยอมรับ
ขอตกลง คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

โดยผูกอกําเนิดตองกรอกรายละเอียดการขออนุญาต ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1.  วันที่เริ่มตนของการขออนุญาต 
2.  วันที่สิ้นสุดของการอนุญาต (ไมเกิน 1 ป)  
3.  จํานวนรายการวัสดุที่ไมใชแลว  
4. คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต”  ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 17 

 

 
รูปที่ 17 

 
ผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.  รหัสของเสียตัวเลข 6 หลัก เชน 160403 (หากไมทราบ) คลิกปุม  หรือคลิกปุม ต.ย. ชอง
“รหัสของเสีย” 
2.  ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว (ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 1 รายการ จะมีผูรับดําเนินการสูงสุด 3 ราย) 
3.  รายละเอียดของกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย 
4.  เลขทะเบียนโรงงานของผูรับดําเนินการ (หรือช่ือผูรับดําเนินการที่ไมใชโรงงานในกรณีที่ระบบ
เปดใชบริการสวนน้ีแลว) 
5.  ชนิดของผูรับดําเนินการเปนโรงงานหรือไมเปนโรงงานในกรณีที่ระบบเปดใชบริการสวนน้ีแลว  
6.  ปริมาณของเสยี (หนวยเปน ตัน) 

7.  รหัสวิธีกําจัด ตัวเลข 3 หลัก เชน 010 (หากไมทราบ) คลิกปุม  หรือคลิกปุม ต.ย. ชอง 
“รหัสวิธีกําจัด”  
8.  เอกสารประกอบการพิจารณาคลิกปุม “เอกสารประกอบการพิจารณา” (ถามี) ระบบแสดง
หนาจอดังรูปที่ 18 
9.  คลิกปุม “หนาถัดไป” เพ่ือบันทึกรายละเอียดของเสียรายการตอไป 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา หมายถึง ไฟลเอกสารที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองการย่ืน
เสนอเจาหนาที่เพ่ือประกอบการพิจารณา เชน เอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS)       
ผังกระบวนการผลิต จุดที่กอใหเกิดของเสีย และผลการวิเคราะห เปนตน 

ผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา สามารถดําเนินการตามขั้นตอน  
ดังรูปที่ 18 
 

 
รูปที่18 

  
หนาจอสําหรับแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณา ผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลดังตอไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองการแนบประกอบการพิจารณา 
2. คลิกปุม เพ่ือเลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
3. คลิกปุม  เพ่ือยื่นยันการแนบไฟลเอกสารที่เขาสูระบบ 
4. คลิกปุม “ปดหนาน้ี” เมื่อดําเนินการแนบไฟลเอกสารครบตามความตองการ 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 เมื่อบันทึกขอมลูรายการสิ่งปฎิกูลที่ไมใชแลวที่ตองการขออนุญาตครบเรียบรอยแลวระบบแสดง
หนาจอดังรูปที่ 19 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
รูปที่ 19 

 
หากรายละเอียดขอมูลในคําขอฯ ที่บันทึกเขามาไมถูกตองใหคลิกปุม “แกไขขอมูล” ระบบ

ยอนกลับไปยังหนาจอบันทึกการขออนุญาตเพ่ือใหแกไขขอมูล 

** หากขอมูลการขออนุญาตขางตนถูกตองใหคลิกปุมเครื่องหมาย ที่ชอง “ขอยืนยันวาได
ทําสัญญากับผูรับ กําจัด/บําบัด วัสดุที่ไมใชแลวเรียบรอยแลว และขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปน
ความจริงทุกประการ” คลิกปุม “ยืนยันการขออนุญาต” เพ่ือเปนการยืนยันการขออนุญาต 

 
หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล

การพิจารณา  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
G1.2 ขออนุญาตฯ รายป (รายละเอียดคงเดิม สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได) 

ผูกอกําเนิดสามารถใชเมนูน้ีไดเมื่อตองการตออายุการขออนุญาตรายปและมรีายการวัสดุที่ไมใช
แลวคงเดิม แตสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได  เมื่อคลิกเมนูน้ีระบบแสดงรายการวัสดุที่ไมใชแลวที่เคยไดรับ
อนุญาต  ดังรูปที่ 20 

 

 
รูปที่ 20 

 
ผูกอกําเนิดตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
1.  เลือกรายการวัสดุที่ตองการขออนุญาต โดยทําเครื่องถูก  ในชอง “ลําดับ” ของรายการ

วัสดุที่ไมใชแลวที่ตองการ 
2.  กรอกปริมาณวัสดุที่ขอใหม (หนวยเปน ตัน) 
3.  เลือกวันที่สิ้นสุดที่ตองการขออนุญาตฯ 
4.  คลิกปุม “หนาถัดไป” 
5.  เอกสารประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังรูปที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 17 



คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 21 

 
ใหผูกอกําเนิดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาแตละรายการ (ถามี) คลิกปุม “เอกสาร

ประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงดังรูปที่ 22 
 

 
รูปที่  22 

 
หนาจอสําหรับแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณาผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลเอกสาร

เพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองการแนบประกอบการพิจารณา 

2. คลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

3. คลิกปุม “แนบไฟล” เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟลเอกสารที่เขาสูระบบ 
4. คลิกปุม “ปดหนาน้ี” แนบไฟลครบตามความตองการระบบแสดงหนาจอดังรูป 23 

 

 
รูปที่ 23 

 

หากช่ือวัสดุที่ไมใชแลวรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาจะมีเครื่องหมาย  หนาปุม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูกอกําเนิดไดตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิก  ขอยืนยันวามีการทําสัญญากับผูรับกําจัด/
บําบัดวัสดุที่ไมใชแลวเปนที่เรียบรอยแลว และขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปนความจริงทุกประการ 
คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 24 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 24 

 
เมื่อระบบบันทึกขอมูลแลวจะออกเลขที่คําขอ E-X/XXXX เชน E-2/2553       พรอมคําแนะนํา

ใหผูกอกําเนิดทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตองในลําดับตอไป 
 
หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล

การพิจารณา  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G02 ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต 
 การขอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่  25 

 
รูปที่ 25 

 
หนาจอขอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต เมนูยอย 4 รายการ ดังตอไปน้ี 
G2.1 ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการฯ (รายการใหม) 
G2.2 ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการฯ (รายการคงเดิมเปลี่ยนแปลงปริมาณได) 
G2.3 ยกเลิกรายการวัสดุที่ไมใชแลวที่อนุญาตแลว 
G2.4 เพ่ิมปริมาณที่ไดรับอนุญาต 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G2.1 ขออนุญาตเพิม่เติมรายการฯ (รายการใหม) 
กรณีที่ผูกอกําเนิดมีใบอนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานและไดรับอนุญาตแลว 

แตตองการเพ่ิมรายการวัสดุที่ไมใชแลวรายการใหม สามารถทําไดโดยคลิกเมนู G2.1 ขออนุญาตเพิ่มเติม
รายการฯ (รายการใหม)  ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 26 

 

 
รูปที่ 26 

 
ระบบแสดงเง่ือนไขในการย่ืนขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการ เพ่ือใหผูกอกําเนิดเกิดความเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง หลังจากน้ัน คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” เพ่ือเขาสูหนาจอแสดงขอ
เพ่ิมเติมรายการวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน ดังรูปที่ 27 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 27 

 

ระบบแสดงขอมูลรายการเดิมที่ไดรับอนุญาตแลวดานบน และดานลางสําหรับบันทึกขออนุญาต
เพ่ิมเติม ผูกอกาํเนิดดําเนินการดังน้ี 

1)  คลิกเลือกเลขที่หนังสือแจงผลฯ (อก.xxxxxx) ที่ตองการเพ่ิมรายการ 
2)  กรอกจํานวนรายการวัสดุที่ตองการเพ่ิม 
3)  คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต”  ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 28 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ผูกอกําเนิดจะตอง กรอกรายละเอียดขอมูลของเสียดังตอไปน้ี 
1. กรอกรหัสของเสียตัวเลข (รหัส 6 หลัก เชน 010304)  
2. ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 
3. รายละเอียดของกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย 
4. ช่ือผูรับดําเนินการ (กรอกเลขทะเบียนโรงงาน) 
5. ปริมาณของเสีย (หนาย เปน ตัน) 
6. รหัสวิธีกําจัดตัวเลข (รหัส 3 หลัก เชน 041) 
7. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถามี)  
8. คลิกปุม “หนาถัดไป”  เสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุญาต ระบบออกเลขที่คําขอ ดังรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 

 
ระบบแสดงหนาจอแจงการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุญาตของผูกอกําเนิดและแสดง “เลขที่คําขอ 

E-X/XXXX” เชน E-60/2554  หลังจากน้ีรอการตอบรับจากผูรับกําจัด/บําบัด วัสดุที่ไมใชแลว ภายใน 3 วัน 
มิฉะน้ันคําขอฯ รายการที่ไมมีการตอบรับหรือตอบรับไมทันจะถูกยกเลิกสวนรายการอ่ืนๆ ที่ไดรับการตอบรับ
จะเขาสูกระบวนการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ตอไป 
 
หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล

การพิจารณา  
 
 

 24 



คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G2.2 ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการวัสดุที่ไมใชแลว (รายการคงเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได)  
กรณีที่มีรายการที่ไดรับอนุญาตแลวและตองการขออนุญาตรายการวัสดุที่ไมใชแลวที่เคยขออนุญาต

โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณในรายการอนุญาต  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูกอกําเนิดที่ไมตองกรอก
รายการใหม (ทั้งน้ีตองเปนรายการที่หมดอายุไปไมเกิน 90 วัน)  ผูกอกําเนิดตองการขออนุญาตเพ่ิมเติมวัสดุที่ไม
ใชแลวสําหรับการตออายุรายการเดิม และผูรับกําจัด/บําบัด รายเดิม แตอาจเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือไมก็ได ดัง
รูปที่ 30 

 

 
รูปที่ 30 

 
ระบบแสดงขอมูลที่เปนขอมูลของผูกอกําเนิด และขอมูลเกี่ยวกับรายการของเสียที่เคยขออนุญาต

มากอน ผูกอกําเนิดสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงปริมาณของรายการของเสียโดยปฏิบัติดังน้ี 
1. คลิก  หนาลําดับรายการของเสียที่ตองการ 
2. แกไขปริมาณ ในชอง “ปริมาณที่ขอใหม (ตัน)”  
3. คลิกปุม “หนาถัดไป” ระบบแสดงขอมูลรายการที่ขออนุญาต ดังรูปที่ 31 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 31 

 
ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดรายการที่ขออนุญาตพรอมชองทางแนบเอกสารประกอบการ

พิจารณา (ถามี) คลิกปุม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 32 
 

 
รูปที่ 32 

 หนาจอสําหรับแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณาผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลเอกสารเพ่ิมเติม
ดังตอไปน้ี 

1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองการแนบประกอบการพิจารณา 

2. คลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
3. คลิกปุม “แนบไฟล)  เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟลเอกสารเขาสูระบบ 
4. คลิกปุม “ปดหนาน้ี” เมื่อดําเนินแนบไฟลเอกสารครบตามความตองการระบบแสดงหนาจอ

ดังรูป 33 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 33 

 
จากรูปที่ 1-32 ช่ือวัสดุที่ไมใชแลวรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณา ขอสังเกตจะมี

เครื่องหมาย  หนาปุม เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผูกอกําเนิดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว คลิกที่  “ขอยืนยันวามีการทําสัญญากับผูรับ

กําจัด/บําบัดวัสดุที่ไมใชแลวเปนที่เรียบรอยแลวและขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปนความจริงทุก
ประการ” คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหนาจอดังรูป 34 
 

 
รูปที่ 34 

ระบบจะบันทึกขอมูลคําขอเขาสูระบบพรอมแสดงเลขที่คําขอ คําแนะนําเพ่ือให  ผูกอกําเนิด
ทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป 

