โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 และ 106

คํานํา
คูมือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม จัดทําขึ้น
ตามโครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภท 101 105 และ 106
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นบนพื้นฐานของวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเกณฑบังคับ
ตามกฎหมาย และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการของ
อุตสาหกรรมประเภทดังกลาวที่เริ่มตั้งแตการตกลงรับของเสียเขามาบําบัด กําจัดใน
โรงงาน การขนสงของเสีย การรับของเสียและการเก็บกักไวในโรงงาน การบําบัด กําจัด
และการจัดการของเสียที่เกิดจากการบําบัด กําจัด โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Focus group) กอนจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดระดับ
โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมภายใตโครงการ
คูมือฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติ มในรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับการใหบริการ
จัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งผลการดําเนินงานในโรงงานนํารองพบวาผูประกอบกิจการ
โรงงานยังไมเขาใจและ/หรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีตอไป กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ หากมี
ข อ เสนอแนะประการใด กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมยิ น ดี น อ มรั บ และจะได นํ า ไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มกราคม 2554

โดยคู มื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม หลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ดี และ
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. บทนํา : นําเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย ประกอบดวย กิจการคัดแยกของเสีย กิจการรีไซเคิลของเสีย และ
กิจ การรั บ บํ า บั ด กํ า จั ด ของเสี ย ที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานในป จ จุ บั น จํ า นวนและลั ก ษณะ
การประกอบกิจการโรงงาน ภาพรวมของการบริหารจัดการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงงาน ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบกิ จ การโรงงานจั ด การ
กากอุตสาหกรรม
2. เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม :
นําเสนอเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่ได
พัฒ นาขึ้ น ในโครงการจัด ระดั บโรงงานจัด การกากอุ ตสาหกรรมประเภท 101 105
และ 106 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไดใชเปนเครื่องมือในการจัดระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงงานในกลุมนี้ดวย
3. รายละเอียดวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
สําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม : นําเสนอรายละเอียดวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
และเหมาะสมในแต ล ะขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของโรงงานที่ ส อดคล อ งกั บ เกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
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อุ ต สาหกรรมที่ ใ ห บ ริ ก ารจั ด การกากอุ ต สาหกรรม เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี
ความจําเปนที่ภาครัฐจะตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดขึ้น เพื่อใหมีศักยภาพที่เพียงพอ
ในการรองรับของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งมี
การขยายตัวอยางตอเนื่องและกระจายในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม
ในแตละขั้นตอนของการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ลวนมีความเสี่ยง
ในการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
ไมวาจะเปนขั้นตอนการขนสงของเสียมายังโรงงาน การรับของเสียมากักเก็บไวกอน
บําบัด กําจัด และการบําบัด กําจัดของเสีย (เชน การเผาในเตาเผา การฝงกลบ การตม
กลั่นตัวทําละลายใชแลว เปนตน) รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดจากการบําบัด กําจัด
ดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดจัดทําคูมือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการ
บําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคและขอบเขตของคูมือ ดังนี้

วัตถุประสงค
การจัดทําคูมือหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด จํากัดกากอุตสาหกรรม
มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเผยแพรหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ดีใหกับโรงงานที่ใหบริการจัดการ
กากอุตสาหกรรม
1

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

2. เพื่อใหคําแนะนํารายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานที่ใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม

ขอบเขต
คู มื อหลั กปฏิบั ติที่ ดีสํ าหรั บการให บริ การบํ าบั ด กําจั ดกากอุตสาหกรรมฉบั บนี้
ครอบคลุมทุกประเภทกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานในเชิงอุตสาหกรรม
ในปจจุบัน ซึ่งขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภท 101 105 และ 106 ไดแก
กิจการรับคัดแยกกากของเสียเปนวัสดุประเภทตางๆ เพื่อสงจําหนายใหกับ
โรงงานเพื่อใชเปนวัตถุดิบทดแทน
กิจการรับรีไซเคิลกากของเสีย
กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีฝงกลบ
กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีเผาในเตาเผา
สําหรับแนวทางการใหบริการของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ประกอบดวย โครงสรางการจัดการกากอุตสาหกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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โครงสรางการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม ในที่นี้หมายถึง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภท 101 105 และ 106 ตาม
บั ญ ชี ป ระเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ จํ า แนกตามกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะกิจการ ดังนี้
ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ลักษณะกิจการ
ประเภท
101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม : เปนการลด/กําจัด/บําบัด
(Central Waste Treatment) มลพิษที่มอี ยูในเสียและนํากากตะกอนไปกําจัดอยางถูก
วิธีตอไป
โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) :
เปนการบําบัดของเสียโดยการใชความรอนเพื่อทําลาย
มลพิ ษ และลดความเป น อัน ตรายของสารบางอย า ง
โดยมีระบบบําบัดมลพิษอากาศและจัดการเถาที่เกิดขึ้น
อยางถูกตอง
105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ โรงงานคัดแยกของเสีย : เปนการแบงแยกของเสีย โดย
การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล ของเสี ย ที่ ส ามารถใช ป ระโยชน ไ ด อี ก จะถู ก ส ง ไปยั ง
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ โรงงานต า งๆ เพื่ อ นํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน อี ก และ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว จัดการสวนที่เหลือจากการคัดแยกอยางถูกตองตอไป
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. โรงงานฝงกลบของเสีย : เปนการนําของเสียไปฝงกลบ
2 5 3 5 ) อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น ในหลุมฝงกลบ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. • หลุ ม ฝ ง กลบตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary
2535
Landfill)
• หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill)
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ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ประเภท
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว หรื อ ของเสี ย จาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม

ลักษณะกิจการ
เป น การนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ ไ ม ใ ช แ ล ว หรื อ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ
ใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน
1) ทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากน้ํามันหลอลื่น
ใชแลว (Waste Oil Refining)
2) สกั ด แยกผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มจากกากหรื อ
ตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil Separation)
3) สกัดแยกโลหะมีคา (Precious Metals Recovery)
4) กลั่ น ตั ว ทํ า ละลายใช ง านแล ว กลั บ มาใช ใ หม
(Solvents Recovery)
5) ทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)
6) ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)
7) ซอมหรือลางบรรจุภัณฑ
8) คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration)
9) คืนสภาพถานกัมมันต (Activated
Carbon
Regeneration)
10) ผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซึ่งมีการนําเคมีภัณฑหรือ
สารเคมี ที่ ใ ช ง านแล ว หรื อ เสื่ อ มสภาพมาเป น
วัตถุดิบในการผลิต
11) ซ อมแซม ปรั บ ปรุ ง บดย อ ยเครื่ อ งใช ไฟฟ า และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส บดหรือลางผลิตภัณฑแกว
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ในภาพรวมกลาวไดวา โรงงานอุตสาหกรรมที่ใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย มีทั้งที่เปนการจัดการกากของเสียในขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลายหรือ
ขั้ น สุ ด ท า ย (รู ป ที่ 1) โดยโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ จั ด ว า เป น การจั ด การกากของเสี ย
ในขั้นตน คือ โรงงานคัดแยกของเสียซึ่งจะใชคนงานหรือเครื่องจักรในการแบงแยก
ของเสียออกเปนวัสดุชนิดตางๆ โดยวัสดุที่สามารถใชประโยชนไดอีกจะถูกสงไปยัง
โรงงานที่ตองการนําไปใชประโยชน เชน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานหลอมพลาสติก
โรงงานหลอมหลอโลหะ รวมถึงโรงงานรีไซเคิลที่เปนการจัดการกากของเสียขั้นกลาง
ส ว นเศษที่ เ หลื อ จากการคั ด แยกจะถู ก ส ง ไปบํ า บั ด /กํ า จั ด ต อ ไปโดยโรงงานจั ด การ
กากของเสียขั้นปลาย
สําหรับโรงงานจัดการกากของเสียขั้นกลาง จะเปนโรงงานที่นําของเสียจากโรงงาน
ผูกอกําเนิดมาใชเปนวัตถุดิบหรือนํามาผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพือ่ ใหเกิด
เปนผลิตภัณฑชนิดใหม โดยอาจจําแนกออกเปน 4 กลุมตามลักษณะกิจการหลัก ไดแก
ทําเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน ผลิตเคมีภัณฑหรือสารเคมี ซอมและลางบรรจุภัณฑ
บดยอยเศษชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเผาในเตาเผา สวนโรงงานจัดการกากของเสีย
ขั้นปลาย จะเปนโรงงานที่บําบัดของเสียหรือน้ําเสียดวยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพหรือเคมี
รวมถึงการบําบัดของเสียดวยวิธีการฝงกลบ
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ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ลําดับ 105

คัดแยก

ลําดับ 106

ผลิตเคมีภัณฑหรือสารเคมี

ทําเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน

ลําดับ 106

ซอมและลางบรรจุภัณฑ

บดยอยเศษชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส

ฝงกลบ

เผาในเตาเผา

บําบัดน้ําเสียรวม

ลําดับ 105

ลําดับ 101

ลําดับ 101

เผาทําลาย

เผาเปนวัตถุดิบทดแทน

เตาเผาเฉพาะ

เผาเปนเชื้อเพลิงทดแทน

เตาเผารวม

รูปที่ 1 โครงสรางอุตสาหกรรมจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะคลายคลึงกัน
ในทุกประเภทกิจการ โดยเริ่มจากการตกลงรับของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน การขนสง
ของเสียเขามาในโรงงาน การรับและการเก็บกักของเสียไวในโรงงาน การคัดแยก/
รีไซเคิล/บําบัด/กําจัดของเสียตามวิธีการที่ไดรับอนุญาต และการบําบัดกําจัดมลพิษที่
เกิดจากกระบวนการดําเนินงานของโรงงาน แตอาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละ
ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 2)
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1. การตกลงรับของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน

โรงงานลูกคาติดตอขอรับบริการ
ตรวจสอบของเสียในเบื้องตน

เก็บตัวอยาง
วิเคราะหตัวอยาง

เสนอราคารับซื้อ กรณีนํามาคัดแยกหรือ
รีไซเคิลหรือใชประโยชน

เสนออัตราคาบริการบําบัด กําจัด
กรณีนํามาบําบัด กําจัด
โรงงานตกลงรับบริการ

โรงงานลูกคายื่นขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดรับอนุญาต
ขนสงของเสียมายังโรงงาน

ตรวจสอบของเสียที่ขนสงมายังโรงงาน

3. รับและเก็บกักของเสีย

2. ขนสงของเสียมายังโรงงาน

โรงงานตกลงรับบริการ

ตรงกับทีต่ กลงไว
นําไปกักเก็บเพื่อรอการนําไปคัดแยก รีไซเคิล บําบัด กําจัด
4.

คัดแยก

รีไซเคิล

บําบัด

กําจัด

5. บําบัด กําจัดมลพิษที่เกิดจากการจัดการของเสีย
หมายเหตุ : หมายถึง การคัดแยกเพื่อสงตอใหแกผูที่จะนําไปใชประโยชนตอไป

รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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ในขั้นตอนการตกลงรับของเสียเขามาดําเนินการในโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
แตละประเภท จะมีแนวทางที่แตกตางกัน โดยในกรณีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ของเสียถือเปนกิจการที่มีวัตถุประสงครับเอาของเสียมาผานกระบวนการเพิ่มมูลคาดวย
การนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ โรงงานจะตองซื้อของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิด
เพื่อนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับการคัดแยกหรือรีไซเคิล และไดเปนผลิตภัณฑที่สงจําหนาย
ใหแกผูที่ตองการใชงานตอ ในขณะที่โรงงานบําบัด กําจัดของเสียที่ถือเปนการจัดการ
ของเสียในขั้นปลาย เปนการนําของเสียที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ ไดแลวมาทําการ
บําบัด หรือกําจัด โรงงานจึง จะเรีย กเก็บคาบริการบําบัด กําจัดของเสีย จากโรงงาน
ผูกอกําเนิด
สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในแตละ
ขั้นตอนหลัก มีดังนี้
1.2.1 การตกลงรับของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน

เมื่ อ ไดรั บ การติ ด ต อ ขอรับ บริก ารจั ด การกากอุ ต สาหกรรมจากโรงงานลู ก ค า
โรงงานจะจัดสงเจาหนาที่ไปเก็บขอมูลในเบื้องตนเกี่ยวกับของเสียที่ไดรับการติดตอ
สําหรับกรณีที่จะนําของเสียไปรีไซเคิลหรือบําบัด กําจัด เจาหนาที่อาจเก็บตัวอยาง
ของเสี ย เพื่ อ ส ง วิ เ คราะห ลั ก ษณะสมบั ติ ข องเสี ย ในเบื้ อ งต น ด ว ย เพื่ อ ให มี ข อ มู ล
ที่ครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจวา เปนของเสียที่โรงงานสามารถนําไปรีไซเคิล
หรือบําบัด กําจัดไดหรือไม และใชวิธีการใดในการบําบัด กําจัดของเสีย รวมถึงจะตอง
คิดคาใชจายในการบําบัด กําจัดอัตราเทาใด หรือในกรณีนําไปรีไซเคิลไดจะรับซื้อ
ในอัตราราคาเทาใด จากนั้นจึงจัดทําขอเสนออัตราคาบริการยื่นใหโรงงานลูกคาพิจารณา
ซึ่งหากโรงงานลูกคาตกลงรับบริการก็จะตองมีการทําสัญญาและขอตกลงในรายละเอียด
เกี่ยวกับการขนสงของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมอีกครั้ง
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1.2.2 การขนสงของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

เมื่อโรงงานลูกคาและโรงงานผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรมทําสัญญาและ
ข อ ตกลงกั น แล ว โรงงานลู ก ค า ซึ่ ง เป น ผู ก อ กํ า เนิ ด ของเสี ย จะต อ งยื่ น แบบฟอร ม
ขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงานตอหนวยงานผูอนุญาต และในกรณีที่เปนการยื่น
ขอทางสื่ออิเล็กทรอนิกส โรงงานผูรับจัดการกากอุตสาหกรรมจะตองยืนยันการรับ
ของเสียมาจัดการในโรงงานของตนเองภายใน 3 วัน และภายหลังเมื่อไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานผูอนุญาตแลว โรงงานผูกอกําเนิดของเสียจะแจงใหโรงงานผูใหบริการไป
ขนสงของเสียออกมาเพื่อทําการจัดการตามวิธีการที่ไดรับอนุญาตไวตอไป
ในขั้นตอนการขนสงของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น หากเปน
ของเสียที่เปนอันตรายผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขนสงของเสียอันตราย จะตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของและตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนขนสงของเสีย
จากโรงงานผูกอกําเนิดหรือโรงงานผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรมอยางถูกตอง
และจะตองใชใบกํากับการขนสง (Manifest) ของเสียอันตรายดวย
1.2.3 การรับของเสียและการเก็บกักกอนนําไปจัดการดวยวิธีตางๆ

เมื่อของเสียถูกขนสงมาถึงโรงงานผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม จะทําการ
สุ ม ตั ว อย า งของเสี ย และนํ า ไปวิ เ คราะห ลั ก ษณะสมบั ติ อี ก ครั้ ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บว า
ของเสี ย ที่ ข นส ง มาเป น ชนิ ด เดี ย วกั บ ที่ ไ ด ต กลงให บ ริ ก ารกั บ โรงงานลู ก ค า หรื อ ไม
หากลักษณะสมบัติของเสียเปนชนิดเดียวกัน ก็จะนําเขาสูกระบวนการจัดการของเสีย
ที่ กํ า หนดไว ทั น ที หรื อ อาจนํ า ไปเก็ บ กั ก ไว ยั ง อาคารพั ก ของเสี ย เพื่ อ รอการนํ า เข า สู
กระบวนการอีกครั้ง แตหากลักษณะสมบัติของเสียไมตรงตามที่ตกลงกันไว และยังอยู
ในข า ยที่ โ รงงานผู ใ ห บ ริ ก ารสามารถให บ ริ ก ารจั ด การของเสี ย ดั ง กล า วได แต ต อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการหรืออัตราคาบริการใหม จะแจงกลับไปยังโรงงานลูกคาซึ่งเปน
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ผูกอกําเนิดของเสีย หากตกลงกันไดก็จะนําของเสียเขาสูกระบวนการจัดการตอไป
แตหากลูกคาไมตกลงหรือของเสียที่ขนสงมาไมอยูในขายที่โรงงานสามารถใหบริการไดก็
จะสงของเสียกลับคืนลูกคา
1.2.4 การจัดการของเสียดวยกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด

กระบวนการที่โรงงานแตละประเภทใชจัดการของเสียแตกตางกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. กระบวนการคัดแยกของเสีย