 
หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล

การพิจารณา  

 27 



คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G2.3 ยกเลิกรายการวัสดุที่ไมใชแลวที่อนญุาตแลว  
ผูกอกําเนิดยกเลิกรายการวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับอนุญาตแลวผานทางระบบซึ่งรายละเอียดปรากฏ  

ดังรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 

  
ผูกอกําเนิดตองการยกเลิกรายการวัสดุที่ไมใชแลวใหคลิก    ในคอลัมน “ลําดับ” ของรายการ

วัสดุที่ไมใชแลวที่ตองการยกเลิก และใหคลิก   ที่ “ขอยืนยันวาขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปน
ความจริงทุกประการ” คลิกปุม   ระบบบันทึกคําขอยกเลิกรายการพรอมแสดงเลขที่คําขอ
ฯ เพ่ือใชในการอางอิงดังรูปที่ 36 

 

 
รูปที่ 36 

 
 
หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล

การพิจารณา  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G2.4 เพิ่มปรมิาณที่ไดรับอนุญาต 
ผูกอเนิดตองการเพ่ิมปริมาณ เน่ืองจากแจงการขนสงแลวปริมาณที่แจงใกลจะเกินจากปริมาณที่

ขออนุญาตไว  คลิกเมนูระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 37 
 

 
รูปที่ 37 

 
ผูกอกําเนิดเพ่ิมปริมาณวัสดุที่ไมใชแลวรายการวัสดุเดิมและผูรับกําจัดรายเดิม กรอกปริมาณ

เฉพาะที่ขอเพ่ิมเติม เชน เดิมขอไว 120 ตัน และตองการขอเพ่ิมอีก 200 ตัน ผูกอกําเนิดตองคลิก   ในชอง 
“ลําดับ” หนารายการวัสดุที่ขอเพ่ิมเติม  ผูกอกําเนิดคลิกปุม “หนาถัดไป” ระบบแสดงหนาจอขอมูลรายการที่
ตองการเพ่ิมปริมาณ ดังรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ระบบแสดงขอมูลรายการที่ขอเพ่ิมปริมาณ หากตองการแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (ถามี) 
คลิกปุม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงดังรูปที่ 39 
 

 
รูปที่ 39 

  

หนาจอสําหรับแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณาผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลเอกสาร
เพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 

1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองการแนบประกอบการพิจารณา 

2. คลิกปุม เพ่ือเลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
3. คลิกปุม “แนบไฟล”  เพ่ือยืนยันการแนบไฟลเอกสารเขาสูระบบ 
4. คลิกปุม “ปดหนาน้ี)  เมื่อดําเนินแนบไฟลเอกสารครบตามความตองการระบบแสดงหนาจอ

ดังรูป 40 

 
รูปที่ 40 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

หากช่ือวัสดุที่ไมใชแลวรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาจะมีเครื่องหมาย  หนาปุม 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูกอกําเนิดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว คลิกที่  “ขอยืนยันวาขอมูลที่แจงทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนความจริงทุกประการ” คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหนาจอดังรูป 41 

 

 
รูปที่ 41 

 

ระบบบันทึกขอมูลคําขอฯ และออกเลขที่คําขอ E-XX/XXX เชน E-70/2554 พรอมคําแนะนํา
เพ่ือผูกอกําเนิดทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป 
 

หมายเหตุ  ผูกอกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผล
การพิจารณา  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผลการพจิารณา (กรณีผาน net) 

ผูกอกําเนิดไดขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานเรียบรอยแลว   ผูกอกําเนิด
สามารถตรวจสอบสถานะของใบอนุญาต  คลิกเมนู “ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผลการ
พิจารณา (กรณยีื่นผานทางอิเทอรเน็ต)” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 42 

 

 
รูปที่ 42 

  
ระบบแสดงรายละเอียดของใบอนุญาต ใบลาสุด ที่มีการขออนุญาตวาขณะน้ีอยูในสถานะใด  

-  รอการยืนยันจากผูรับดําเนินการ  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูกอกําเนิดขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงานกับระบบการจัดการฯ  จากน้ันระบบจะสงขอมูลใหแกผูรับกําจัด/บําบัด ซึ่งผูกอกําเนิด
จะตองรอการตอบรับจากผูรับกําจัด/บําบัด  หากผูรับกําจัด/บําบัดไมตอบรับภายใน 3 วัน  ผูกอกําเนิดจะตอง
ย่ืนขออนุญาตใหม 

-  ไมไดรับการยืนยันจากผูรับดําเนินการ  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูรับกําจัด/บําบัดไมยืนยันตอบรับการ
เปนผูรับกําจัด/บําบัดใหกับผูกอกําเนิด 

-  อยูระหวางการพิจารณาจากเจาหนาที่  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูรับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการ
เปนผูรับกําจัด/บําบัดใหกับผูกอกําเนิดแลว ระบบจะสงคําขออนุญาตน้ันใหกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาตอไป  

-  ผานการพิจารณาเบื้องตนรอการอนุมัติ   ระบบจะแสดงสถานะน้ีหลังจากเจาหนาที่พิจารณาคํา
ขออนุญาตฯ แลว และเสนอคําขอตอให ผูอํานวยการกลุม (ผก.) หรือผูอํานวยการกอง (ผอ.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

-  คําขอถูกถอนหรือยกเลิก  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูรับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเปนผูรับกําจัด/
บําบัดใหกับผูกอกําเนิดแลว   แตเจาหนาที่พิจารณาถอนหรือยกเลิกคําขอน้ันๆ ซึ่งจะมีเหตุผลระบุให            
ผูกอกําเนิดทราบดวย 

- ไมไดรับการอนุญาตจาก กรอ. สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูรับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเปนผูรับ
กําจัด/บําบัดใหกับผูกอกําเนิดแลว  แตเจาหนาที่พิจารณาวาเอกสารไมเพียงพอหรือ ไมอนุญาตคําขออนุญาต 

- ไดรับการอนญุาตจาก กรอ. สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผูรับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเปนผูรับกําจัด/
บําบัดใหกับผูกอกําเนิดแลว  และเจาหนาที่พิจารณายืนยันอนุญาตคําขออนุญาต 