การคัดแยกของเสียอาจดําเนินการโดยคนหรือเครื่องจักรขึ้นอยูกับประเภท
หรือชนิดของเสียที่นํามาคัดแยก เชน กรณีของเสียจําพวกถุงบรรจุภัณฑที่นํามาคัดแยก
สวนที่เปนกระดาษออกจากพลาสติกหรือการคัดแยกพลาสติกตามเกรดคุณภาพหรือ
สีของพลาสติกจะใชแรงงานคนเปนหลัก แตหากเปนของเสียที่เปนเครื่องใชไฟฟาหรือ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจะใชเครื่องจักรเปนหลัก สําหรับตัวอยางกระบวนการคัดแยก
ของเสีย แสดงดังรูปที่ 3
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ติดตอลูกคา

สงเจาหนาทีเ่ ขาคัดแยกกากของเสีย
ไมอันตรายในโรงงานลูกคา

ขนสงนํากากของเสีย
เขามาคัดแยกในโรงงาน

ขนสงตอไปยังโรงงานรีไซเคิล

คัดแยกประเภทกากของเสีย

กากของเสียประเภท Scrap/อุปกรณไฟฟา
ถอดแยกชิ้นสวน

กากของเสียรีไซเคิล

กระดาษ พลาสติก โลหะ

กากของเสียทีร่ ีไซเคิลไมได

จัดเก็บรอนําไปรีไซเคิล

อัดเปนกอน
สงลูกคา

กากของเสียอันตราย

กากของเสียไมอันตราย

สงกําจัดหลุม
Hazardous Waste

สงกําจัดหลุม
Non-Hazardous Waste

รูปที่ 3 ตัวอยางกระบวนการคัดแยกของเสียประเภทตางๆ
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ข. กระบวนการรีไซเคิลของเสีย

กระบวนการรีไซเคิลของเสียจะแตกตางกันตามประเภทของเสียและประเภท
ผลิตภัณฑสุดทาย เชน กระบวนการสกัดแยกโลหะมีคา กระบวนการกลั่นตัวทําละลาย
ใชแลว กระบวนการตมกลั่นนํามันหลอลื่นใชแลว และกระบวนการกรองผสมเพื่อผลิต
เชื้อเพลิงทดแทน สําหรับตัวอยางกระบวนการรีไซเคิลของเสีย แสดงดังรูปที่ 4
ติดตอลูกคา
ขนสงกากของเสียมายังโรงงาน
คัดแยกสวนประกอบที่มีโลหะมีคา
เผาเพื่อหลอมโลหะ
Silver Slag
หลอม Silver Slag
Silver Ingot

ก. กระบวนการสกัดแยกโลหะมีคา
รูปที่ 4 ตัวอยางกระบวนการรีไซเคิลของเสีย
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ติดตอลูกคา
ขนสงตัวทําละลายใชแลวมายังโรงงาน
สุมเก็บตัวอยางมาวิเคราะห
ทางกายภาพและทางเคมี
สูบตัวทําละลายที่ใชแลว
จากภาชนะขึ้นแทงกจัดเก็บ
ตะกอนจากการกลั่น

กลั่นตัวทําละลาย
ควบแนนไอตัวทําละลาย
ใหกลายเปนของเหลว
สุมเก็บตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะห
ในหองปฏิบัตกิ ารเพื่อตรวจสอบ
ใหมีคุณสมบัตไิ ดตามตองการ
ผลิตภัณฑ

ข. กระบวนการกลั่นตัวทําละลายใชแลว
รูปที่ 4 (ตอ)
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ติดตอลูกคา
ขนสงน้ํามันหลอลื่น/น้ํามันไฮดรอลิกใชแลวมายังโรงงาน
สูบน้ํามันหลอลื่นเก็บเขาแทงก

สูบน้ํามันไฮดรอลิกเก็บเขาแทงก

ไอน้ํา

แยกน้ํา

แยกน้ํา

น้ํามัน

กลั่นแยกน้ํามันเบา
กลั่นแยกน้ํามัน ครั้งที่ 1
กลั่นแยกน้ํามัน ครั้งที่ 2

Medium
Heavy

กาก

ถังเก็บน้ํามันรอกลั่น

กลั่นขั้นสุดทาย
น้ํามันเอนกประสงค

ค. กระบวนการตมกลั่นน้ํามันหลอลื่นใชแลว
รูปที่ 4 (ตอ)
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ติดตอลูกคา
ขนสงน้ํามันหลอลื่น/ตัวทําละลายใชแลวมายังโรงงาน
ถังเก็บน้ํามันหลอลื่นใชแลว

น้ําเสีย

ถังเก็บตัวทําละลายใชแลว

กรองสิ่งปนเปอ น
กากของเสีย, น้ํา
กรองผสมใหเขากัน
เชื้อเพลิงทดแทน

ง. กระบวนการกรองผสมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
รูปที่ 4 (ตอ)
ค. กระบวนการบําบัดน้ําเสีย

กระบวนการบําบัดน้ําเสีย เปนการลด/กําจัด/บําบัดมลพิษที่มีอยูในน้ําเสีย
และนํากากตะกอนไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป
กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ และเคมี เปนการทําใหของเสียลด
ความเปนอันตรายลงดวยการเปลี่ยนใหสารอันตรายอยูในรูปตะกอนหรือเกลือที่เสถียร
ไม ล ะลายน้ํ า และเป น ตะกอนที่ มี ค วามคงตั ว และเป น กลางหรื อ ไม เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ส ว นกระบวนการบําบั ด น้ํา เสียทางชีว ภาพจะใชจุลิน ทรี ยทั้งที่ เ ปน แบบใช หรือไม ใ ช
ออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปไมนิยมใชกระบวนการ
ทางชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตรายปนเปอน เนื่องจากสารอันตรายสวนมาก
จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
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ง. กระบวนการเผาของเสียในเตาเผา
การเผาในเตาเผา เปนการเผาไหมทั้งสวนที่เปนของแข็ง ของเหลวและกาซ
ซึ่งตองใชความรอนระหวาง 700-1,000 oC จึงจะทําใหการเผาไหมเปนไปอยางสมบูรณ
เนื่องจากความแตกตางและลักษณะขององคประกอบของขยะมูลฝอย ดังนั้นรูปแบบ
ของเตาเผาของเสี ย จึ ง อาจแตกต า งกั น ไป แต เ ตาเผาของเสี ย ทุ ก ประเภทจะต อ งมี
กระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ควัน ไอเสีย และขี้เถาที่อาจปนออกไปกับควันและปลิว
ออกมาทางปลองควัน เตาเผาที่มีประสิทธิภาพจะตองลดปริมาตรของเสียลงไปจากเดิม
ใหมีเหลือนอยที่สุด และสวนที่เหลือจากการเผาไหมนั้นก็จะตองมีลักษณะคงรูป ไมมี
การยอยสลายไดอีกตอไป และสามารถนําไปกําจัดไดอยางปลอดภัย
สําหรับเตาเผาของเสียอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานในปจจุบันมี 2 ประเภท
ไดแก เตาเผาเฉพาะ (Specific Incineration) และเตาเผารวม (Co-incineration) ซึ่ง
เปนเตาปูนซีเมนต
จ. กระบวนการฝงกลบของเสีย
การฝงกลบของเสียอุตสาหกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใชฝงกลบขยะ
มูลฝอยหรือของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย
2. การฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) ใชฝงกลบกากของเสีย
ที่เปนอันตรายซึ่งผานการทําลายฤทธิ์โดยการปรับเสถียรแลว การปรับเสถียรกากของเสีย
(Stabilization and Solidification) คือ การเปลี่ยนสภาพกากของเสียอันตรายใหมี
ความเปนอันตรายหรือเปนพิษนอยลงดวยวิธีปรับสภาพความเปนกรดดางของกากของเสีย
ใหมีคาเปนกลาง และทําใหเปนของแข็งโดยผสมกับปูนซีเมนตเพื่อหอหุมกากของเสีย
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ปองกันการชะลาง เพื่อใหกากของเสียอยูในสภาพคงตัวกอนนําไปฝงกลบอยางปลอดภัย
ตอไป กากของเสียตางชนิดกันจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเสถียรตางกัน ดังนั้น
ก อ นการปรั บ เสถี ย รของเสี ย ชนิ ด ใดๆ ต อ งทํ า การทดลองเบื้ อ งต น ในห อ งทดลอง
กอนเสมอ เชน กากตะกอนปรอท นํามาปรับเสถียรดวยโซเดียมซัลไฟดแลวผสมเขากับ
ปูนซีเมนต ทําใหกลายเปนของแข็ง โดยสารเหลานี้จะถูกนํามารวมกันและผสมใหเขากัน
กอนนําไปฝงกลบ
องคประกอบที่สําคัญของระบบหลุมฝงกลบของเสีย ไดแก
ระบบกันซึมใตหลุม (Landfill Liner)
ระบบรวบรวมน้ําชะ (Leachate Collection System)
ระบบรวบรวมกาซ (Methane Gas Collection System)
ระบบปดคลุมบนหลุม (Landfill Cover)
ระบบติดตามการปนเปอนน้ําใตดิน (Monitor Groundwater System)
นอกจากวิธีการฝงกลบของเสียที่เปนอันตรายกับของเสียที่ไมเปนอันตราย
จะแตกตางกันในแงที่หากเปนของเสียอันตรายจะตองปรับเสถียรและทําลายฤทธิ์กอน
การนําไปฝงกลบ รายละเอียดของระบบกันซึมใตหลุม ระบบปดคลุมบนหลุม ระบบ
รวบรวมน้ํ า ชะ และระบบติ ด ตามการปนเป อ นน้ํ า ใต ดิ น ของหลุ ม ฝ ง กลบของเสี ย
2 ประเภทก็ยังแตกตางกันอีกดวย
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

กฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ การปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีทั้งที่เปนกฎหมายภายใต
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2535 รวมถึ ง กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม อาจจําแนกออกไดเปน 7 กลุม ตามวัตถุประสงค
ในการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานแตละดาน แสดงดังรูปที่ 5
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
ทั่วไป

การจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว
มลพิษน้ํา

การ สภาพแวดลอม บุคลากร การรายงาน
จัดการ การทํางานและ
ผลการ
มลพิษ ความปลอดภัย
ปฏิบัติงาน
มลพิษอากาศ

การควบคุม
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

รูปที่ 5 โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ที่เกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

โดยรายชื่อกฎหมายทีส่ ําคัญของแตละกลุม มีดังนี้
กลุมกฎหมาย

รายชื่อกฎหมาย

การจัดการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
สิ่งปฏิกูลหรือ อันตราย พ.ศ. 2547
วัสดุที่ไมใชแลว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้ง
ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
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กลุมกฎหมาย

รายชื่อกฎหมาย

การจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว
(ตอ)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปลอง
แบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2553

การจัดการ
มลพิษน้ํา และ
มลพิษอากาศ
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กลุมกฎหมาย

บุคลากร

การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
สภาพแวดลอม
การทํางานและ
ความปลอดภัย

การควบคุม
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ

รายชื่อกฎหมาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้น
ทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
ประจําโรงงาน การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ มใ ช แ ล ว จากโรงงานโดยทางสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Internet) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา
และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง การทํารายงานเกี่ ยวกั บการศึ ก ษาและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลวที่ผาน
กระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะหที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในเตา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547
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กลุมกฎหมาย

ทั่วไป

รายชื่อกฎหมาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภท
หรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท
ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

1.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่เปนของเสียอันตรายบางชนิดจัดเปนวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ดังนั้น โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่รับของเสีย
เหลานั้นเขามาบําบัด กําจัดในโรงงาน จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายที่อยูภายใตพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งรายชื่อกฎหมายที่สําคัญภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 6
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ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2546/ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2548/ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2549

หลักเกณฑและวิธีการแจง
มีบุคลากรเฉพาะฯ
พ.ศ. 2551

คูมือการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2550

ประกาศมติ
คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย

การกําหนดให
สถานประกอบการ
วัตถุอันตรายมีบุคลากร
เฉพาะฯ พ.ศ. 2551

ประกาศกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

การประกันภัย
ความเสียหายจาก
การขนสงวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2549 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง
การสงออก การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

การขนสงวัตถุอันตราย
ทางบก พ.ศ. 2545

รถขนสง
ปาย/ฉลาก
บรรจุภัณฑ

รูปที่ 6 โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
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1.3.3 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

นอกจากกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
วั ตถุ อัน ตราย พ.ศ. 2535 ที่ มี ผ ลตอ การควบคุม การปฏิบั ติง านของโรงงานจั ด การ
กากอุ ต สาหกรรมแล ว ยั งมี ก ฎหมายอื่น ๆ ที่มีผ ลบังคับ ใชไ ดกับ โรงงานประเภทนี้
โดยเฉพาะกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย
กฎหมายเหลานี้มีวัตถุประสงคในการปองกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการตอสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยรายชื่อ
กฎหมายที่สําคัญในกลุมนี้ แสดงดังรูปที่ 7
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พระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกีย่ วกับความรอน
แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549

กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

พระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ทัง้ ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิง่ แวดลอม พ.ศ. 2553

การปองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ
พ.ศ. 2534

กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549
ความปลอดภัย
ในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม
พ.ศ. 2520

หลักเกณฑ วิธกี ารดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. 2550

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักร
ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552

ความปลอดภัย
ในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม (สารเคมี)
พ.ศ. 2520

ความปลอดภัย
ในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย
พ.ศ. 2534

กําหนดหลักเกณฑ และวิธกี ารตรวจสุขภาพลูกจาง
และแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง
ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535

รูปที่ 7 โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541
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1.3.4 สรุป

กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใชกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่กลาวแลวขางตน
เมื่ อ นํ า มาจั ด หมวดหมู ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมายแต ล ะฉบั บ ในการควบคุ ม
การปฏิบัติงานของโรงงานซึ่งจําแนกออกเปน 7 กลุม ไดแก
(1) ทั่วไป
(2) การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทั้งที่รับมาดําเนินการและทั้งที่
โรงงานกอใหเกิดขึ้น (เนื่องจากในกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงาน จะมี
ของเสียซึ่งโรงงานตองใชวิธีจัดการตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะที่เปนผูกอกําเนิดของเสีย)
(3) การจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ
(4) บุคลากร
(5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(6) การจัดตั้งหรือขยายโรงงาน และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
(7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สําหรับรายชื่อกฎหมายที่สําคัญในแตละกลุม ซึ่งผูประกอบกิจการโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรมควรศึกษาและทําความเขาใจเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดของกฎหมายเหลานั้น แสดงดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ ในคูมือฯ ฉบับนี้ ไดรวบรวม
สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เฉพาะในประเด็นที่มีผลบังคับใชกับการประกอบกิจการ
โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป
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ตารางที่ 1 รายชื่อกฎหมายที่สําคัญจําแนกตามวัตถุประสงคของการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง
การสงออก การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
พ.ศ. 2546
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ตอ)
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
วถ ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ออกจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย
จากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ (ตอ)
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2553
กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุคลากร
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2547
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ พ.ศ. 2551
วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหรือขยายโรงงาน และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะหที่จะนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545
สวล ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553
รง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่
106 พ.ศ. 2545
รง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่
106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2546
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2552
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
ครง กฎกระทรวงสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549
ครง กฎกระทรวงสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549
ครง กฎกระทรวงสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่นและหมอน้ํา พ.ศ. 2552

31

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 (ตอ)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)
ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง
ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535
ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หลักเกณฑ วิธีการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. 2550
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม พ.ศ. 2520
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2534
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
หมายเหตุ

รง
วถ
สวล
ครง
มท

กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
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2.

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
สําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเปนผลใหมีการ
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง จํ า นวนโรงงานและประเภทอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลายกิ จ การมากขึ้ น
ประกอบกับความรูและเทคโนโลยีในการจัดการกับของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไดมี
การพั ฒนามากขึ้ น โดยมุงไปสู การนําของเสียกลั บมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ
ใหมากที่สุด และพยายามใหมีของเสียที่ถูกสงไปบําบัด กําจัดนอยที่สุด เปนผลให
โรงงานที่รับจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถือไดวาเปนอุตสาหกรรมขั้นสุดทายในการจัดการ
กับของเสียของภาคอุตสาหกรรม จึงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในแงจํานวนโรงงานและ
ความหลากหลายของกิ จ การเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด มากขึ้ น
ดังจะเห็นไดจากปจจุบันมีจํานวนโรงงานที่รับจัดการกับกากอุตสาหกรรมมากกวา
2,000 โรงงาน และมีหลายประเภทกิจการหรือวิธีจัดการกับกากอุตสาหกรรม
การประกอบกิจการของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ถือเปนกิจการอุตสาหกรรม
ที่สําคัญซึ่งภาครัฐควรใหการสงเสริมและสนับสนุน เนื่องจากชวยใหของเสียที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการ ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้ไมไดใช
วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองหรือไมมีมาตรฐานที่ดี ก็มีโอกาสสูงมากที่ของเสีย ซึ่งโรงงาน
รั บ เข า มาดํ า เนิ น การ และมลพิ ษที่ เ กิ ด จากกระบวนการดํ า เนิ น การของโรงงานเอง
จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนอีกดวย
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ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงตองการยกระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่มีการประกอบกิจการในปจจุบัน ดวยการสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการใหโรงงาน
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อลดโอกาสที่โรงงานหรือการประกอบกิจการของโรงงาน
จะเป น สาเหตุ ใ นการก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในการนี้จึงไดจัดทําเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทนี้นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจตางๆ ตอไป
ความหมาย โครงสรางและการนําไปใชงาน
2.1.1 ความหมาย

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ของการประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งโรงงานควรนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหมี
มาตรฐานที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ในด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง การลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน รวมถึง
การสรางความสัมพันธที่ดีตอสังคมและชุมชน โดยการลดโอกาสที่โรงงานจะกอใหเกิด
ผลกระทบในดานตางๆ เหลานี้ใหเหลือนอยที่สุด
เกณฑมาตรฐานฯ จึงประกอบดวยหลายขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให
ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย หรือเสี่ยงตอ
การกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ โดยที่ขอกําหนดบางสวนอาจเปนขอกฎหมาย
ที่โรงงานตองปฏิบัติอยูแลว ขณะที่บางสวนแมจะไมไดเปนขอกฎหมายที่ตองปฏิบัติ
แตเปนหลักปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดโอกาสที่การปฏิบัติงานของ
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โรงงานจะกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ดังเชน ขั้นตอนการขนสงของเสียที่หากใช
ภาชนะบรรจุไมเหมาะสมหรือชํารุดยอมมีโอกาสสูงที่ของเสียจะเกิดการรั่วไหลหรือ
หกหลนออกจากภาชนะและรถขนสงในระหวางการขนสง และอาจกอใหเกิดอันตราย
หรื อ เกิ ด การปนเป อ นของมลสารเข า สู สิ่ ง แวดล อ มได ดั ง นั้ น ข อ กํ า หนดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานหนึ่งที่จะลดโอกาสของการเกิดปญหาดังกลาวได คือ ตองมีระบบควบคุม/
ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุให มีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ ง
เพื่อปองกันไมใหมีการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง เปนตน
2.1.2 โครงสราง

เกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี สํ า หรั บ โรงงานจั ด การกากอุ ต สาหกรรม
ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการกับของเสียที่โรงงานนํามาคัดแยก
รีไซเคิล และบําบัด กําจัด และเนื่องจากโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ซึ่งขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภท 101 105 และ 106 นั้น มีรูปแบบการจัดการกับ
ของเสียที่นําเขาสูในโรงงานแตกตางกันมาก โดยเฉพาะโรงงานที่นําของเสียมาทําการ
คัดแยกเปนวัสดุประเภทตางๆ เพื่อสงใหกับผูที่ตองการนําไปใชประโยชนตอไปกับ
โรงงานที่นําของเสียมาผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม
หรือเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม หรือเพื่อทําลายฤทธิ์หรือบําบัด กําจัดความเปน
อันตรายของของเสียเหลานั้น
ดั ง นั้ น เกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ โรงงานจั ด การ
กากอุตสาหกรรม จึงจําแนกออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน
2 ประเภทที่มีลักษณะการดําเนินงานแตกตางกันมาก
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2.1.2.1 ประเภทของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) เกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี สํ า หรั บ โรงงานรั บ คั ด แยก
กากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อการรีไซเคิล ลักษณะกิจการของโรงงานเปนการรับ
ของเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบานเรือนหรือสํานักงานมาทําการคัดแยก
เปนวัสดุประเภทตางๆ เพื่อสงจําหนาย โรงงานประเภทนี้ถือเปนกลุมที่มีจํานวนมาก
ที่สุดของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปจจุบัน โดยสวนใหญเปน
โรงงานขนาดเล็ก และการประกอบกิจการจะใชแรงงานคนในการคัดแยกของเสียดวย
วิธีการที่ไมซับซอนและไมมีการแปรรูปหรือผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเปน
ผลิตภัณฑอื่นๆ อีกทั้งของเสียที่เกิดจากกระบวนการคัดแยกมีปริมาณไมมากและไมใช
ของเสียที่เปนอันตราย
2) เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และ
บําบัด กําจัดกากของเสีย ในที่นี้หมายถึง โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม โรงงานกําจัดขยะ
โดยวิธีการฝงกลบ โรงงานที่รับของเสียมาเผาในเตาเผา และโรงงานที่รับรีไซเคิลของเสีย
ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงโรงงานบดยอยชิ้นสวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้จะรับเอาของเสียทั้งที่เปนอันตราย
และไม เ ป น อั น ตรายเข า มาดํ า เนิ น การ แต ก ระบวนการที่ ใ ช จั ด การของเสี ย จะมี
ความยุ ง ยากซั บ ซ อ นขึ้ น และมี ก ารใช ง านเครื่ อ งจั ก รค อ นข า งมาก หลายขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงในการกอใหเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบที่รุนแรงหากมี
วิธีการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม
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2.1.2.2 ขอบเขตของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

การประกอบกิจการของแตละประเภทโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
เปนการนําของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิดมาดําเนินการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด
กํ า จั ด ในโรงงาน โดยในภาพรวมของการประกอบกิ จ การโรงงานจํ า แนกออกเป น
5 ขั้นตอนหลัก เริ่มตั้งแต
(1) การตกลงรับของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน
(2) การขนสงของเสียมายังโรงงาน
(3) การรับและเก็บกักของเสียกอนนําไปผานกระบวนการตางๆ
(4) การคัดแยก/รีไซเคิล/บําบัด กําจัดของเสีย และ
(5) การบําบัด กําจัดมลพิษและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงงาน แสดงดังรูปที่ 8

การควบคุม ปองกันและตรวจติดตามผลกระทบจาก
กระบวนการของโรงงานที่อาจมีผลตอสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน และประชาชนทั่วไป

ของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิด
ตรวจสอบลักษณะของเสียในเบื้องตน และการตกลงรับของเสีย
ขนสงมายังโรงงานผูรับบําบัด กําจัด
ตรวจสอบรับของเสียและเก็บกักรอนําเขาสูกระบวนการ
กระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด
บําบัด กําจัดของเสียหรือมลพิษที่เกิดจากการจัดการของเสีย

รูปที่ 8 ขอบเขตของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่ดี
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ดั งนั้น เกณฑ ม าตรฐานการปฏิ บัติง านที่ดีจึ ง ประกอบด ว ยขอ กํา หนด
วิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนหลักที่
กลาวแลว โดยไดจําแนกออกเปน 10 สวน สําหรับแตละประเภทเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดี ดังรูปที่ 9
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ขั้นตอนหลัก
การตกลงรับของเสียเขา
มาดําเนินการในโรงงาน
การขนสงของเสียมายัง
โรงงาน
การรับและเก็บกักของเสีย
กอนนําไปคัดแยก และ
บําบัด จํากัด
การคัดแยก/รีไซเคิล/
บําบัด กําจัด
การบําบัด กําจัดมลพิษ
ที่เกิดจากการจัดการ
ของเสีย

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงาน
คัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อการรีไซเคิล
สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงาน
บําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม
สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและ
ขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน
สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสู
กระบวนการคัดแยก
สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย
สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว
สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลว
สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

สวนที่ 2

การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและ
ขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน
สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขา
สูกระบวนการบําบัด กําจัด
สวนที่ 5 การฝงกลบ
สวนที่ 6 การเผาในเตาเผา
สวนที่ 7 การรีไซเคิล
สวนที่ 8* ระบบบําบัดมลพิษ และสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

รูปที่ 9 โครงสรางของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
หมายเหตุ : *ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียรวม รวมอยูในขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับระบบบําบัดมลพิษของโรงงาน
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2.1.2.3 ระดับความสําคัญของขอกําหนดการปฏิบัติงาน

ข อกํา หนดวิ ธี ก ารปฏิบั ติง านที่ ดีที่เ สนอแนะไวใ นแต ล ะขั้น ตอนหรื อ
กิจกรรมของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะมีหลายขอกําหนด เพื่อลดโอกาสที่
การปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรืออาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในกรณีของเสียที่เปน
อันตรายกับของเสียที่ไมเปนอันตรายอาจแตกตางกัน เนื่องจากของเสียแตละประเภท
มีโอกาสที่จะกอใหเกิดผลกระทบแตกตางกัน อีกทั้งระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก
เกิดกรณีของเสียรั่วไหลออกสูภายนอกก็จะแตกตางกันมากระหวางของเสียที่เปน
อันตรายกับของเสียที่ไมเปนอันตราย นอกจากนั้น ของเสียแตละประเภทยังมีกฎหมาย
ควบคุมแตกตางกันดวย โดยในการปฏิบัติงานกับของเสียที่เปนอันตรายจะมีกฎหมาย
ควบคุมมากกวา
ดังนั้น ในแตละขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เสนอแนะไวจึงไดระบุ
ความสําคัญซึ่งโรงงานควรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหโรงงานที่ตองการยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไดใชประกอบการวางแผนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน โดยหาก
เปนวิธีปฏิบัติซึ่งกฎหมายควบคุมหรือกําหนดใหตองปฏิบัติอยูแลวโดยเฉพาะกฎหมาย
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายซึ่งมีผล
บังคับใชเฉพาะกับกิจการโรงงาน จะถือวาเปนขอกําหนดที่มีระดับความสําคัญสูงสุด
ที่โรงงานจะตองปฏิบัติอยางครบถวนและสม่ําเสมอ ในขณะที่บางขอกําหนดแมจะไมเปน
ข อ กฎหมายที่ ต อ งปฏิ บั ติ แต ห ากไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดที่ เ สนอแนะนั้ น ๆ แล ว
การปฏิบัติงานของโรงงานจะมีความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดผลกระทบ
ในระดับที่มีความรุนแรงแตกตางกัน จึงไดจัดใหขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ
มีระดับความสําคัญแตกตางกันดวย โดยไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับความสําคัญ
ของขอกําหนด

มากที่สุด
มาก

ปานกลาง

นอย

ความหมาย

เปนขอกําหนดทางกฎหมายที่โรงงานตองปฏิบัติ
เปนหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่โรงงานตองดําเนินการมิเชนนั้น
จะมี โอกาสสู งมากที่ การปฏิ บั ติ งานในขั้ น ตอนนั้ น ๆ ของ
โรงงานจะเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบในดานตางๆ
เปนหลักปฏิบัติที่โรงงานควรจะตองดําเนินการ เนื่องจาก
มีโ อกาสที่จ ะเกิด อัน ตรายหรื อส ง ผลกระทบในดา นต างๆ
หากไมปฏิบัติ
เปนหลักปฏิบัติที่โรงงานควรดําเนินการเพื่อลดโอกาสในการ
เกิ ด อั น ตรายหรื อ ส ง ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ไม
รุนแรง

สัญลักษณ/น้ําหนัก
ความสําคัญ

*
3

2

1

ทั้ ง นี้ ในการแสดงระดั บ ความสํ า คั ญ ของแต ล ะข อ กํ า หนดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับแตละประเภทกิจการโรงงาน
จะใชสัญลักษณ * สําหรับขอกําหนดที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดซึ่งเปนขอกําหนด
ทางกฎหมายที่โรงงานจะตองปฏิบัติอยูแลว และใชตัวเลข 3-1 สําหรับขอกําหนดที่มี
ระดับความสําคัญระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ
นอกจากนี้ ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในสวนที่ 1-4 ของโรงงาน 2
ประเภทกิ จ การ อาจมี บ างส ว นที่เ หมื อ นกั น และบางส ว นที่ แ ตกตา งกั น เนื่ อ งจาก
ประเภทและชนิดของเสียที่เกี่ยวของกับโรงงานแตละประเภทกิจการมีความแตกตางกัน
รวมถึงแนวทางและวัตถุประสงคในการรับของเสียเขามาในโรงงานก็แตกตางกันดวย
ดังตัวอยางเปรียบเทียบขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานระหวางโรงงานคัดแยกของเสียที่
ไมเปนอันตรายเพื่อการรีไซเคิล กับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม
ดังรูปที่ 10
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โรงงานคัดแยกของเสียที่ไมเปนอันตราย
ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต และ
ประเภทกากของเสียที่สามารถรับดําเนินการได
ตองมีการตรวจสอบวิเคราะหเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียที่โรงงาน
สามารถรับมาคัดแยกในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ
ตองรับเฉพาะกากของเสียที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่
กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานเทานั้น

ระดับเกณฑ
*a
1
*a

โรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม
ระดับเกณฑ
ไมอันตราย อันตราย
โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต และ
*a
*a
ประเภทกากของเสียที่สามารถรับดําเนินการได
โรงงานจะตองไดรับเอกสารเกี่ยวกับขอมูลของเสียทุกชนิดที่ลูกคาติดตอมาเพื่อใหรับ
3
3
บํา บั ด กํ าจั ด โดยข อมู ลจะต องประกอบดวย กระบวนการเฉพาะที่ ก อให เกิ ดกาก
ของเสี ย/ปริ มาณที่ คาดว าจะเกิ ด ขึ้ น ต อป /สถานะของเสี ย (ของแข็ ง ของเหลว
ตะกอน)/ผลวิเคราะหทางเคมี/ความเปนอันตรายของเสีย/วิธีการเก็บกากของเสีย
ตองมีการตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียเพื่อยืนยันวาเปนประเภท
3
3
กากของเสียที่โรงงานสามารถรับมาบําบัด กําจัดในโรงงานได กอนตกลงใหบริการ
ตองรับบําบัด กําจัดเฉพาะกากของเสียที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบ
*a
*a
กิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
ตองมีแผนงานในการรับกากของเสียใหปริมาณที่รับมาบําบัด กําจัด สอดคลองกับ
3
3
ขี ด ความสามารถในการรองรั บ กากของเสี ย ของสถานที่ จั ด เก็ บ กากและ
ขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพของระบบบําบัด กําจัดกากของเสียของโรงงาน
ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน

รูปที่ 10 เปรียบเทียบขอกําหนดวิธีการปฏิบตั ิงานในสวนที่ 1 การประเมินยอมรับ
กากของเสียขั้นตนระหวางโรงงานคัดแยกของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อ
การรีไซเคิลกับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม
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หมายเหตุ * : เปนขอกําหนดดานกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานตองมีการ
ดําเนินการใหครบถวนกอนเขารับการประเมินระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีของโรงงานผูรับบําบัด
กําจัดกากอุตสาหกรรม
a
* : a เปนรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับเกณฑฯ นั้นๆ

2.1.3 การใชงานเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

เพื่อลดโอกาสที่การปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
จะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายหรื อ ผลกระทบใดๆ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหเหลือนอยที่สุด และหากเกิด
ปญหาขึ้นก็จะสามารถควบคุมใหอยูในระดับที่ไมรุนแรงและไมลุกลาม โรงงานควรมี
การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การประกอบกิจการของโรงงานตามที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานฯ โดยหากโรงงาน
ตองการนําเอาเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเปนแนวทางหรือเปาหมายของการดําเนินการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน ควรปฏิบัติดังนี้
1. พิ จ ารณาว า การประกอบกิ จ การของโรงงาน เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ กํ า หนดวิ ธี
การปฏิบัติงานในสวนใดบาง (เกณฑมาตรฐานฯ สําหรับแตละประเภทแบงเปน 10
สวน) ทั้งนี้ ในสวนที่เปนระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการตางๆ ในโรงงานอาจ
แตกตางกันไปสําหรับแตละโรงงาน
2. ตรวจสอบว า ในแต ล ะส ว นของเกณฑ ม าตรฐานฯ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ
การประกอบกิจการของโรงงานมีขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานใดบางที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะการประกอบกิจการของโรงงาน เนื่องจากบางขอกําหนดเปนวิธีปฏิบัติเฉพาะกับ
ของเสียบางชนิดหรือบางประเภทซึ่งเสี่ยงตอการกอใหเกิดอันตรายในบางสภาวะการณ
ขอกําหนดนั้นๆ จึงไมไดเกี่ยวของกับโรงงานทุกแหง เชน โรงงานที่ไมไดรับของเสีย
ที่เปนสารไวไฟหรือตัวทําละลายใชแลวเขามาดําเนินการในโรงงาน ก็จะไมเกี่ยวของกับ
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ขอกําหนดที่วา “บริเวณที่จัดเก็บสารไวไฟหรือตัวทําละลายใชแลวตองไมมีแหลงกําเนิด
ประกายไฟ หรือความรอนในบริเวณเพื่อปองกันการลุกไหมหรือการระเบิด และทําปาย
เตือนอันตรายติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน” เปนตน
3. นําขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโรงงาน ไปตรวจสอบ/
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของโรงงานในแตละขั้นตอนวา โรงงานและ/หรือพนักงาน
ของโรงงานไดมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดเหลานั้นอยางครบถวนและสม่ําเสมอ
หรือไม
4. รวบรวมขอกําหนดที่โรงงานไมไดปฏิบัติ หรือมีการปฏิบัติเพียงบางสวน
และ/หรื อ ไม ส ม่ํ า เสมอ เพื่ อ กํ า หนดเป น ภารกิ จ เป า หมายที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ
ยกระดับวิธีการปฏิบัติงานของโรงงานใหมีมาตรฐานในระดับที่ดีขึ้น
5. จัดลําดับภารกิจที่จะตองดําเนินการ โดยพิจารณาจากระดับความสําคัญของ
แตละขอกําหนดซึ่งยังไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติยังไมครบถวนและ/หรือไมสม่ําเสมอ
ซึ่งโรงงานควรเลือกดําเนินการในขอกําหนดที่มีระดับสูงไปหาระดับต่ํา
6. จัดทําแนวทางการดําเนินงานสําหรับแตละภารกิจที่กําหนดไวตามขอ 4. และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว และหลังการดําเนินงานในแตละภารกิจควรตรวจสอบ
เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานของโรงงานกับขอกําหนดที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานฯ
อีกครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินงานในแตละภารกิจแลว โรงงานและ/หรือพนักงาน
ควรตองมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนั้นๆ
สําหรับแผนผังสรุปขั้นตอนการนําเอาเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเพื่อการยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงานที่กลาวแลวขางตน ดังรูปที่ 11
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ขอกําหนดวิธปี ฏิบัติงานทุกขอในทุกสวนทีร่ ะบุไวในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ ี
กลั่นกรองคัดเลือกเฉพาะขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับโรงงาน
ขอกําหนดวิธกี ารปฏิบัติงานเฉพาะสวนทีเ่ กี่ยวของกับโรงงาน
ตรวจประเมิน/เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติงานของโรงงาน
ขอกําหนดที่โรงงานปฏิบัติ
ครบถวนและสม่ําเสมอ