-  คําขอกรอกขอมูลไมสมบูรณ (ไมไดยืนยัน) สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อขอมูลที่ผูกอกําเนิดกรอกในระบบ
ไมครบถวนสมบูรณ หรือยังไมคลิก    “ขอยืนยันวามีการทําสัญญากับผูรับกําจัด/บําบัดวัสดุที่ไมใชแลว 
และขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปนความจริงทุกประการ” เรียบรอยแลว 

 
หากตองการพิมพหนังสือแจงผลการพิจารณาฉบับที่มีผลบังคับใชลาสุด คลิกปุม “พิมพหนังสือ

แจงผลฯ” ระบบแสดงหนาจอหนังสือแจงผลการพิจารณา ดังรูปที่ 43 
 

 
หมายเหตุ หากตองการพิจารณาหนังสือแจงผลฉบับอ่ืนที่ผานการพิจารณา คลิกเลือกหนังสือแจงผลที่

ตองการพิมพโดยคลิกเลือกที่ เลขหนังสือแจงผล อก. ที่ตองการพิมพ  
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 43 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G04 แจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว (ที่ไมอันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
ผูกอกําเนิดตองรายงานการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว (ที่ไมเปนอันตราย)  ออกนอกบริเวณโรงงาน  

ทุกครั้งที่มีการนําวัสดุออก ไปดําเนินการบําบัด/กําจัด เมื่อคลิกเลือกเมนูน้ี ระบบแสดงหนาจอเมนูดังรูปที่ 44 

 
รูปที่ 44 

 
G4.1 แจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว(ที่ไมอันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
 

กรณีที่เปนการนําวัสดุที่ไมใชแลว (ที่ไมเปนอันตราย) ซึ่งผูกอกําเนิดไดมีการขออนุญาตนําวัสดุที่
ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)  เมื่อคลิกเมนูน้ี ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 45 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 45 

 
ระบบแสดงขอมูลรายการที่ผานการพิจารณาอนุญาตใหสงใหผูรับกําจัด/บําบัด ผูกอกําเนิดทําการ

บันทึกรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
1.  เลือกเลขทีห่นังสือแจงผล ที่ตองการแจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว   
2.  บันทึก วันที่ที่ขนออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งตองอยูในชวงเวลาของใบอนุญาต 
3.  คลิก   เพ่ือเลือกรายการของวัสดุที่ไมใชแลวที่ตองการแจงการขนสง 
4.  กรอกปริมาณที่ขนสง (กิโลกรัม)   
5.  คลิก  เพ่ือยืนยันขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
6. กรอกรายละเอียดเสร็จแลวให   ขอยืนยันวาขอมูลที่แจงทางระบบอิเล็กทรอนิกสเปน

ความจริงทุกประการ คลิกปุม “แจงการขนสงฯ” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่  46 

 
รูปที่ 46 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ผูกอกําเนิดตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองเพราะไมสามารถยอนกลับมาทําขั้นตอนน้ีไดอีก 
หากตรวจสอบเรียบรอยคลิกปุม “OK” เพ่ือบันทึกขอมูล ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 47 
 

 
รูปที่ 47 

 

หนาจอแสดงเลขที่อางอิง: Reference No. XXX ในการแจงการขนสงออกนอกบริเวณโรงงาน
เขาสูระบบ คลิกปุม “พิมพใบตอบรับการรับแจงฯ” เพ่ือสั่งพิมพแบบใบแจงขนสงไมอันตราย ดังรูปที่ 48 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 48 

 
ตัวอยาง ใบกํากับการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว (ไมอันตราย) กรณีย่ืนแจงขนผานทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถตรวจสอบประวัติการแจงขนสงได 2 วิธี 
1. ดูจากประวัติการแจงขนสงในรอบ 50 วัน  รูปที่ 49 
2. ดูประวัติการแจงขนสงทั้งหมด (ตามเง่ือนไขที่กําหนด) รูปที่ 50 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

1. ดูจากประวัติการแจงขนสงในรอบ 50 วัน 
 

 
รูปที่ 49 

 
ผูประกอบการสามารถตรวจสอบขอมูลการแจงขนสงที่บันทึกในรอบ 50 วันที่ผานมา โดยหาก

ตองการพิมพใบกํากับการขนสงที่ผานมาใหคลิกเลือกรายการ “เลขที่อางอิง” เพ่ือพิมพใบกํากับขนสงยอนหลัง 
 

2.  ดูประวัติการแจงขนสงทัง้หมด (ตามเงือ่นไขที่กําหนด)  

 
รูปที่ 50 

ผูกอกําเนิด กําหนดเง่ือนไขในการคนหาได ดังตอไปน้ี 
1.  หมายเลขอางอิง 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

2.  เลขที่หนังสือแจงผลฯ อก. 
3.  วันที่เริ่มตนหรือวันที่สิ้นสุดของรายงาน (01/07/2554 ถึง 31/07/2554) 
4.  วันที่เริ่มตนหรือวันที่สิ้นสุดการขนออก รายงาน (01/07/2554 ถึง 31/07/2554) 
5.  เลขทะเบียนโรงงานของผูรับกําจัด 
6.  รหัสของเสยีตัวเลข (รหัส 6 หลัก เชน 010102)  
7.  ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 
8.  ปริมาณที่ขนสง (กิโลกรมั) 
คลิกปุม “แสดงผลการสืบคน” ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดตามเง่ือนไขที่กําหนดและสามารถ

สั่งพิมพใบกํากับการขนสงที่ผานมา คลิกเลือกรายการ “เลขที่อางอิง” เพ่ือพิมพใบกํากับขนสงยอนหลัง 
 
 

G4.2 แจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว(ที่ไมอันตราย) กรณีที่ไดรับการยกเวน สก.2 
กรณีที่เปนการนําวัสดุที่ไมใชแลว (ที่ไมเปนอันตราย) ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนําวัสดุ

ที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเวนไมตองขออนุญาต
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 เมื่อคลิกเมนูน้ี 
ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 51 