ขอกําหนดที่โรงงานปฏิบัติ
เพียงบางสวนหรือไมสม่ําเสมอ

ดําเนินการตอและ
ปรับปรุงใหดขี นึ้

ขอกําหนดที่โรงงาน
ยังไมไดปฏิบัติ

กําหนดเปาหมายและภารกิจที่ตองดําเนินการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน
จัดลําดับภารกิจที่ตองดําเนินการโดยพิจารณาจาก
ระดับความสําคัญของแตละขอกําหนด
ลงมือปฏิบัติภารกิจตามลําดับความสําคัญที่กําหนด
ตรวจสอบเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน
กับขอกําหนดที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานฯ

ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางปฏิบตั ิภารกิจ

ไมใช

โรงงานปฏิบัตคิ รบถวน
และสม่ําเสมอ
ใช
ดําเนินการตอและปรับปรุงใหดีขึ้น

รูปที่ 11 ขัน้ ตอนการนําเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเพื่อการยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีของโรงงาน
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เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ ีสําหรับโรงงานคัดแยกของเสีย
ที่ไมเปนอันตรายเพื่อการรีไซเคิล

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานคัดแยกของเสียที่ไมเปนอันตราย
เพื่อการรีไซเคิล ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 10 สวน (ขั้นตอนการ
ประกอบกิจการ) ดังนี้
สวนที่ 1
สวนที่ 2

การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน
การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผู
แตงตั้งตัวแทน
สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก
สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย
สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว
สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพื่อรอสงไปใหแกผูที่จะนําไปใชประโยชน
สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

ในการนําเสนอเกณฑมาตรฐานฯ แตละสวนนั้น จะแสดงทั้งขอกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีทั้งหมดสวนหรือขั้นตอนการประกอบกิจการนั้นๆ และระดับความสําคัญ
ของแตละขอกําหนดในรูปแบบของตาราง โดยในคอลัมนระดับความสําคัญของขอกําหนด
จะใชตัวเลขและสัญลักษณที่สื่อความ ดังนี้
ตัวเลข 3-1 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น มีระดับความสําคัญ
ระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ
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สัญลักษณ *X หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เปนขอกําหนดดาน
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน โดย x เปนรายชื่อกฎหมายที่
เกี่ยวของกับขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดีนั้นๆ
สัญลักษณ

a
b

c
d

i
k
z

รายชื่อกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานคัดแยกกากอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของ
น้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ.
2547
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สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

1.1
1.2
1.3

โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการทีไ่ ดรบั อนุญาต และประเภทกากของเสียที่สามารถรับดําเนินการได
ตองมีการตรวจสอบวิเคราะหเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียที่โรงงานสามารถรับมาคัดแยกในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ
ตองรับเฉพาะกากของเสียที่ไดรบั อนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของ
โรงงานเทานัน้
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สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

2.1

ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหมีการ
หกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง
ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน
ตองตรวจสอบวากากของเสียที่จะทําการขนสงมีความถูกตองทั้งชนิดและปริมาณตามที่ตกลงไว
กากของเสียที่จะขนสงตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และมีการติดฉลากบนภาชนะ ซึ่งระบุชื่อลูกคาที่สงกากของเสีย/ชนิดและ
ปริมาณกากของเสีย/วันที่รับกากของเสีย/ชวงระยะเวลาในการจัดเก็บ
ตองมีมาตรการปองกันการรวงหลนหรือรั่วซึมของกากของเสียระหวางการขนสง
ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบรถที่ใชในการขนสงเพื่อใหมั่นใจวากากของเสียไมถูกขนสงออกนอกเสนทางที่กําหนดไว
ตองมีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงกากของเสียตลอดเสนทางที่ใชขนสงเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการลักลอบ
นํากากของเสียไปทิ้งหรือกําจัดอยางไมถูกตอง
ตองมีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
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สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

3.1 ผิวถนนและเสนทางการเดินรถภายในโรงงานจะตองแข็งแรง ปลอดภัย มีการแบงชองจราจรชัดเจน และมีปายเตือนในบริเวณที่เปน
จุดเสี่ยงอันตราย
3.2 มีการตรวจสอบและบันทึกการเขา-ออกของรถขนสงกากของเสีย
3.3 มีการตรวจสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุของเสีย เพื่อปองกันการหกหลนหรือรั่วไหลขณะขนสง และมีมาตรการตอบสนองกรณี
มีการหกรั่วไหลของกากของเสียระหวางการขนสง
3.4 เมื่อรถยนตขนสงกากของเสียมาถึงในโรงงานใหตรวจสอบน้ําหนัก หรือปริมาตรกากของเสียใหมีความถูกตองตรงกับที่ไดตกลงไวกับ
ลูกคาและบันทึกน้ําหนักไว
3.5 ตองติดปายแสดงประเภทของเสียที่โรงงานรับซื้อไวบริเวณดานหนาโรงงาน หรือภายในโรงงานที่ลูกคาสามารถเห็นไดชัดเจน กรณีรับ
จากผูคารายยอย
3.6 มีการตรวจสอบลักษณะกากกอนรับกากแตละครั้ง
3.7 มีจุดพักกากระหวางรอผลการตรวจสอบ
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ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

3.8 ตองมีเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสียที่โรงงานไมสามารถรับมาคัดแยกได และมีมาตรการตอบสนองกรณีที่มีกากของเสีย
ดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน
3.9 ตองรับกากของเสียจากโรงงานลูกคาทีไ่ ดรับใบอนุญาตนํากากของเสียออกนอกโรงงานตามรายชื่อและปริมาณกากของเสียที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตเทานั้น
3.10 ทุกครั้งที่รบั กากของเสียเขามาในโรงงาน ตองแจงขอมูลตอกรอ.ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
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สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.1 ตองจัดเก็บกากของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง และมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บอยาง
ปลอดภัย กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกรอ.หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน
4.2 พื้นที่เก็บกากของเสียตองเรียบ มีความลาดเอียงเพียงพอไมแตกราวทําความสะอาดงาย และไมดูดซับหรือสะสมสารที่อาจหกหรือ
รั่วไหล
4.3 พื้นที่เก็บกักของเสียตองมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณกากของเสียสูงสุดที่รับเขามาในโรงงานในแตละวัน
4.4 มีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันไมใหน้ําเสียหรือน้ําจากการดับเพลิงไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไมผานการบําบัดเพื่อลด
ความสกปรกกอน
4.5 กําหนดพื้นที่จัดเก็บกากของเสียตามประเภทของเสีย เชน เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เปนตน
4.6 ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทกากของเสีย และปริมาณกากของเสียที่เก็บกักตองไมเกินความสามารถ
ในการรองรับของภาชนะบรรจุ
4.7 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทั้งประเภทและปริมาณกากของเสียที่นํามาจัดเก็บทุกครั้งที่มีการนํากากของเสียมาจัดเก็บ
4.8 การวางซอนภาชนะบรรจุกากของเสียตองคํานึงถึงความปลอดภัย
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ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.9 ตองแบงพื้นที่จราจรและกําหนดเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงกากของเสียไปยังจุดเก็บตางๆ
4.10 ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด กําจัดของเสียไมอันตรายตองไมเกินกวา 30 วัน นับจากวันที่รับกากของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้
หากจําเปนตองขยายเวลาการบําบัด หรือกําจัด ตองแจงตอกรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบเวลาที่กําหนด
4.11 ตองมีระบบตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและการหกหลน/รั่วไหลของของเสีย
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สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.1 อาคารโรงงานตองมีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี มีหลังคาคลุมปองกันน้ําฝนสัมผัสกับกากของเสีย พื้นที่ตองมั่นคง
แข็งแรง ไมมีน้ําขัง รวมถึงมีทางออกฉุกเฉินที่เห็นชัดเจน
5.2 ตองแยกพื้นที่เฉพาะสําหรับคัดแยกกากของเสียออกหางจากพื้นที่อื่น
5.3 พื้นที่คัดแยกกากของเสีย ตองมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณวัสดุที่จะคัดแยก เครื่องจักรที่ใชและจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
5.4 ตองมีหองอาบน้ํา ที่ลางมือ ที่ลางตาและหองผลัดเปลี่ยนชุดทํางานที่เพียงพอเหมาะสมกับพนักงาน
5.5 ตองติดตั้งเครื่องจักรในตําแหนงที่เหมาะสม พนักงานสามารถเขาปฏิบัติงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย
5.6 เครื่องจักร/อุปกรณที่ใชปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสียตองทนตอการกัดกรอนจากสารเคมีที่อาจปนเปอนมากับของเสีย และงายตอ
การทําความสะอาด
5.7 ตองมีคูมือการทํางานหรือคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อใหพนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองและเหมาะสม
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ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.8 ตองติดปายสัญลักษณแจงเตือนอันตรายจากการทํางานของเครื่องจักรไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีการใชเครื่องจักรในตําแหนง
ที่เห็นไดชัดเจน เชน “ระวังเครื่องจักรกําลังทํางาน” “โปรดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะทํางาน” “ระวังเสียงดังจากการทํางานของ
เครื่องจักร” เปนตน
5.9 พนักงานที่ปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสีย จะตองไดรับการฝกอบรมทั้งในดานความปลอดภัยในการดําเนินงาน และการคัดแยกกากของเสีย
อยางถูกตอง
5.10 ตองรวบรวมกากของเสียที่เหลือจากการคัดแยก จัดเก็บในภาชนะและสถานที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัดตอไป
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สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.1

ตองดําเนินการบดยอยวัสดุที่คัดแยกแลวภายในหองที่มีขนาดเพียงพอกับวัสดุที่จะบดยอย ผนังหองบุดวยวัสดุกันเสียงสะทอน
ทุกดาน มีแสงสวางและระบายอากาศที่เพียงพอ
ตองติดตั้งระบบปองกันความเสี่ยงใหกับพนักงานที่ทํางานกับเครื่องจักรโดยตรง เชน เครื่องบดยอย เครื่องบีบอัด เปนตน
มีคูมือการปฏิบัติงานหรือขอแนะนําการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใหกับพนักงานที่ประจําอยูกับเครื่องจักรแตละชนิด
มีมาตรการปองกันผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เชน การฟุงกระจายของฝุน เสียงดังจากการทํางานของเครื่องจักร และ
แสงสวางในการปฏิบัติงาน เปนตน

6.2
6.3
6.4
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สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพื่อรอสงไปใหแกผูที่จะนําไปใชประโยชน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.1
7.2
7.3
7.4

อาคารจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวตองมีแสงสวางเพียงพอมีการระบายอากาศดี มีหลังคาคลุม รวมถึงมีทางออกฉุกเฉินที่เห็นชัดเจน
ตองแยกพื้นที่เฉพาะสําหรับจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวออกหางจากพื้นที่อื่น
ขนาดพื้นที่ตองสามารถรองรับวัสดุที่คัดแยกไดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณกากของเสียสูงสุดที่รับเขาโรงงานในแตละวัน
มีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันไมใหน้ําเสียหรือน้ําจากการดับเพลิงไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไมผานการบําบัดเพื่อลด
ความสกปรกกอน
กําหนดพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวตามประเภทของวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก และโลหะ เปนตน และติดตั้งปายสัญลักษณ
แสดงประเภทวัสดุที่จัดเก็บที่เห็นไดชัดเจน
ตองมีการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเปนประจํา
ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทวัสดุที่คัดแยกแลว และปริมาณวัสดุที่คัดแยกแลวที่นํามาจัดเก็บตองไมเกิน
ความสามารถในการรองรับของภาชนะบรรจุ
ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทั้งประเภทและปริมาณวัสดุที่คัดแยกแลวที่นํามาจัดเก็บไวทุกครั้งที่มีการนํามาจัดเก็บ
การวางซอนภาชนะบรรจุวัสดุที่คัดแยกแลวตองคํานึงถึงหลักความปลอดภัย

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
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สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
8.1 การซอมบํารุง
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.1 จัดทําโปรแกรมซอมบํารุงเชิงปองกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใชในการผลิตและระบบบําบัดมลพิษ พรอมทั้ง
ดําเนินโปรแกรมไปตามขอกําหนดของผูผลิตหรือโดยคําแนะนําของวิศวกรผูออกแบบ
8.2 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ/เครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ เชน รถยก เครื่องตัดหรือ
บดยอยวัสดุ เปนประจําทุกป
8.3 ตองรวบรวมกากของเสียจากการซอมบํารุงจัดเก็บในภาชนะและสถานที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัดตอไป
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8.2 การจัดการกากของเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.4 เก็บรวบรวมกากของเสียที่เกิดขึ้นโดยแบงประเภท/ชนิดกากของเสีย เก็บในภาชนะที่เหมาะสม แข็งแรง ไมเสื่อมสภาพ มีฝาปดมิดชิด
8.5 ตองจัดเก็บกากของเสียในอาคารมีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีต มีการปองกันการทําปฏิกิริยาตอกัน มีปายเครื่องหมายและคําเตือน
ชัดเจน
8.6 มีการจดบันทึกขอมูล กระบวนการเฉพาะที่กอใหเกิดของเสีย/ปริมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอป/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว
ตะกอน)/ผลวิเคราะหทางเคมี และความเปนอันตรายของเสีย/วิธีการเก็บของเสีย
8.7 ตองแจงการเกิดกากของเสียเหลานีต้ อกรอ. ตามแบบ สก.3
8.8 หากจัดเก็บกากของเสียเหลานี้นานกวา 90 วัน ตองมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามแบบ สก.1
8.9 กรณีสงกากของเสียออกไปกําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตนํากากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ สก.2
และแจงขอมูลการขนสงกากของเสียทางอิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง
8.10 กรณีกําจัดกากของเสียเองภายในโรงงานตองไดรับอนุญาตจากกรอ.กอนกําจัด และตองใชวิธีกําจัดตามทีไ่ ดรับอนุญาตจาก กรอ.
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สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.1 การปองกันอัคคีภัย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

มีจํานวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงติดตั้งตามบริเวณตางๆ อยางเพียงพอ
มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสม่ําเสมอ
ถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได
มีการติดตั้งแผนผังแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง และเสนทางหนีไฟในพื้นที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน
ติดปายสัญลักษณบงชี้ตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ
มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนอัคคีภัย เชน Smoke detector, Heat detector ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง เชน สถานที่จัดเก็บกาก
ของเสีย สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑภายในโรงงานอยางเหมาะสม
9.7 มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียง
9.8 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง
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9.2 การรองรับเหตุฉุกเฉิน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

ระดับ
ความสําคัญ

9.9
9.10
9.11
9.12

มีแผนการปองกันอุบตั ิภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของกากของเสียหรือเหตุที่คาดไมถึง
แผนฉุกเฉินแตละเรื่องตองครอบคลุมดานการปองกันการระงับ การบรรเทา/อพยพและการฟนฟู
มีการระบุตําแหนงผูรับผิดชอบในแตละแผน และผูที่อยูในแผนฉุกเฉินจะตองไดรับการฝกอบรม
มีการซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละครั้ง
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9.3 อาชีวอนามัย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.13 จัดใหมีการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเบื้องตน
9.14 ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป
9.15 ตองจัดและดูแลใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน
ตลอดเวลาที่ทํางาน
9.16 มีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงในพื้นที่เสี่ยงภายในสถานประกอบการ
9.17 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยกหรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องจักรนั้น
9.18 มีระบบตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9.19 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 )
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9.4 การจัดการดานสิ่งแวดลอม
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.20 ไดรับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (EMS for SMEs)
9.21 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน
9.22 มีระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9.23 มีมาตรการควบคุมปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง และพาหะนําโรคในพื้นที่เก็บกักกากของเสีย พื้นที่คัดแยกและพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่
คัดแยกแลวเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
9.24 มีมาตรการควบคุม/ตรวจสอบปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass) หรือปลอยใหมลพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม
โดยไมผานระบบบําบัดมลพิษทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน
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ความสําคัญ

1
*d
2
1
3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
10.1 ความรับผิดชอบตอสังคม
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.1 มีระบบการรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
10.2 มีสวนรวมกับชุมชนในการสงเสริม ปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระดับ
ความสําคัญ

2
1

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.3 ตองประกอบกิจการตามทีไ่ ดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานัน้
10.4 ต องมี ข อมู ลผลวิ เคราะห ทางเคมี และกายภาพของกากของเสี ยก อนการคั ดแยกจากห องปฏิ บั ติ การวิ เคราะห ของราชการหรื อ
หองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรอ. และจั ดเก็บไวอยางน อย 3 ป (ตองพิ จารณาตามประเภทลั กษณะเฉพาะของ
กากของเสีย)
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10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.5 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรอ. ภายในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป (สก.5)
10.6 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่รับนํามาคัดแยก (สก.6) ในวันที่มีการรับของเสีย และจัดเก็บไวเปนหลักฐานไมนอยกวา
1 ป เพื่อการตรวจสอบ
10.7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่เขาสูกระบวนการคัดแยก (สก.7) ในแตละวันที่มีการบําบัด กําจัด และจัดเก็บไวเปน
หลักฐานไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ
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เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ ีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัด
กากอุตสาหกรรม

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กํ าจั ด
กากอุตสาหกรรม
ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 10 สวน (ขั้นตอน
การประกอบกิจการ) ดังนี้
สวนที่ 1
สวนที่ 2

การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน
การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสงหรือเปน
ผูแตงตั้งตัวแทน
สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด
กําจัด
สวนที่ 5 การฝงกลบกากของเสีย
สวนที่ 6 การเผากากของเสียในเตาเผา
สวนที่ 7 การรีไซเคิลกากของเสีย
สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม

ในการนําเสนอเกณฑมาตรฐานฯ แตละสวนนั้น จะแสดงทั้งขอกําหนดวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ทั้ ง หมดในส ว นหรื อ ขั้ น ตอนการประกอบกิ จ การนั้ น ๆ และระดั บ
ความสําคัญของแตละขอกําหนดในรูปแบบของตาราง โดยในคอลัมนระดับความสําคัญ
ของขอกําหนด จะใชตัวเลขและสัญลักษณที่สื่อความ ดังนี้
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ตัวเลข 3-1 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น มีระดับความสําคัญ
ระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ
สัญลักษณ *X หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เปนขอกําหนดดาน
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
โดย x เปนรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดีนั้นๆ
“-” หมายถึง ไมเปนขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับกิจการบําบัด กําจัด
กากของเสียประเภทนั้นๆ
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สัญลักษณ

a
b

c
d

i
j

k

l
m

รายชื่อกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535
เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้ง
ที่ระบายออกจากโรงงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนด
คุ ณสมบั ติ ของผู ควบคุ มดู แ ล ผู ป ฏิ บั ติ งานประจํ า และหลั กเกณฑ การขึ้ น ทะเบี ย น
ผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อ
เปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
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สัญลักษณ

n
o
r

s
t
u

y
z

รายชื่อกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม (ตอ)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย
พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ.
2545
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง กํ า หนดให โ รงงานประเภทต า งๆ ต อ งติ ด ตั้ ง
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปลองแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ.
2547
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สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

1.1

โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต และประเภทกากของเสียที่สามารถรับ
ดําเนินการได
โรงงานจะตองไดรับเอกสารเกี่ยวกับขอมูลของเสียทุกชนิดที่ลูกคาติดตอมาเพื่อใหรับบําบัด กําจัด โดยขอมูลจะตอง
ประกอบดวยกระบวนการเฉพาะที่กอใหเกิดกากของเสีย/ปริมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอป/สถานะของเสีย (ของแข็ง
ของเหลว ตะกอน)/ผลวิเคราะหทางเคมี/ความเปนอันตรายของเสีย/วิธีการเก็บกากของเสีย
ตองมีการตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียที่โรงงานสามารถรับมา
บําบัด กําจัดในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ
ตองรับบําบัด กําจัดเฉพาะกากของเสียที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ประกอบกิจการของโรงงาน
ตองมีแผนงานในการรับกากของเสียใหปริมาณที่รับมาบําบัด กําจัด สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับกาก
ของเสียของสถานที่จัดเก็บกากและขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพของระบบบําบัด กําจัดกากของเสียของโรงงาน

1.2

1.3
1.4
1.5
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สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

2.1

ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อปองกัน
ไมใหมีการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง
ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน
ตองตรวจสอบวาผูขนสงของเสียอันตรายหรือผูเก็บรวบรวมกําจัดหรือบําบัดของเสียอันตราย มีเลขประจําตัวที่ออกให
โดยกรอ. เพื่อใชในการติดตามการขนสงของเสียอันตราย ตามระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย
ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบอุปกรณประจํารถและเอกสารประจํารถทุกครั้งกอนนํารถไปใชงาน
รถที่ใชขนสงกากของเสียอันตรายทุกคันตองขึ้นทะเบียนกับ กรอ. (ผูขนสงของเสียอันตรายตองไดรับใบอนุญาตมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการขนสง)
ตองตรวจสอบวากากของเสียที่จะทําการขนสงมีความถูกตองทั้งชนิดและปริมาณตามที่ตกลงไว
กากของเสียที่จะขนสงตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและมีการติดฉลากบนภาชนะ ซึ่งระบุชื่อลูกคาที่สงกากของเสีย/ชนิด
และปริมาณกากของเสีย/วันที่รับกากของเสีย/ชวงระยะเวลาในการจัดเก็บ และกรณีที่เปนกากของเสียอันตรายตองติด
ฉลาก ปาย หรือเครื่องหมายแสดงความเปนอันตราย และเลขที่ใบกํากับการขนสง

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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ไมอันตราย อันตราย

3

*l

3
-

*l
*n

3
-

*l
*m

3
3

*n
*l

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวมและขนสงกากของเสีย
ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบรถที่ใชในการขนสงเพื่อใหมั่นใจวากากของเสียไมถูกขนสงออกนอกเสนทางที่กําหนดไว
ตองมีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียขณะเก็บรวบรวมและขนสง
ตองตรวจสอบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหมีความถูกตองและครบถวนและลงนามโดยผูมีอาํ นาจ
ตองมีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงกากของเสียตลอดเสนทางที่ใชขนสงเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมี
การลักลอบนํากากของเสียไปทิ้งหรือกําจัดอยางไมถูกตอง
2.13 ตองมีการประกันภัยความเสียหายในการขนสงวัตถุอันตรายนอกเหนือจากการทําประกันภัยตามพรบ. คุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
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ไมอันตราย อันตราย

3
1
3
1
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3
3
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*o

*o

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

3.1

ถนนและเสนทางเดินรถขนสงกากของเสียภายในโรงงานจะตองแข็งแรง มีการแบงชองจราจรชัดเจน และมีปายเตือนใน
บริเวณที่เปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
มีการตรวจสอบและบันทึกการเขา-ออกของรถขนสงของเสีย
มีการตรวจสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุของเสีย เพื่อปองกันการหกหลน หรือรั่วไหลขณะขนสง และมีมาตรการ
ตอบสนองกรณีมีการหกรั่วไหลของกากของเสียระหวางการขนสง
เมื่อรถยนตขนสงกากของเสียมาถึงในโรงงานใหตรวจสอบน้ําหนักหรือปริมาตรกากของเสียใหมีความถูกตองตรงกับ
ใบกํากับการขนสงหรือตามที่ตกลงไวกับลูกคา
มีการตรวจสอบลักษณะกากกอนรับกากแตละครั้ง
มีจุดพักกากระหวางรอผลการตรวจสอบ
ตองมีเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย และมีมาตรการตอบสนองกรณีของเสียที่ขนสงไมตรงกับในใบกํากับ
การขนสงหรือตามที่ตกลงกันไว
มีจุดลางลอรถ และลางกระบะรถขนสงกากของเสียกอนออกนอกบริเวณโรงงาน

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
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ไมอันตราย อันตราย
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1

2
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3
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2
2

3
2
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1
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หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

3.9 มีระบบรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถ โดยแยกจากระบบระบายน้าํ ฝนและนําน้าํ เสียไปบําบัด
3.10 ตองรับกากของเสียจากโรงงานลูกคาทีไ่ ดรับใบอนุญาตนํากากของเสียออกนอกโรงงานตามรายชื่อและปริมาณกากของเสีย
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานัน้
3.11 ทุกครั้งที่รบั กากของเสียเขามาในโรงงาน ตองแจงขอมูลตอกรอ.ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.12 ตองตรวจสอบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหมีความถูกตองและครบถวน และลงนามรับโดยผูมีอํานาจ
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ไมอันตราย อันตราย
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หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.1

ตองจัดเก็บกากของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง และมีพื้นที่เพียงพอตอ
การจัดเก็บอยางปลอดภัย กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจาก กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน
แยกพื้นที่สวนที่จัดเก็บกากของเสียอันตรายและไมอันตราย หรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกิริยาตอกันออกจากกันเปน
สัดสวน โดยตองแสดงปาย เครื่องหมาย และคําเตือนความเปนอันตรายติดตั้งไวในบริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายดวย
บริเวณที่จัดเก็บสารไวไฟหรือตัวทําละลายตองไมมีแหลงกําเนิดประกายไฟ หรือความรอนในบริเวณ เพื่อปองกันการลุกไหม
หรือการระเบิด และทําปายเตือนอันตรายติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
พื้นที่เก็บกากของเสียตองเรียบ มีความลาดเอียงเพียงพอ ไมแตกราวทําความสะอาดงาย และไมดูดซับหรือสะสมสาร
ที่อาจหกหรือรั่วไหล
มีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันไมใหสารเคมีที่รั่วไหลหรือน้ําจากการดับเพลิงไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดย
ไมผานการบําบัดเพื่อลดความสกปรกกอน และมีรางระบายน้ําเสียแยกจากน้ําฝนอยางชัดเจน
ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทกากของเสีย และปริมาณกากของเสียที่เก็บกักตองไมเกิน
ความสามารถในการรองรับของภาชนะบรรจุ กรณีเปนภาชนะบรรจุของเสียอันตรายตองมีสภาพมั่นคง แข็งแรง
และเปนไปตามมาตรฐานกําหนด และตองติดฉลาก ปาย หรือเครื่องหมายแสดงความเปนอันตราย

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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ไมอันตราย อันตราย

*b

*b

*b

*b

3

3

2

2

2

2

3

*b

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.7

ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลวที่มีขนาดภาชนะตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมี
เขื่อนหรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถกักเก็บของเสียไดทั้งหมด เวนแตกรณีมีภาชนะบรรจุมากกวา
1 ถัง ขนาดเขื่อนตองเทากับปริมาตรของถังเก็บที่มีขนาดใหญที่สุด และตองจัดใหมีเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการลดความรุนแรงของการแพรกระจายของเสียอันตรายดังกลาวอยางเหมาะสมและเพียงพอ
กรณีเก็บกากของเสียที่เปนของเหลวไวในบอ จะตองมีระบบปองกัน และตรวจสอบการรั่วซึมของกากของเสียออกจากบอ
ที่เหมาะสมกับลักษณะความเปนอันตรายของกากของเสียนั้นๆ
ของเสียอันตรายที่เปนของเหลวตองจัดเก็บในภาชนะที่ปดสนิทและตองมีการตรวจสภาพถังบรรจุ ซีล และฝาปดภาชนะ
บรรจุใหมีสภาพเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ
ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่เปนของเหลวทุกประเภทตองติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับของเหลวในถัง เชน Level
gauge, Level indicator ตามความเหมาะสม
การวางซอนภาชนะบรรจุกากของเสียตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทัง้ ประเภทและปริมาณกากของเสียที่นํามาจัดเก็บทุกครัง้
ตองแบงพื้นทีจ่ ราจรและกําหนดเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงกากของเสียไปยังจุดเก็บตางๆ
ตองมีการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและการรั่วซึมของของเสีย

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
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ไมอันตราย อันตราย
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หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.15 บริเวณพื้นที่เก็บกากของเสียที่เปนอันตรายจะตองจัดใหมีที่ลางมือ ลางตาและที่อาบน้ําฉุกเฉินใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4.16 การขนถายเทของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บ ตองมีขั้นตอนการตรวจสภาพรถ สภาพถังและ
อุปกรณกอนการถายโอนทุกครั้ง
4.17 การถายเทของเสียที่เปนของเหลวไปถังเก็บ ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบใหระดับสูงสุด (Max level) ในการสูบถาย
ของเสียไมเกิน 80% ของปริมาตรภาชนะบรรจุ
4.18 การถายเทของเสียที่เปนของเหลวตองมีระบบสัญญาณแจงเตือนภัยระดับของเหลวในถัง (High-level alarm system)
และ/หรืออุปกรณปองกันวัตถุดิบลนถัง (High-level cut-off device) เพื่อหยุดการทํางานของปมโดยอัตโนมัติ
4.19 การถายเทของเสียอันตรายที่เปนของเหลวจากถังหรือ Intermediate Bulk Containers (IBCs) จะตองกระทําผาน
ระบบทอจุมสูบเพื่อลดการกระเด็น ควัน ไอระเหยและกลิ่น
4.20 รถแทงกที่ขนสงตัวทําละลายตองติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ (Vapor Return Pipeline) เพื่อลดไอระเหยที่จะ
กระจายสูบรรยากาศ
4.21 บริเวณที่มีการขนถายกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลว และเปนสารไวไฟตองติดตั้งสายดิน เพื่อปองกันการสะสม
ของไฟฟาสถิตขณะขนถาย
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ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

4.22 มีปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการรับของเสียอันตรายที่เปนของเหลว เพื่อใหคนงานปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ครบถวน
เชน มีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพขอตอและอุปกรณกอนที่จะมีการรับสารเคมี การสูบสารเคมีเขาเก็บในถังเก็บ เปนตน
4.23 พนักงานที่ปฏิบัติงานขนยายถังบรรจุสารเคมีจะตองไดรับการฝกอบรมและใชวิธีการขนยายอยางถูกวิธี ไมโยน กลิ้งหรือ
กระแทกถังบรรจุสารเคมี
4.24 การจัดเก็บของเสียที่เปนของแข็ง ตองมีมาตรการปองกันฝุนละอองที่เกิดขึ้นในระหวางการขนถายของเสีย
4.25 ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด กําจัดของเสียไมอันตรายตองไมเกิน 30 วัน และของเสียอันตรายไมเกิน 15 วัน นับจาก
วันที่รับกากของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ หากจําเปนตองขยายเวลาการบําบัด หรือกําจัด ตองแจงตอ กรอ. หรือ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบเวลาที่กําหนด
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สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสียโดยวิธีการฝงกลบ
5.1 อาคารปรับเสถียรและการปรับเสถียรกากของเสียที่เปนอันตราย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

โครงสรางอาคารทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนไฟและทนการกัดกรอนไดดี
ตองเปนอาคารปดทีม่ ีระบบระบายอากาศ และแสงสวางเพียงพอรวมถึงมีทางออกฉุกเฉินที่เห็นชัดเจน
ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบดูดอากาศและระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ตองจัดชองทางเดินรถไวชัดเจน และแยกสวนของบอปรับเสถียรออกจากพื้นที่อื่นๆ อยางชัดเจน
ตองจัดใหมที ลี่ างมือ ลางตาและลางตัวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยอยูในสภาพพรอมใชงาน
กากของเสียทุกชนิดที่จะทําการปรับเสถียรตองมีผลการทดสอบในหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเงื่อนไขกระบวนการ
อยางนอยตองระบุชนิดของมลสารปนเปอน
การดําเนินการผสมของเสีย จะตองกระทําในภาชนะปดและใหใชเครื่องจักรปฏิบัติงานในทุกจุดที่เปนไปได หรือหลีกเลี่ยงการใช
พนักงานในจุดที่มีโอกาสไดรับอันตรายสูง
การขนถาย Bulk สวนผสมที่แหงหรือกากของเสีย จะตองดําเนินการโดยเครื่องจักรในทุกจุดที่เปนไปได เชน การลําเลียงโดยระบบ
สายพาน หรือทอสูบสําหรับของเสียที่เปนของเหลวหรือกากตะกอน