 
รูปที่ 51 

 
คลิกปุม รายการวัสดุที่ไมใชแลวที่ตองการขนออก ระบบแสดงหนาจอจัดการรายการวัสดุที่ไมใชแลวทีจ่ะทํา  
การขนสงฯ ออก ดังรูปที่ 52 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 52 

 
คลิก เพ่ิมรายละเอียด เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของวัสดุที่ไมใชแลว ที่ตองการขนออก ระบบแสดงหนาจอ          
ดังรูปที่ 53 

 
รูปที่ 53 

 
คลิกปุม เพ่ิม ระบบจะเพ่ิมรายการขอมูล และคลิกปุม ปดหนาน้ี ระบบจะกลับไปยังหนาจอรูปที่ 52 จากน้ัน
ผูประกอบการจะตอง คลิกทําเครื่องหมายเพ่ือยืนยันขอมูลที่แจงวาเปนความจริง   จึงจะสามารถคลิกปุม แจง
ขนสงฯ ได ระบบแสดงหนาจอแสดงเลขที่อางอิงสําหรับการแจงขนสง ดังรูปที่ 54 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 54 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G05 แจงการขนสงของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 
 
ผูกอกําเนิด ตองรายงานการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว (เปนอันตราย-Manifest) ออกนอกบริเวณ

โรงงาน  ทุกครั้งที่มีการนําวัสดุออก ไปดําเนินการบําบัด/กําจัด นอกบริเวณโรงงาน  ระบบแสดงหนาจอ      
ดังรูปที่ 55 
 

 
รูปที่ 55 

 
ระบบแสดงขอมูลผูกอกําเนิดและรายละเอียดของเสียอันตรายที่ผานการพิจารณาอนุญาตใหผูรับ

บําบัด/กําจัด โดยผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. เลือกเลขที่หนังสือแจงผล ทีต่องการแจงการขนสงวัสดุที่ไมใชแลว 
2. กรอกหมายเลขใบกํากับการขนสง (ตามรูปแบบที่ผูกอกําเนิดกําหนด)  
3. วันที่และเวลาที่ขนออกนอกบริเวณโรงงาน เชน 10/02/2554  เวลา 15.40  
4. เลขประจําตัวผูขนสง DIW-T- XXXXXXXXX 

5. พาหนะที่ใชในการขนสง โดยสามารถคลิกเลือกที ่  
6. เลขทะเบียนพาหนะที่ใชในการขนสง เชน 90-5140 สป 
7. คลิก  เพ่ือเลือกรายการของวัสดุที่ไมใชแลว 
8. กรอกปริมาณที่ตองการแจงการขนสง (กิโลกรัม) 
9. หากปริมาณไมชัดเจนแนนอนใหคลิก  เพ่ือระบุวาเปนคาประมาณ 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

10. ภาชนะบรรจุ หากไมทราบใหคลิกที ่  
11. จํานวนภาชนะบรรจุ 
ผูกอกําเนิด คลิก  เพ่ือยืนยันวาขอมูลเปนความจริง คลิกปุม “แจงการขนสงฯ” ระบบแสดง

หนาจอ ดังรูปที่ 56 
 

 
รูปที่ 56 

 
หนาจอขอความเตือนใหผูกอกําเนิดตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เมื่อตรวจสอบขอมูลตางๆ 

เรียบรอยแลว คลิกปุม “OK” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 57 
 

 
รูปที่ 57 

 
ระบบแสดงเลขที่อางอิงที่ระบบออกใหอัตโนมัติและรายละเอียดตางๆ ที่ผูกอกําเนิดควรทราบ

เบ้ืองตน และผูกอกําเนิดสามารถพิมพใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายได คลิกปุม “พิมพใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตราย” เพ่ือสัง่พิมพแบบใบแจงขนสงของเสียอันตราย ดังรูปที่ 58 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 58 

 

หนาจอแสดงใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ที่ผูกอกําเนิด
ไดกรอกขอมูลไวต้ังแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ  

 

หมายเหตุ   ผูประกอบการสามารถตรวจสอบประวัติการแจงขนสงยอนหลัง เหมือนกบัการแจงขนสงที่ไมเปน
อันตราย 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G06 ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
  

ผูกอกําเนิดเลือกเมนู ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณ
โรงงาน (สก.1)  จะเขาสูหนาจอแสดงเมนูยอย 2 เมนู ดังรูปที่ 59 

1. บันทึกคําขอ สก.1 
2. ตรวจสอบสถานะ สก.1 

 

 
รูปที่ 59 

 
1) บันทึกคาํขอสก.1  
คลิกปุม “บันทึกคําขอ สก.1” ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดของผูกอกําเนิด และรายละเอียด

ของการขอขยายระยะเวลาดังรูปที่ 60 
 

 
รูปที่ 60 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
ใหผูกอกําเนิดกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. วันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุดในการขยายระยะเวลากักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 
2. จํานวนรายการวัสดุที่ไมใชแลว 
3. ระบุความจําเปนในการขอขยายระยะเวลา  
4. คลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” จะเขาสูหนาจอเพ่ือบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุที่

ตองการขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บวัสดุที่ไมใชแลวไวในบริเวณโรงงาน ดังรูปที่ 61 
 

 
รูปที่ 61 

 
 ใหผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. รหัสของเสียตัวเลข (รหัส 6 หลัก เชน 010304) 
2. ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 
3. ปริมาณ (หนวย : ตัน) 
4. ลักษณะของภาชนะบรรจุ   
5.   คลิกปุม “ดําเนินการตอ” ระบบแสดงขอมูลรายการที่ขออนุญาต ดังรูปที่ 62 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 62 

 
ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุญาตพรอมชองทางแนบเอกสารประกอบการพิ

จาราณา (ถามี) คลิกปุม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 63 
 

 
รูปที่ 63 

  
หนาจอสําหรับแนบไฟลเอกสารประกอบการพิจารณา ผูกอกําเนิดสามารถแนบไฟลเอกสาร

เพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองการแนบประกอบการพิจารณา 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

2. คลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร 
3. คลิกปุม “แนบไฟล” เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟลเอกสารเขาสูระบบ 
4. คลิกปุม “ปดหนาน้ี” เมื่อแนบไฟลเอกสารครบตามความตองการระบบจะปรากฏหนาจอ    

ดังรูป 64 
 

 
รูปที่ 64 

           

เมื่อปอนขอมูลครบเรียบรอยแลวใหทําเครื่องหมายถูกในชอง  ขอยืนยันวาขอมูลที่แจงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสเปนความจริงทุกประการ เพ่ือยืนยันขอมูลเขาสูระบบคลิกปุม “ดําเนินการขออนุญาต” 
เรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 65 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที ่65 

 
ระบบแสดงหนาจอแจงบันทึกคําขอ สก.1 และออกเลขที่คําขอใหกับผูกอกําเนิดไวอางอิง 

 
2) ตรวจสอบสถานะ สก.1 
ผูกอกําเนิดเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะคําขอ สก.1 ระบบแสดงหนาจอรายละเอียดตางๆ ของ    

คําขอขยายระยะเวลาและสถานะของ สก.1 ดังรูปที่ 66 

 
รูปที่ 66 

 
หนาจอแสดงสถานะของ สก.1 เปนรายละเอียดแบบยอซึ่งผูกอกําเนิดสามารถดูรายละเอียดแบบ

เต็ม โดยคลิกที่คําวา “รายละเอียด” จะปรากฎหนาจอดังรูปที่ 67 
 
 
 
 

 

 50 



คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 67 

 
หนาจอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอ 
- รหัสของเสีย 

- ช่ือวัสดุที่ไมใชแลว 
- ปริมาณของเสีย (ตัน) 

- ลักษณะของภาชนะบรรจุ 
- สถานะ (ผลการพิจารณา) 
ผูกอกําเนิดสามารถพิมพรายงาน สก.1 ที่ไดรับการอนุมัติแลวเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน คลิกปุม 

“พิมพรายงาน” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 68 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 68 

 
ผูกอกําเนิดสามารถพิมพแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใน

บริเวณโรงงาน (สก.1) เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G08 รายงานประจําป (สก.3)  

 รายงานประจําป (สก.3) สรุปรายละเอียดของรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สําหรับผู
กอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ในปตางๆ  ผูกอกําเนิดสามารถเขาที่เมนู “รายงานประจําป      
(สก.3)” คลิกที่เมนูจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 69 
 

 
รูปที่ 69 

 

ผูกอกําเนิดตองเลือกปที่ตองการทํารายงาน เชน พ.ศ.    เรื่อง ใบแจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สําหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (สก.3)   คลิกปุม 
“เรียกดู” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 70 

 
หมายเหตุ  ขอสังเกตุหากขอความเตือน :  

1. “ไมพบขอมูลการย่ืนรายงานประจําป..ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบฐานขอมูล” แสดง
วายังไมไดย่ืนรายงานตอกรม 

2. “รายงานน้ีไดย่ืนตอกรมโรงงานเรียบรอยแลว เลขที่รับเรื่อง รป(E)-7864/2553 และรอการ
พิจารณาโดยเจาหนาที่  แสดงวาดําเนินการย่ืนรายงานแลว 

3. “รายงานน้ีไดย่ืนเอกสารที่ศูนยสารพันทันใจ กรมโรงงานเรียบรอยแลว  เลขที่รับเรื่อง single 
-1111/2553  กรุณารอการบันทึกขอมูล และการตรวจสอบโดยเจาหนาที่” เปนสถานะ
ผูประกอบการไดยื่นเอกสารที่ศูนยสารพันทันใจ กรมโรงงาน 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 

 
รูปที่ 70 

 
ระบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีกําจัด ประจําป (สก.3, 

เอกสารลําดับที่ 1)   
1. ผูประกอบการ สามารถดึงขอมูลจากการแจงการขนสง (บันทึกผานทางอิเล็กทรอนิกส) โดย

คลิกปุม “ดึงขอมูลจากการแจงการขนสง” หนาจอแสดงขอมูลที่ผูกอกําเนิดบันทึกการแจง
ขนสงแตละครั้ง ในรอบป 

2. หากตรวจสอบวามีรายการไมครบสามารถเพ่ิมเติมโดยคลิกที่  “เพ่ิมรายละเอียด”                      
เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีกําจัด ระบบปรากฏหนาจอ      
ดังรูปที่ 71 

 

 
รูปที่ 71 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ใหผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ีคือ  

1. รหัสของเสียเลขที่ (รหัส 6 หลัก เชน 010304) หากไมทราบคลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียด
ของรหัสของเสีย ดังรูปที่ 72 

 

 
รูปที่ 72 

 
2. ช่ือและคําบรรยายของวัสดุที่ไมใชแลว 
3. ปริมาณของวัสดุที่ไมใชแลว 
4. หนวย 

5. วิธีการกําจัดเลขที ่(รหัส 3 หลัก เชน 041) หากไมทราบ คลิกปุม   เพ่ือดูขอมูลของรหัส
วิธีการกําจัดดังรูปที่ 73 

 

 
รูปที่ 73 

 
6. ผูขนสง/จัดการ  
7. กรอกขอมูลเรยีบรอย คลิกปุม “เพ่ิม” ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 74 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 74 

 
ระบบมีขอความเตือนวา “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว” หลังจาก คลิกปุม “OK”     ระบบจะทํา

การจัดเก็บและหากไมมีรายการที่ตองการเพ่ิมคลิกปุม “ปดหนาน้ี” เปนการจบขั้นตอนการเพ่ิมรายการ และ
คลิกปุม “ดําเนินการตอ” เพ่ือสูหนาจอบันทึกใบแจงเก่ียวกับรายละเอียด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
(เอกสารลําดับที่ 2, 3, 6) จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 75 

 

 
รูปที่ 75 

 
ผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 
1.  รายละเอียดเกี่ยวกับไฟลที่ตองแนบสงรายงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกอบดวย  

- แนบแผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหลงที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไมใชแลว (เอกสารลําดับที่ 2) 