5.7
5.8
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5.1 อาคารปรับเสถียรและการปรับเสถียรกากของเสียที่เปนอันตราย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.9 จะตองมีการรวบรวมไอระเหยที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบอปรับเสถียรไปบําบัดดวยระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ
5.10 ตองนําตัวอยางของเสียที่ผานการปรับเสถียรแลว ไปตรวจสอบในหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวา ของเสียที่ปรับเสถียรแลวมีคุณสมบัติ
ตรงกับวัตถุประสงค
5.11 ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการ กรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลวไมตรงตามวัตถุประสงค
5.12 จะตองไมนําของเสียที่มี VOCs สูงหรือสารประกอบที่มีกลิ่นมาดําเนินการปรับเสถียร
5.13 ตองมีมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพในการควบคุม/ปองกันฝุ นละออง และการหกหลน/รั่วไหลของกากของเสียระหวางการขนส ง
กากของเสียที่ปรับเสถียรแลวไปยังหลุมฝงกลบ
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5.2 หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.14 ตองแยกหลุมฝงกลบของเสียอันตรายและไมอันตรายออกจากกันอยางชัดเจน
5.15 หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลสามารถรับไดเฉพาะกากของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
5.16 หลุมฝงกลบแบบปลอดภัยสามารถรับไดทั้งกากของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายและกากของเสียที่เปนของเสียอันตราย
ซึ่งผานการปรับเสถียรหรือทําลายฤทธิ์แลวเทานั้น
5.17 หลุมฝงกลบกากของเสียแตละประเภท ตองเปนไปตามขอกําหนดของ กรอ. (แบบของหลุมฝงกลบตองไดรบั อนุญาตจาก
กรอ. และมีการตรวจสอบกอนเปดใชงาน)
5.18 มีรางระบายน้ําโดยรอบหลุมฝงกลบ และแยกระบบรวบรวมน้ําฝนและน้ําที่อาจปนเปอนออกจากกัน
5.19 มีการจัดทําคันกั้นระหวางเซลลที่ฝงกลบกับพื้นที่ที่ยังไมไดฝงกลบเพื่อควบคุมการจัดการน้ําชะ
5.20 มีการกําหนดแผนเปดหนางานใหเพียงพอที่จะใชฝงกลบในแตละวัน และกําหนดเสนทางในการกองกากของเสียให
เรียบรอยกอนจะเริ่มกอง
5.21 มีการบันทึกจุดลงกากของเสียแตละประเภทในแตละประเภทหลุมฝงกลบ
5.22 ตองกลบทับกากของเสียดวยดินหรือวัสดุอื่นใหแลวเสร็จกอนเลิกงานในแตละวัน
5.23 มีมาตรการปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุง กระจายขณะเทกากของเสียลงหลุม
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5.2 หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.24
5.25
5.26
5.27

ตองปลูกตนไมเปนแนวกันชน และฉีดพนน้ําบริเวณโดยรอบพื้นที่ฝงกลบเพื่อลดปริมาณฝุนฟุงกระจาย
ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการ กรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจากหลุมฝงกลบของเสีย
ตองจัดทําปายเตือนเพื่อความปลอดภัยในบริเวณหลุมฝงกลบ เชน ปายหามสูบบุหรี่และทําใหเกิดประกายไฟ เปนตน
หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายตองมีระบบระบายกาซ (vent) ครอบคลุมพื้นที่ที่จะเกิดกาซอยางนอย 6-8 จุด
โดยขนาดของทอระบายตองใหญเพียงพอที่จะระบายกาซไดหมด กรณีฝงกลบกากของเสียที่ยอยสลายยากหรือไมเกิด
การเนาเสียงาย เชน พลาสติก ยาง เศษแกว ฯลฯ ไมตองมีระบบระบายกาซ
5.28 บริเวณแนวอาณาเขตทั้ง 4 ดานของสถานที่ฝงกลบ หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายประเภทสารอินทรีย ตองมี
การติดตามตรวจสอบปริมาณกาซมีเทนอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบ
ตองไมเกินกวาจุดระเบิดขั้นต่ํา (มีปริมาณกาซมีเทนไมเกิน 5%)
5.29 กรณีกําจัดกาซที่เกิดจากหลุมฝงกลบโดยการเผาไหมตองตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
หรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ
5.30 ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการกรณีผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหมไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
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5.2 หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.31 หลุมฝงกลบกากของเสียแตละหลุมตองมีระบบรวบรวมน้ําชะกากของเสียจากหลุมฝงกลบ กรณีหลุมฝงกลบกากของเสีย
ที่เปนอันตรายซึ่งผานการปรับเสถียรแลวตองมีบอสูบแยกกันระหวางน้ําที่นําออกจากชั้นกันซึมชั้นบน และชั้นลาง
5.32 บอ/ถังรวบรวมน้ําชะกากของเสีย ตองเปนถังที่ทนตอการกัดกรอนของของเหลวที่บรรจุ และมีระบบเก็บกักฉุกเฉิน
พรอมติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ํา ระบบเตือนภัย และการปดวาลวอัตโนมัติ
5.33 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลปริมาณน้ําชะและคุณภาพน้ําชะที่เกิดขึ้นในแตละหลุมทุกครั้งหามระบายกอนบําบัด
5.34 ตองรวบรวมน้ําชะที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปบําบัด และน้ําชะที่ระบายออกนอกโรงงานไดจะตองมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําทิ้ง
5.35 ตองมีบอสังเกตการณคุณภาพน้ําใตดิน อยางนอย 3 บอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอสังเกตการณ และผล
การตรวจสอบตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภค
5.36 ตองจัดทําบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินในบอสังเกตการณ และวิเคราะหแนวโนมการปนเปอนสารมลพิษใน
น้ําใตดินเปรียบเทียบกับกอนเริ่มการประกอบกิจการโรงงานและเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคทุกครั้งที่มี
การตรวจสอบ
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5.2 หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

5.37 มีมาตรการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ กรณีพบแนวโนมการปนเปอนสารมลพิษในน้ําใตดิน
5.38 หลุมฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายที่ผานการปรับเสถียรแลวตองมีมาตรการตรวจสอบการรั่วซึมของชั้นกันซึมชั้นบน
และมีมาตรการตอบสนองกรณีอัตราการรั่วซึมสูงกวา 17 มิลลิลิตรตอตารางเมตรตอวัน
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สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา
6.1 การเตรียมกากของเสีย และการปอนกากของเสียเขาเตาเผา
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.1
6.2

ตองมีการระบุชนิดของเสียที่สามารถหรือไมสามารถปอนเขาเตาเผาได ซึ่งผานการยืนยันจากหองปฏิบัติการวิเคราะห
กรณีกากของเสียเปนของแข็ง ตองมีการตรวจสอบขนาดกากของเสียกอนปอนเขาสูเตาเผา โดยกากของเสียตองมี
ขนาดเหมาะสมสําหรับปอนเขาเตาเผาได
กรณีมีการบดยอยกากของเสียเปนของแข็ง ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการบดยอย
และระหวางการลําเลียงกากของเสียที่บดยอยแลวไปยังที่เก็บวัตถุดิบ หรือไปยังเตาเผา สําหรับการบดยอยกากของเสีย
ที่เปนอันตรายตองกระทําในภาชนะปด
กรณีกากของเสียเปนของเหลวหรือกากตะกอน วัสดุที่เปนสวนประกอบของระบบปอนและเก็บของเสีย เชน ตัวถัง
เครื่องสูบ เครื่องกวน ระบบทอ วาลว และหัวฉีด ตองทนทานตอการกัดกรอนและไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีในของเสีย
กรณีกากของเสียเปนของเหลวหรือกากตะกอน ประกอบดวยของแข็งแขวนลอยที่ไมสามารถเผาไหมไดตองมีการกรอง
กากของเสียกอนนํากากของเสียผานระบบทอสงเขาไปยังเตาเผา เพื่อลดการอุดตันของปม
กรณีกากของเสียเปนของเหลว ระบบทอลําเลียงกากของเสียจากถังเก็บไปยัง burner เพื่อปอนเขาเตาเผา ตองสามารถ
รองรับแรงดันสูงที่เหมาะสมกับของเสีย

6.3

6.4
6.5
6.6
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6.1 การเตรียมกากของเสีย และการปอนกากของเสียเขาเตาเผา (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.7

ตองมีคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานสําหรับขั้นตอนการปอนกากของเสียเขาเตาเผา โดยติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นได
ชัดเจนเพื่อเปนแนวทางใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานเนื่องจากการนํากากของเสียแตละประเภทเขาเตาเผาจะมีลักษณะ
แตกตางกัน บางประเภทสามารถผสมแลวเผารวมกันได แตบางชนิดก็ไมสามารถผสมกันได
ตองแยกระบบทอนําสงกากของเสียเฉพาะสําหรับกากของเสียแตละประเภท แตหากไมสามารถทําไดตองทําความสะอาด
ทอ และอุปกรณที่ใชขนสงกากของเสียกอนนํากากของเสียชนิดใหมเขาไปในระบบการเผาไหม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยา
ที่ไมพึงประสงคภายในทอ
มีระบบการลางทําความสะอาดทอและอุปกรณที่ใชขนสงกากของเสียที่ชัดเจน และเปนระบบที่มีความปลอดภัย
ตองมีระบบการควบคุม/ตรวจสอบชนิดและปริมาณกากของเสียที่เขาสูเตาเผาใหเหมาะสมตอขนาด ลักษณะ/รูปแบบของเตาเผา
ตองมีระบบตรวจสอบ/ควบคุมแรงดันภายในทอสงกากของเสียที่เปนของเหลวที่นําเขาสูเตาเผาใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการใชพนักงานปฏิบัติงานในทุกจุดที่มีโอกาสไดรับอันตรายสูง เชน การลําเลียงกากของเสียไปยังเตาเผาและการ
ปอนกากของเสียเขาเตาเผา
บริเวณที่มีการเตรียมกากของเสียที่เปนอันตรายและการปอนกากของเสียที่เปนอันตรายเขาเตาเผาตองจัดใหมีที่ลางตัว
และลางตาฉุกเฉินในสภาพพรอมใชงาน

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
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6.2 เตาเผา
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.14 บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกับเตาเผา ตองจัดใหมีหลังคาคลุมเพื่อปองกันเครื่องมือ/อุปกรณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
สภาวะอากาศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจํา
6.15 ติดตั้งระบบควบคุมอากาศ เพื่อใชในการควบคุมการเผาไหมภายในหองเผา และตองมีการเตรียมระบบอากาศสวนเกิน
เพื่อชวยใหการเผาไหมของเสียเกิดขึ้นอยางสมบูรณ เชน การติดตั้ง blower เพื่อผลิตอากาศสวนเกินในการเผาไหม
6.16 ติดตั้งระบบควบคุมความดัน และมีระบบปองกันความปลอดภัยหากความดันเพิ่มสูงขึ้นภายในเตาเผา เชน มีระบบ
หยุดปอนกากของเสียหากความดันเพิ่มสูงขึ้น และมีมาตรการในการแกไขทําใหความดันลดลง
6.17 ติดตั้งระบบควบคุมเปลวไฟที่เตาเผาทุกเตา
6.18 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิภายในบริเวณหองเผาไหม และปลองระบายอากาศ
6.19 ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุภาคฝุนและมลสารอื่นๆ ในกาซที่เกิดจากการเผาไหม
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานฯ กอนระบายออกสูบรรยากาศ
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6.3 การควบคุมการเผาไหม
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.20 มีระบบควบคุม/ตรวจสอบการปอนกากของเสียเขาเตาเผาและสภาวะการเผาไหมในเตาเผาใหเกิดการสันดาปอยาง
สมบูรณตลอดเวลาที่ทําการเผา
6.21 ตองมีคูมือการปฏิบัติงานควบคุมการเผาไหมใหแกเจาหนาที่ โดยระบุรายละเอียดสภาวะที่ตองควบคุมภายในหองเผา/
การปฏิบัติที่ทําใหไดมาซึ่งสภาวะที่ตองการ/การระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ
6.22 มีระบบ/อุปกรณเฝาระวังอัตโนมัติในการตรวจหาความผิดปกติตางๆ เพื่อสามารถปดการทํางานของเตาเผาไดทันที
6.23 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควบคุมการเผาไหมตองบันทึกขอมูลที่บงชี้สภาวะการเผาไหมที่จําเปนตองควบคุม และจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ
6.24 มีการจัดทําขอชี้บงถึงสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม และระบุขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณที่ผิดปกติ
ดังกลาวติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนภายในหองควบคุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
6.25 ตองติดตั้งอุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนของเสียอยางอัตโนมัติ (Automatic Waste Feed Shutoff: AWFS)
เมื่อคาพารามิเตอรตางๆ เกิดความผิดปกติ
6.26 มีการตรวจสอบอุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนกากของเสียอยางอัตโนมัติ (AWFS) อยางนอยเดือนละครั้ง
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6.3 การควบคุมการเผาไหม (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

6.27 ตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเขมขนของมลพิษทางอากาศจากปลองระบายอากาศแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง (CEMs)
ในกรณีที่โรงงานอยูในพื้นที่ตามที่กฎหมายกําหนด (ไดแก เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอื่นตามที่ กรอ.กําหนด)
6.28 ตองรวบรวมเถาที่เกิดจากการเผาไหมบรรจุในภาชนะและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมเพื่อรอการนําไปบําบัด กําจัดตอไป
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สวนที่ 7 การรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม
7.1 การรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและทุกประเภทกิจการรีไซเคิล
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.1

อาคารโรงงานตองมีหลังคาคลุม โครงสรางทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนไฟ และทนการกัดกรอนที่เหมาะสมกับชนิดกาก
ของเสียที่นํามารีไซเคิล
พื้นอาคารตองเรียบ ไมขรุขระ สามารถทําความสะอาดไดสะดวก ไมดูดซับสารเคมี
อาคารมีระบบระบายอากาศ แสงสวางเพียงพอ และจัดชองทางเดินรถ แยกออกจากพื้นที่สวนการผลิตอยางชัดเจน
ตองมีระบบรวบรวมน้ําเสียซึ่งแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนอยางชัดเจน และนําน้ําเสียที่รวบรวมไดไปบําบัดหรือกําจัด
มีเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บไวในสถานที่ที่ผูปฏิบัติงานสามารถนํามาใชงานไดตลอดเวลา
บริเวณที่ตั้งภาชนะที่บรรจุตัวทําละลายหรือน้ํามันหลอลื่นใชแลว หรือสารเคมีประเภทกรด-ดางใชแลวตองดูแลไมใหมี
แหลงกําเนิดประกายไฟ หรือความรอนที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมหรือเกิดระเบิดไดและทําปายเตือนอันตรายติดไวใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
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7.1 การรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและทุกประเภทกิจการรีไซเคิล (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.7

พื้นที่ประกอบกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการหกลนหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียอันตรายที่เปนของเหลว (เชน
ถังตกตะกอน ถังปฏิกิริยา หมอตม/หอกลั่น ที่ลางภาชนะบรรจุสารเคมี ฯลฯ) จะตองมีคันกั้น (Bund) หรือรางระบาย
โดยรอบพรอมบอกักเก็บ (Sump) เพื่อนําไปบําบัดหรือบรรจุใสภาชนะและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมกอนสงไปบําบัด
กําจัดตอไป
7.8 ตองเก็บรวบรวมกากของเสียหรือกากตะกอนที่เกิดจากทุกขั้นตอนการผลิต เชน ถังตกตะกอน หอกลั่น บรรจุใสภาชนะ
และจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัด
7.9 ตองรวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากทุกขั้นตอนการผลิต และนําไปบําบัดหรือจัดเก็บในภาชนะ/สถานที่เหมาะสม เพื่อรอสงไป
บําบัด กําจัดตอไป

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

-

3

3

3

3

3

7.2 การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการแกะแยก/ตัด/หั่น/บดยอย/ผสมกากของเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.10 ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันฝุนละออง เสียงดังและ/หรือกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการแกะแยก/ตัด/หั่น/
บดยอยกากของเสีย รวมถึงในระหวางการลําเลียงกากของเสียที่ผานกระบวนการเหลานี้ เพื่อนําไปยังกระบวนการผลิตอื่นๆ
ตอไป

91

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

1

1

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

7.2 การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการแกะแยก/ตัด/หั่น/บดยอย/ผสมกากของเสีย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.11 กรณีมีการบดยอยผสมกากของเสียที่ไมเปนอันตรายกับสารเคมีอันตรายหรือการผสมกากของเสียที่เปนอันตรายกับ
วัตถุดิบหรือสารเคมีอื่นๆ ตองดําเนินการในภาชนะปดสนิทหรือในหองที่ปดสนิทมีทางเขา-ออกเพียงทางเดียว มีประตู
ซึ่งปดสนิทและมีระบบดูดอากาศเพื่อนําฝุนละอองสารเคมีและ/หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นระหวางการผสมไปบําบัดดวย
ระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

-

3

7.3 การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.12 ภาชนะหรืออุปกรณทุกชนิดที่บรรจุของเสียอันตรายที่เปนของเหลว เชน ถังตกตะกอน ถังปฏิกิริยา ถังลดอุณหภูมิ
ตองเปนระบบปดและมีมาตรการปองกัน/ควบคุมการหกลนขณะสูบถาย
7.13 อุปกรณที่ทํางานภายใตความดันและอุณหภูมิสูงกวาสภาวะปกติ เชน หมอตม หอกลั่น ตองมีระบบสัญญาณแจงเตือน
(Alarm system) เมื่อความดันหรืออุณหภูมิสูงเกินกวาคาที่กําหนดไวในการปฏิบัติงานปกติ และตองมีระบบหยุด
การทํางานฉุกเฉิน (Emergency shut-off) เพื่อหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

-

3

-

3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

7.3 การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.14 มีคูมือการปฏิบัติงานในการควบคุมหมอตม หอกลั่น โดยระบุสภาวะที่ตองควบคุมและการปฏิบัติที่ทําใหไดมาซึ่งสภาวะที่
ตองการเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
7.15 มีปายระบุขอบงชี้สภาวะที่ผิดปกติในหมอตม หอกลั่น และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาโดยติดไวในตําแหนงที่เห็นได
ชัดเจน
7.16 ภาชนะหรืออุปกรณบรรจุของเสียอันตรายซึ่งกอใหเกิดไอระเหยสารเคมี เชน หมอตม หอกลั่น ถังปฏิกิริยา ฯลฯ ตองจัด
ใหมีระบบดูดอากาศออกไปบําบัดดวยระบบบําบัดที่มีประสิทธิภาพ

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

-

3

-

3

-

*d

7.4 การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการลางภาชนะบรรจุของเสียอันตราย และ/หรือการพนสี
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

7.17 ตองแยกบริเวณที่มีการลางภาชนะดวยตัวทําละลาย และ/หรือบริเวณที่การพนสีออกจากพื้นที่อื่นเพื่อปองกันการฟุง
กระจายของไอระเหยของสีและตัวทําละลาย
7.18 ตองติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมี และ/หรือสีออกไปบําบัดโดยใชระบบบําบัดที่มีประสิทธิภาพ
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

-

3

-

3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
8.1 หองปฏิบัตกิ ารวิเคราะห
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.1
8.2

มีหองปฏิบัตกิ ารวิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียที่รับมาบําบัด กําจัด และไดรับการขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
น้ําเสียปนเปอนสารเคมีหรือสารอันตรายอื่นๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการวิเคราะหหรือกากของเสียตางๆ ตองแยกใสภาชนะ
และสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อรอการนําไปบําบัด กําจัดตอไป

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

2, *d
3

2, *d
3

8.2 สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดัน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.3
8.4

ตองจัดเก็บสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารเคมีไวในอาคารที่มีหลังคาคลุม มั่นคงแข็งแรง และมีการปองกันน้ําทวม
พื้นที่จัดเก็บหรือหองเก็บสารเคมี ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี เชน มีหนาตาง หรือชองลมสําหรับถายเทอากาศอยางนอย
2 ทิศทาง
ตองไมมีแหลงความรอนหรือประกายไฟที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมหรือระเบิดไดในพื้นที่ใกลเคียง

8.5
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3
3

3
3

3

3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

8.2 สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดัน (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.6

วิธีเก็บรักษาสารเคมี มีความปลอดภัย แยกเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบ สารเคมีที่เปนของเหลวมีการทําคันกั้นหรือถาดรอง
เพื่อปองกันการหกรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ ภาชนะบรรจุกาซตองวางอยูในแนวตั้งและมีสายโซ/สายรัดคลองไวหรือจัดทํา
คอกกั้นเพื่อยึดภาชนะใหวางตั้งไดอยางมั่นคง
8.7 ตองติดปายเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ไวในพื้นที่จัดเก็บ และตองจัดการฝกอบรมพนักงานใหมี
ความรูในการปองกันอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี
8.8 ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุเคมี หรือสารเคมีที่เปนของเหลวที่มีขนาด 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมีเขื่อน
หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถเก็บกักปริมาณสารเคมีที่จัดเก็บไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุ
มากกวา 1 ถัง ปริมาตรเก็บกักของเขื่อนตองเทากับปริมาตรของถังบรรจุที่มีขนาดใหญที่สุด
8.9 ตองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีและปริมาณการใชในแตละเดือน
8.10 ตองมีระบบตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและการรั่วซึมของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารเคมี
8.11 ติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่” “หามกอประกายไฟ” หรือ “หามการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ” ในบริเวณพื้นที่จดั เก็บ
สารเคมี
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3

3

3

3

*c

*c

2
2
1

2
2
1

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
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8.3 การซอมบํารุง
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.12 จัดทําแผนซอมบํารุงเชิงปองกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใชในการผลิตและระบบบําบัดมลพิษ
พรอมทั้งดําเนินแผนไปตามขอกําหนดของผูผลิตหรือโดยคําแนะนําของวิศวกรผูออกแบบ
8.13 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยของหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(เฉพาะกระบวนการที่ใชหมอน้ํา)
8.14 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ/เครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ เชน รถยก
เครื่องตัดหรือบดยอยวัสดุ เปนประจําทุกป
8.15 ตองรวบรวมน้ําเสียและกากของเสียจากการซอมบํารุงจัดเก็บในภาชนะและสถานที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัด
ตอไป
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

2

3

*y

*y

1

1

3

3
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8.4 ระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.16 สภาพของระบบบําบัดฯ เปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจากกรอ.
8.17 มีคูมือในการเดินระบบฯ ซึ่งอธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น
8.18 มีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลที่แสดงถึงการเดินระบบบําบัดมลพิษอากาศ และขอมูลปริมาณการใชไฟฟาในระบบฯ
รายวัน
8.19 ตองตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองระบายอากาศทุกปลองที่มีในโรงงานอยางนอย 6 เดือน/ครั้ง
โดยหองปฏิบัติการวิเคราะหของราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
8.20 ผลคุณภาพอากาศทีผ่ านการบําบัดแลวจากทุกปลองตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการระบายอากาศ
8.21 ตองจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากทุกปลองระบาย และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่
ทําการตรวจสอบ พรอมเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ
8.22 ตองรวบรวมน้ําเสียและ/หรือกากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ ไปบําบัดหรือกําจัดอยางสม่ําเสมอ

97

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

*d
2
1

*d
3
1

*j,k

*j,k

*s,t
3

*r,s,t
3

3

3
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8.5 การจัดการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.23
8.24
8.25
8.26
8.27

ทอรวบรวมน้าํ เสียตองแยกจากทอระบายน้ําฝน
ตองรวบรวมน้ําเสียจากทุกแหลงกําเนิด เพื่อนําไปบําบัดใหคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
สภาพของระบบฯ ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจาก กรอ.
มีคูมือในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งอธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น
มีการตรวจสอบและบันทึกปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด รวมทั้งปริมาณการใชไฟฟาและปริมาณการใชสารเคมีในระบบ
บําบัดรายวัน
ตองตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียทั้งกอนและหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยหองปฏิบัติการ
วิเคราะหของราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
น้ําทิ้งที่ระบายออกตองมีลกั ษณะสมบัตเิ ปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กาํ หนด
ตองจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ําเสียทั้งกอนและหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย และ
วิเคราะหประสิทธิภาพของระบบฯ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ
ตองมีการดึงกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย และนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ
ตองติดตามและบันทึกการระบายน้ําทิ้งวาระบายไปยังแหลงใด หรือนําน้ําไปใชที่จุดใด รวมทั้งปริมาณน้ําที่ระบายทิ้ง

8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3
3
*d
2
1

3
3
*d
2
1

*j,k

*j,k

*i
3

*i
3

1
2

1
3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

8.6 การจัดการกากของเสีย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

8.33
8.34
8.35
8.36

ตองแยกพื้นที่สวนทีจ่ ัดเก็บกากของเสียอันตรายและไมอนั ตรายออกจากกันอยางชัดเจน
กรณีของเสียอันตรายตองแยกพื้นที่จัดเก็บของเสียตามหลักสากล และติดปายเตือนแสดงความเปนอันตราย
เก็บรวบรวมกากของเสียที่เกิดขึ้นโดยแบงประเภท/ชนิดกากของเสีย เก็บในภาชนะที่เหมาะสม แข็งแรง มีฝาปดมิดชิด
มีการจดบันทึกขอมูล กระบวนการเฉพาะที่กอใหเกิดของเสีย/ปริมาณ/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน) /และ
ความเปนอันตรายของเสีย และติดปายที่มีขอมูลดังกลาวไวที่ภาชนะจัดเก็บกากของเสียในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
ตองแจงการเกิดกากของเสียเหลานีต้ อ กรอ.ตามแบบ สก.3
หากจัดเก็บกากของเสียเหลานี้นานกวา 90 วัน ตองมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามแบบ สก.1
กรณีสงกากของเสียออกไปกําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตนํากากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตาม
แบบ สก.2 และแจงขอมูลการขนสงกากของเสียทางอิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง
กรณีกําจัดกากของเสียเองภายในโรงงานตองไดรับอนุญาตจาก กรอ.กอนกําจัด และตองใชวิธีกําจัดตามที่ไดรับอนุญาต
จาก กรอ.

8.37
8.38
8.39
8.40
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3
3
3
3

3
3
3
3

*a
*a
*a,z

*a
*a
*a,z

*a

*a

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.1 การปองกันอัคคีภัย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.1

มีจํานวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงติดตั้งตามบริเวณพื้นที่ตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง
ของพื้นที่นั้นๆ กรณีเกิดอัคคีภัย
มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสม่ําเสมอ
ถังดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได
มีการติดตั้งแผนผังแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง และเสนทางหนีไฟในพื้นที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน
ติดปายสัญลักษณบงชี้ตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และไฟฉุกเฉิน
บอกทางหนีไฟ
มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนอัคคีภัย เชน Smoke detector, Heat detector ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภายในโรงงาน
อยางเหมาะสม เชน สถานที่จัดเก็บกากของเสีย สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ เปนตน
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียง
จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3

3

3
3
3
3

3
3
3
3

2

2

3
3

3
3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

9.2 การรองรับเหตุฉุกเฉิน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.9

มีแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของกากของเสียหรือเหตุ
ที่คาดไมถึง
9.10 แผนฉุกเฉินแตละเรือ่ งตองครอบคลุมดานการปองกันการระงับ การบรรเทา/อพยพและการฟนฟู
9.11 มีการระบุตาํ แหนงผูรับผิดชอบในแตละแผน และผูท ี่อยูในแผนฉุกเฉินจะตองไดรับการฝกอบรม
9.12 มีการซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละครัง้

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

*a

*a

3
2
2

3
2
3

9.3 อาชีวอนามัย
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.13 จัดใหมีการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเบื้องตนใหกับพนักงาน
9.14 ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป สําหรับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9.15 ตองจัดและดูแลใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภท
และชนิดของงานตลอดเวลาที่ทํางาน
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

2
2
3

2
3
3

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

9.3 อาชีวอนามัย (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.16 มี ก ารตรวจวั ด และวิ เ คราะห ส ภาวะการทํ า งานเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความร อ น แสงสว า ง หรื อ เสี ย งในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภายใน
สถานประกอบการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9.17 มีมาตรการเฝาระวังคาความเขมขนของไอระเหยสารเคมีในอากาศในที่ทํางาน (เชน มีอุปกรณตรวจวัดไอระเหยในอากาศ
ติดตั้งในสถานที่ทํางานซึ่งอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา และมีการตรวจวัดตลอดเวลา)
9.18 กรณีมีการจัดเก็บและใชงานสารเคมีอันตราย ตองมีการตรวจวัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณ
สถานที่จัดเก็บและใชงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
9.19 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยกหรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตองผานการฝกอบรมการใช
เครื่องจักรนั้น
9.20 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประกายไฟและความรอนสูง เชน บริเวณเตาเผา เตาหลอมหลอ ตองไดรับการฝกอบรม
ดานความปลอดภัยในการทํางานที่กอใหเกิดความรอนและประกายไฟในอาคารที่มีเชื้อเพลิง
9.21 มีระบบตรวจติดตามภายในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9.22 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 )
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

3

3

-

2

3

3

2

2

3

3

2
1

2
1

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

9.4 การจัดการดานสิ่งแวดลอม
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.23 ตองมีผูควบคุมระบบมลพิษอากาศ/ผูควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรอ.ประจําโรงงาน ตามประเภทมลพิษที่โรงงานกอใหเกิดขึ้น สําหรับกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปน
อันตรายตองจัดใหมีบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรอ. ทําหนาที่ควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมดวย
9.24 มีมาตรการควบคุม/ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass) หรือปลอยให
มลพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานระบบบําบัดมลพิษทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน
9.25 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง และพาหะนําโรคในพื้นที่สวนตางๆ ของโรงงาน
เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
9.26 มีการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในบริเวณโรงงานและภายนอกโรงงานซึ่งเปนแหลงที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การระบายมลพิษของโรงงานอยางสม่ําเสมอ (เฉพาะบางโรงงานเทานั้น)
9.27 มีระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9.28 ไดรับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (EMS for SMEs)
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

*a,j

*a,b,j

3

3

3

3

2,*d

3,*d

2
1

2
1

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

9.4 การจัดการดานสิ่งแวดลอม (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

9.29 กิจการบําบัดน้ําเสียรวม การเผาของเสียรวม การบําบัดดวยวิธีเคมีฟสิกสและกําจัดกากของเสียที่เปนอันตรายตองเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตอ สผ.
และสรุปเสนอ กรอ. และ สอจ. รับทราบทุก 6 เดือน ตามแบบ รว.1, รว.2 และ รว.3
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

*d

*d

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
10.1 ความรับผิดชอบตอสังคม
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.1 มีระบบการรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
อยางเปนระบบ
10.2 มีสวนรวมกับชุมชนในการสงเสริม ปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

2

2

1

1

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.3 ตองประกอบกิจการตามทีไ่ ดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานัน้
10.4 ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของกากของเสียกอนการบําบัด กําจัดจากหองปฏิบัติการวิเคราะหของราชการ
หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับ กรอ. และจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป
10.5 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรอ. ภายในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป (สก.5)
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ระดับความสําคัญ
ไมอันตราย อันตราย

*b,d
*a

* b,d
*a

*a

*a

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.6 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่รับมาบําบัด กําจัด (สก.6) ในวันที่มีการรับของเสีย และจัดเก็บไวเปนหลักฐาน
ไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ ยกเวนกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายตองจัดสงรายงานให กรอ. ทุกวันที่
1 และ 16 ของทุ กเดือ น และกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อ เปนเชื้ อเพลิ งผสม หรือวั ตถุดิบ ทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว ตองสงรายงานทุก 30 วัน
10.7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่เขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (สก.7) ในแตละวันที่มีการบําบัด กําจัด และ
จัดเก็บไวเปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ ยกเวนกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายตองจัดสง
รายงานให กรอ. ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสม หรือวัตถุดิบ
ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว ตองสงรายงานทุก 30 วัน
10.8 กิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสมตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑ (สก.8) ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และ
สงให กรอ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
10.9 กิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสมตองสงผลิตภัณฑที่ไดใหแกเตาเผาที่ กรอ. เห็นชอบ ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ผลิตและตองจัดเก็บหลักฐานไวไมนอยกวา 1 ป
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10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตอ)
ขอ

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี

10.10 กิจการเผากากของเสียในเตาเผาตองจัดทําบัญชีรับมอบผลิตภัณฑจากกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสม
หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา (สก.9) ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และตองจัดสง กรอ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
10.11 กิจการเผากากของเสียในเตาเผาตองออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑใหกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิง
ผสม หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาทุกครั้งที่รับมอบและจัดเก็บหลักฐานการรับมอบไวไมนอยกวา 1 ป
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3.