-  แนบแผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน (เอกสารลําดับที่ 3) 
-  แผนการปองกันอุบัติภัยเพ่ือตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (เอกสารลําดับที่ 6) 

2.  ระบุไฟลที่ตองการโดยการคลิกปุม  เลือกไฟลจากในเครื่องคอมพิวเตอรตามที่
ตองการคลิกปุม “แนบไฟล” ระบบทําการจัดเก็บและแสดงขอมูลในสวนรายละเอียดไฟล 

3.  เมื่อเลือกไฟลเรียบรอยคลิกปุม “ดําเนินการตอ” เพ่ือกรอกขอมูลรายงานในสวนการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณ และความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดขึ้น 
(เอกสารลําดับที่ 4) ลําดับตอไป ดังรูปที่ 76 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 76 

 
ผูกอกําเนิดรายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณ และความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช

แลวที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขอมูลของปที่ผานมา ประจําป...ถามีขอมูลเดิม คลิกปุม “ดึงขอมูลจากระบบ”  
หากไมมีขอมูลในระบบ ผูกอกําเนิดสามารถเพ่ิมโดยคลิกคําวา “เพ่ิมรายละเอียด” จากน้ันจะปรากฏหนาจอ
เพ่ือใหกรอกรายละเอียดตางๆ ดังรูปที่ 77 

 

 
รูปที่ 77 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ใหผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
1. รหัสของเสียตัวเลข (รหสั 6 หลัก เชน 010203) 
2. ช่ือและคําบรรยาย 
3. ปริมาณ (หนวย : ตัน) 
4. ความเขมขน  
5. คลิกปุม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดและคลิกปุม “ปดหนาน้ี” หลังจากที่ไมตองการเพ่ิม

รายการ และไมมีรายการเพ่ิมระบบจะแสดงขอความเตือน “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”   
ดังรูปที่ 78 

 

 
รูปที่ 78 

 

 
ปุม “OK” เพ่ือจบขั้นตอนการเพ่ิมรายการ คลิกปุม “ดําเนินการตอ” เพ่ือกรอกขอมูล

รายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เอกสารลําดับที่ 
5) ลําดับตอไป ดังรูปที่ 79 
 
หมายเหตุ  :  การแนบไฟลระบุไฟล คลิกปุม  เลือกไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร ตามที่ตองการ 

คลิกปุม “แนบไฟล” ระบบทําการจัดเก็บและแสดงขอมูลในสวนรายละเอียดไฟล 
 

 
รูปที่ 79 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

ผูกอกําเนิดรายงานรายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวประจําป ถามีขอมูลเดิม คลิกปุม “ดึงขอมูลจากระบบ” หากไมมีขอมูลในระบบ     ผูกอกําเนิด
สามารถเพ่ิม โดยคลิกคําวา “เพ่ิมรายละเอียด” จากน้ันจะปรากฏหนาจอเพ่ือใหกรอกรายละเอียดตางๆ ดังรูป
ที่ 80 

 

 
รูปที่ 80 

 
โดยผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
1. ช่ือ 
2. หมายเลขประจําตัว 
3. ที่อยู 
4. โทรศัพท 
5. โทรสาร 
6. วิธีจัดการ/ขนสง 
7.   ประเภทของผูประกอบการ (ประเภทของผูประกอบการอาจเปนไดมากกวา 1 ประเภท) ซึ่งผู

กอกําเนิดตองเลือกประเภทของการดําเนินการรวบรวมขนสงและกําจัด ไดแก  
-  ผูกอกําเนิด 
-  ผูรวมรวมและขนสง  
-  ผูบําบัดและกําจัด  

คลิกปุม “เพ่ิม” และหากเพ่ิมรายการครบตามความตองการคลิกปุม “ปดหนาน้ี” ระบบจะแสดง
ขอความใหผูกอกําเนิดทราบวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ดังรูปที่ 81 

 

 
รูปที่ 81 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

เมื่อตรวจสอบความถูกตองขอมูลตางๆ เรียบรอย คลิกปุม “ดําเนินการตอ”  จะปรากฏหนาจอ
สําหรับการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หรือเอกสารลําดับที่ 7 ดังรูปที่ 82 
 

 
รูปที่ 82 

 
ผูกอกําเนิดจะตองรายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเหตุ

ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ประจําป …. ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  ระบุวามีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือไม  

- หากมีเหตุใหเลือก  ในชอง “เกิดเหตุฉุกเฉินระหวาง 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของปที่ผานมา”    
- หากไมมีเหตุใหเลือก  ในชอง“ไมมีเหตุฉุกเฉินระหวาง 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของปที่ผานมา” 

2.  ระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองตอเหตุการณนั้น   
สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองตอเหตุการณน้ันได  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้น โดยกรอกขอความลงในชองวาง 
3.  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับไฟลที่แนบ 
4. แนบไฟลเอกสารที่ระบุถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองตอเหตุการณนั้น 
สามารถแนบไฟลเอกสารที่ระบุถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองตอเหตุการณน้ันได  

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยการคลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลที่ตองการแนบเสร็จแลวคลิกปุม “แนบ
ไฟลเอกสาร” ระบบจัดเก็บและแสดงขอมูลในสวนรายละเอียดไฟลเมื่อดําเนินการเรียบรอยคลิกปุม 
“ดําเนินการตอ” เพ่ืกรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูบันทึกขอมูลดังรูปที่ 83 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 83 

 

ผูกอกําเนิดจะตองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูบันทึกขอมลูดังน้ี 

- ช่ือผูจัดเตรียมเอกสาร 
- ตําแหนงผูจัดเตรียมเอกสาร 

- ช่ือผูประกอบกิจการโรงงาน 
- ตําแหนงผูประกอบกิจการโรงงาน 

- เบอรโทรศัพทผูบันทึก 

- อีเมลผูบันทึก   
คลิกปุม “ดําเนินการตอ” เพ่ือเขาสูหนาจอ “บันทึกขอมูลรางเรียบรอยแลว” ดังรูปที่ 84 

 

 
รูปที่ 84 

 
ระบบจะบันทึกขอมูล และแจงมายังผูกอกําเนิดวาระบบไดบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว และ

สามารถย่ืนเอกสารตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดทันทีคลิกที่ ปุม “ยืนยันการสงรายงานสก.3 ทาง
อิเล็กทรอนิกส” ระบบจะออกเลขที่รับทางอิเล็กทรอนิกสใหดังรูปที่ 85 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 85 

 
ระบบแสดงเลขที่รับเรื่องเพ่ือใหผูกอกําเนิดทราบวาไดย่ืนเอกสารตอกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

เรียบรอยแลว (ทางอิเล็กทรอนิกส) และหากตองการพิมพรายงานใหคลิกปุม “พิมพรายงาน”   จะปรากฏ
หนาจอดังรูปที่ 86 
 
 
หมายเหตุ :  เอกสารไมถูกตอง หรือตองการขอขอมูลเพ่ิมเติมระบบจะสงเมลแจงเตือนผูประกอบการ 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 86 

 

หนาจอรายงานประจําป (สก.3) สรุปขอมูลตามที่ผูกอกําเนิดบันทึกขอมูลสูระบบ ซึ่งสามารถพิมพ
หนารายงานได โดยไปที่เมนู file ของ Internet Explorer เลือกคําสั่ง Print   
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

G13   การขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก  
 

ผูกอกําเนิดที่สมัครเขาใชบริการแลวและยังไมมีเลขประจําตัว 13 หลักทีใ่ชดําเนินการเกี่ยวกับของ
เสียอันตรายสามารถเขามายื่นคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลักการเมนูน้ีได(เมื่อมีการเปดใชงานระบบเมนูน้ี) โดย
เมื่อคลิกเมนู ขอมีเลขประจําตัว 13 หลักแลว ระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 87 

 
รูปที่ 87 

 
เมื่อคลิกที่ ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  ระบบแสดงขอมูลรายละเอียดของโรงงานที่ตองการย่ืนคํา

ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก โดยมีการดึงขอมูลโรงงานจากระบบทะเบียนโรงงานและขอมูลที่สมัครเขาใชระบบ
การจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประกอบการตองทําการเพ่ิมขอมูลในสวนที่ขาดใหครบถวน 
ดังรูปที่ 88 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
รูปที่ 88 

 
จากน้ันคลิกปุมหนาถัดไป เพ่ือระบุรายการของเสียอันตรายที่มี ดังรูปที่ 89 

 
รูปที่ 89 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

คลิกปุม เพ่ิมรายการของเสียอันตราย ระบบแสดงหนาจอบันทึก ดังรูปที่ 90 

 
รูปที่ 90 

 
เมื่อบันทึกรายการของเสียเรียบรอยแลว ใหคลิกทําเครื่องหมายถูก เพ่ือยืนยันรับรองขอมูลที่แจงวา

เปนจริงทุกประการ ระบบทําการบันทึกคําขอมีเลขประจาํตัว 13 หลักพรอมแสดงเลขที่คําขอ ดังรูปที่ 91 

 
รูปที่ 91 

 
 ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก 
 เมื่อผูประกอบการที่ยื่นคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก คลกิเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 92 

 
รูปที่ 92 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

X07   แจงขอยกเลิก/แกไข การแจงขนสงของเสียทั้งทีเ่ปนอันตรายและไมเปนอันตราย 
การแจงขอยกเลิก/แกไข การแจงขนสงของเสียทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย เมนูน้ีอยูในกลุม

การดําเนินการอ่ืนๆ ดังรูปที่ 93 
 

 
รูปที่ 93 

 
เมื่อผูประกอบการคลิก เมนู X07 แจงขอยกเลิก/แกไข การแจงขนสงของเสียทั้งที่เปนอันตรายและไมเปน
อันตราย  ระบบแสดงหนาจอดังรูปที่ 94 
 

 
รูปที่ 94 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 กรณีขอยกเลิก การแจงขอมูลการขนสง เมื่อคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 95 
 

 
รูปที่ 95 

 
ผูประกอบการจะตองระบุขอมูล 

1. ขอมูลการแจงขนสงโดย เพ่ือระบุวาเปนการแจงขนสงโดยผูกอกําเนิดหรือแจงรับโดยผูรับกําจัด 
2. ประเภทของเสีย  ของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตราย 
3. หมายเลขอางอิง ที่ไดจากการแจงขนสงหรอืแจงรับ จากระบบ 
4. ระบุเหตุผลในการขอยกเลิก 

จากน้ันทําเครื่องหมายถูก หนาขอความ ขอยืนยันฯ แลวจึงจะสามารถคลิกปุม บันทกึ เพ่ือบันทึกขอมูลการ
แจงขอยกเลิก 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
 กรณีขอแกไข การแจงขอมูลการขนสง เมื่อคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 96 

 
รูปที่ 96 

ผูประกอบการจะตองระบุขอมูล 
1. ขอมูลการแจงขนสงโดย เพ่ือระบุวาเปนการแจงขนสงโดยผูกอกําเนิดหรือแจงรับโดยผูรับกําจัด 
2. ประเภทของเสีย  ของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตราย 
3. หมายเลขอางอิง ที่ไดจากการแจงขนสงหรอืแจงรับ จากระบบ 
4. ระบุวันที่ขนสง  ปริมาณทีข่นสง เลขประจําตัวผูขนสง เลขทะเบียนรถขนสง หรือ เลขทะเบียนรถ

สวนพวง ตองแกไขใหเปน (ใหระบุเฉพาะที่ตองการจะใหเจาหนาที่แกไข) 
5. ระบุเหตุผลในการขอแกไข 

จากน้ันทําเครื่องหมายถูก หนาขอความ ขอยืนยันฯ แลวจึงจะสามารถคลิกปุม บันทกึ เพ่ือบันทึกขอมูลการ
แจงขอแกไข 
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คูมือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส                    สําหรับผูกอกําเนิด 

 
 กรณีตรวจสอบผลการขอแกไข/ยกเลิก เมื่อคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 97 

 
รูปที่ 97 
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