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

เพื่อความเขาใจในวัตถุประสงคของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่จัดทําขึ้น
สําหรับแตละขั้นตอนการประกอบกิจการโรงงาน และเปาหมายของแตละขอกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งมีทั้งที่เปนขอกําหนดทางกฎหมายและที่เปนวิธีปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมตางๆ ของโรงงาน
รวมถึ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ แต ล ะขั้ น ตอน
การประกอบกิ จ การโรงงาน จึ ง ได จั ด ทํ า รายละเอีย ดเกี่ ย วกับวิ ธีป ฏิบั ติต ามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โดยจําแนกเปน
แตละขั้นตอนการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้
สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน
1.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน เปนขั้นตอนสําคัญที่โรงงานจะทําการ
กลั่นกรองเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณกากของเสียที่อยูในขีดความสามารถ
ใหบริการบําบัด กําจัดของโรงงานเทานั้น
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การตกลงรับกากของเสียซึ่งไมอยูในขายประเภทกากของเสียที่โรงงาน
สามารถใหบริการได
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การรับกากของเสียในปริมาณที่มากเกินกวาขีดความสามารถในการเก็บกัก
และบําบัด/กําจัดของโรงงาน
ซึ่งเหตุการณทั้งสองนี้ อาจนําไปสูการลักลอบนํากากของเสียออกไปกําจัดอยาง
ไมถูกตอง หรือมีการรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสูสิ่งแวดลอมเนื่องจากใช
วิธีการเก็บกัก หรือบําบัด กําจัดที่ไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ขอ 18 ตองรั บบํ าบั ด และกําจั ด สิ่งปฏิกูล หรือวัส ดุ ที่ไ ม ใ ช แ ล ว เฉพาะที่ไ ดรั บ
อนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการ โรงงานและตองแจงเปนหนังสือใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการที่
ไดรับ อนุญาตประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่สามารถรับดําเนินการได
พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1.3 วิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานฯ ในสวนนี้

1) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนรับกากของเสียที่กําหนดใหมี
การปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑฯ ซึ่งจะตองกําหนดใหมีขั้นตอนการแจงเปนหนังสือ
ใหลูก คาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาตและประเภทของเสีย ที่สามารถรับ
ดําเนินการได รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ/วิเคราะหเพื่อยืนยันวากากของเสียที่ลูกคา
ติดตอขอใชบริการนั้น เปนประเภทกากของเสียที่โรงงานสามารถรับมาดําเนินการได
ทั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ที่จัดทําขึ้นนี้จะตองสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
ไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
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2) จัด ทํา แผนงานการรั บ กากของเสีย เพื่ อนํ า มาบํา บัด กํ าจั ด ในโรงงานให
สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับปริมาณกากของเสียของโรงงาน โดย
กําหนดชวงเวลาของแผนงานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของโรงงาน และมีการ
สื่อสารแผนงานที่จัดทําขึ้นใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
1.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

เนื่ อ งจากโรงงานแต ล ะแห งมีขอจํากัด ในการรับของเสีย เพื่อให เ ป น ไปตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดังนั้น โรงงานจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
ของเสียทุกชนิดที่จะรับมาดําเนินการที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะหวาของเสียนั้นๆ
โรงงานสามารถรับมาดําเนินการไดหรือไม ซึ่งโรงงานอาจใชวิธีการขอขอมูลจากลูกคา
หรือการสงเจาหนาที่ของโรงงานเขาไปตรวจสอบ และ/หรือสุมเก็บตัวอยางของเสียจาก
โรงงานลูกคาเพื่อนําไปวิเคราะหลักษณะสมบัติ
ขณะเดียวกัน การมีแผนงานที่แนนอนในการรับของเสียเขามาดําเนินการใน
โรงงาน โดยนําขีดจํากัดในดานขนาดหรือปริมาตรพื้นที่จัดเก็บของเสียอยางปลอดภัย
กอนนําเขาสูกระบวนการ และขีดความสามารถสูงสุดของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ
คัดแยก รีไซเคิลและบําบัด กําจัดของเสียมาประกอบการวางแผนปริมาณของเสีย
ที่สามารถรับเขามาโรงงานในแตละชวงเวลา จะชวยใหโรงงานไมเกิดปญหาปริมาณ
ของเสียที่เก็บกักไวมากเกินขนาดพื้นที่ที่รับไดจนตองจัดเก็บซอนกันอยางไมปลอดภัย
หรือตองเก็บภายนอกอาคาร ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
อยางไรก็ตาม โรงงานสวนใหญมักจะไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่แนชัดในสวนของ
การตกลงรับของเสียจากโรงงานลูกคา หรืออาจใชวิธีการปฏิบัติที่ไมสม่ําเสมอ รวมถึง
โรงงานหลายแหงมักไมจัดทําแผนงานรับของเสียลวงหนาไว แมวาโดยปกติจะมีการทํา
สัญญารับของเสียจากโรงงานลูกคาไวลวงหนา
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สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญทั้ง 2 ขอ
ที่กลาวแลวขางตน ไดแก
การตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียที่โรงงาน
สามารถรับมาบําบัด กําจัดในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ
1) โรงงานควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติ
กากของเสีย โดยอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับของเสียที่ตองทราบกอนตกลงใหบริการ
สถานการณหรือเงื่อนไขที่เจาหนาที่ของโรงงานตองตรวจสอบของเสียที่โรงงานลูกคากอน
ตกลงใหบริการ
เจ า หน า ที่ ข องโรงงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านนี้ และประเด็ น ที่ ต อ งตรวจสอบ
เกี่ยวกับของเสียที่ลูกคาติดตอใหรับบริการ รวมถึงวิธีการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ตองเก็บตัวอยางของเสียสงวิเคราะห และรายการพารามิเตอรที่ตองวิเคราะห
รายชื่อของเสีย และ/หรือลักษณะสมบัติของเสียที่โรงงานไมสามารถรับมาดําเนินการได
ผูที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณาวาของเสียนั้นๆ อยูในขายที่โรงงานสามารถรับมาดําเนินการได
2) จะตองสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม
จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3) กอนตกลงใหบริการรับของเสียเขามาดําเนินการทุกครั้ง ใหปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่จัดทําไว
และจัดเก็บเอกสารที่เปนผลการตรวจสอบ
ตองมีแผนงานในการรับกากของเสียใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับกากของเสีย
(ยกเวนโรงงานคัดแยกของเสียที่ไมเปนอันตราย)
1) โรงงานควรจัดทําเปนแผนงานรับของเสียลวงหนา โดยอาจจัดทําเปนระยะสั้นประจําเดือน
2) ควรทบทวนแผนงานรับของเสียทุกสัปดาห เนื่องจากทุกครั้งที่จะนําของเสียออกนอกโรงงาน
ลูกคาจะตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานจะตองแจงรับของเสียเหลานี้ดวย
ดังนั้น โรงงานจึงสามารถนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการวางแผนรับของเสียเขามายังโรงงานให
สอดคลองกับขอจํากัดหรือขีดความสามารถของโรงงานได
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สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง
หรือเปนผูแ ตงตั้งตัวแทน
2.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

ในกรณีที่โรงงานเปนผูรวบรวมและขนสงกากของเสีย หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน
ขนสงกากของเสีย โรงงานจะตองทําการตรวจสอบเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณ
กากของเสียที่ไดมีการตกลงกันไว และควบคุมตรวจสอบใหมีการดําเนินการขนสงกาก
ของเสี ย ภายใต เ งื่ อ นไขความปลอดภั ย ประสิ ท ธิ ภ าพ เคารพต อ กฎหมาย และไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การรั บ และขนส ง กากของเสี ย เข า มาที่ โ รงงานไม ต รงกั บ ที่ ต กลงกั น ไว
หรือไมตรงกับใบกํากับการขนสง (กรณีเปนของเสียอันตราย)
การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสีย หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวไมมี
การดําเนินการแกไขสถานการณอยางทันทวงที
การลักลอบนํากากของเสียที่ขนสงไปกําจัดอยางไมเหมาะสม
ซึ่ ง เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ จะนํ า ไปสู ก ารรั่ ว ไหลของมลสารในกากของเสี ย ออกสู
สิ่งแวดลอมอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการลักลอบนํากากของเสียที่ขนสงไปกําจัดอยาง
ไมเหมาะสม ขณะเดียวกันอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสียยังสงผลตอความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพยสินของประชาชนดวย
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2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ ง ระบบเอกสารกํากับการขนส ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ขอ 7 ใหผูขนสงของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกตองรายละเอียดใน
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายที่ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํา และกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับผูขนสงของเสียอันตรายลงในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย
หากเห็นวารายละเอียดดังกลาวถูกตองตรงตามที่ระบุไวใหลงนามในใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตรายทั้งชุด
ขอ 8 ใหผูขนสงของเสียอันตรายดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ขนส ง ของเสี ย อั น ตรายไปยั ง สถานที่ รั บ กํ า จั ด ของเสี ย
อันตรายตามที่ระบุไวในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหเร็วที่สุด นับแตเวลา
ที่ไดรับมอบของเสียอันตรายจากผูกอกําเนิดของเสียอันตราย เวนแตมีความจําเปนหรือ
มีเหตุสุดวิสัยสามารถเก็บของเสียอันตรายไวกับตนไดชั่วคราวแตตองไมเกิน 10 วัน
โดยตองดําเนินการเก็บใหมีความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย
สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดได
ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2) นําตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับ
ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 และลําดับที่ 6 ไปดวยในขณะที่ทําการขนสง และสงมอบตนฉบับ
และคูฉ บั บลําดับที่ 4 ลํ าดับที่ 5 และลํ าดับที่ 6 ใหผู เ ก็ บ รวบรวมบํ าบัด และกําจัด
ของเสียอันตรายตามที่ระบุไวในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย ลงลายมือชื่อและ
รายละเอียดการรับกําจัด
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(3) เก็บรักษาคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่
4 ไวอยางนอย 3 ป นับตั้งแตวันที่สงมอบของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและ
กําจัดของเสียอันตราย
ขอ 9 ถามีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน หรือของเสียอันตรายรั่วไหล หรือ
เกิดการลุกไหมระหวางการขนสงกอใหเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(1) มีผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส
(2) เกิดความเสียหายตอยานพาหนะทุกกรณีรวมกันเกินกวา
2 ลานบาท
(3) ตองอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่เดิม
(4) ตองปดถนนหรือเสนทางจราจรสายหลัก
(5) เปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางของรถไฟหรือสายการบิน
(6) เกิดเพลิงไหมหรือการแพรกระจายของวัตถุกัมมันตรังสี
หรือวัตถุที่ทําใหเกิดโรค
(7) ของเสียอันตรายที่มีปริมาณตั้งแต 400 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ
มีปริมาตรตั้งแต 450 ลิตรขึ้นไป รั่วไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
(8) กรณี ที่ ผู ข นส ง ของเสี ย อั น ตรายไม ส ามารถระงั บ เหตุ ไ ด
ใหผูขนสงของเสียอันตรายรายงานตามแบบกํากับการขนสง-03 ทายประกาศนี้ให
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันเกิดเหตุการณและใหผูขนสง
ของเสียอันตรายเก็บสําเนารายงานดังกลาวไวอยางนอย 3 ป
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2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ขอ 11 ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอก
บริเวณโรงงานทุกครั้งและใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิด
ตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอ 19 ต อ งใช ใ บกํ า กั บ การขนส ง และต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศมติ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อ
มี ก ารรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว เข า มาในบริ เ วณโรงงาน ให แ จ ง ข อ มู ล ต อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจาก
การขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
ขอ 2 ผู ข นสง วั ต ถุ อั น ตรายในแท งก ติ ด ตรึ ง ถาวรกับ ตั ว รถ (FIXED
TANKS) แท็งกติดตรึงไมถาวรกับตัวรถ (DEMOUNTABLE TANKS) แท็งก
คอนเทนเนอร (TANK-CONTAINERS) แทงกสับเปลี่ยนไดซึ่งผนังโครงสรางทําดวย
โลหะ (TANK SWAP BODIES WITH SHELLS MADE OF METALLIC
MATERIALS) รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซเรียงกันเปนตับ (BATTERY-VEHICLES)
แทงกพลาสติกเสริมไฟเบอร [(FIBER REINFORCED PLASTICS TANKS) หรือ
(FRP)] และแทงกบรรจุของเสียที่ทํางานภายใตสุญญากาศ (VACUUM OPERATED
WASTE TANKS) ตองมีการประกันภัยความเสียหายในการขนสงวัตถุอันตราย
นอกเหนือการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535
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การประกันภัยตามวรรคแรกตองเปนการประกันภัยกับบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย
การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย ตามประกาศนี้ให
คุมครองภัยอันเปนผลมาจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่
ทําการขนสงทุกกรณี และเปนผลใหเกิด
(1) ความเสีย หายต อชีวิ ต รางกาย หรืออนามั ย ของบุค คลภายนอก
เวนแตบุคคลภายนอกนั้นเปนผูกระทําละเมิด
(2) ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก เวนแตบุคคลภายนอก
นั้นเปนผูกระทําละเมิด
(3) คาใชจายในการขจัด เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้ง
การฟ น ฟู ใ ห ก ลั บ สู ส ภาพเดิ ม หรื อ สภาพที่ ใ กล เ คี ย งกั บ สภาพเดิ ม ซึ่ ง รวมถึ ง
ความเสียหายแกสัตว พืช สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยสินของแผนดิน หรือ
ทรัพยไมมีเจาของ
สําหรับขอบเขตการคุมครองใหเริ่มตนตั้งแตรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ทํา
การขนสงวัตถุอันตรายเคลื่อนที่จนถึงที่หมาย
4. ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณา
การแต ง ตั้ ง ตั ว แทนเพื่ อ เป น ผู ร วบรวมและขนส ง ของเสี ย อั น ตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ขอ 2 ผู ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนเพื่ อ เป น ผู ร วบรวมและขนส ง
ของเสียอันตรายตองเปนผูขนสงของเสียอันตรายที่ไดแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวและ
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกเลขประจําตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 แลว
ขอ 4 ผู ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนเพื่ อ เป น ผู ร วบรวมและขนส ง
ของเสียอั นตราย ตองมีหลั กฐานการจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์รถยนต ที่ใชขนส ง
ของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเปนผูมีสิทธิ์ครอบครองรถยนตที่ใชขนสงของเสีย
อันตราย รวมทั้งใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) กรณีเขาขาย
ตองไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (เพื่อการขนสง)
ขอ 5 ผู ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนเพื่ อ เป น ผู ร วบรวมและขนส ง
ของเสียอันตราย ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
ขณะเก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย
5. ประกาศคณะมติกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก
พ.ศ. 2545
ขอ 5 กอนการขนสงทุกครั้งใหผูขนสงมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีเอกสารและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
หรืออุปกรณระงับอุบัติภัยไวประจํารถตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด
(2) จั ด ให มี เ อกสารแสดงความเป น อั น ตราย ข อ ปฏิ บั ติ แ ละ
คําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(3) จัดใหมีปายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตราย
ติดไวกับตัวรถ
(4) จัดใหมีผูขับรถซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 7 และ
จัดใหมีผูประจํารถตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด
(5) จัดใหผูขับรถมีการพักผอนอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติงาน
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(6) ตรวจสอบความพรอมและการเสพของมึนเมาของผูขับรถ
กอนปฏิบัติงาน
(7) ปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศ
กําหนด ซึ่งรวมถึงเสนทาง ความเร็ว เวลาในการเดินรถ ปริมาณการบรรทุกวัตถุอันตราย
และการระงับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ขอ 6 ใหผูขับรถมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจความถูกตองของบรรจุภัณฑ แทงกที่ยกและเคลื่อนยายได
แท็งกติดตรึง หีบหอบรรจุวัตถุอันตราย ฉลาก ปาย หรือเครื่องหมาย
(2) ตรวจความถูกตองของการเคลื่อนยายวัตถุอันตรายในขณะ
นําขึ้นหรือนําลงจากรถ
(3) ตรวจความถูกตองของการจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง
หรือการบรรทุกวัตถุอันตรายบนรถ
(4) ทําความเขาใจเอกสารแสดงความเปนอันตราย ขอปฏิบัติ
และคําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายกอนทําการขนสง และเก็บเอกสารนัน้ ไวในหองผูข บั
รถในที่ที่สามารถนํามาใชไดสะดวก ทั้งนี้ในกรณีบรรทุกวัตถุอันตรายหลายชนิดไปใน
รถคันเดียวกันตองมีเอกสารดังกลาวเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแตละชนิดใหครบถวน
(5) ตรวจสภาพความพรอมของรถกอนการขนสง เชน สภาพยาง
ความดั น ของลมยาง ระบบเบรค ระบบเครื่ อ งยนต เอกสารและอุ ป กรณ ต า งๆ
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อุปกรณระงับอุบัติภัยประจํารถ ตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ประกาศกําหนด
(6) ใชความเร็วตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด
(7) ขับรถตามเวลาและใชเสนทางตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ประกาศกําหนด
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(8) ในกรณี จํ า เป น ต อ งออกนอกเส น ทางหลั ก ที่ ใ ช เ พื่ อ ถึ ง
จุดหมายปลายทางใหหลีกเลี่ยงเสนทางบางพื้นที่ เชน อุโมงค เขตจราจรหรือชุมชนที่
หนาแนน เปนตน และใหแจงใหผูขนสงและเจาของวัตถุอันตรายทราบลวงหนาโดยมิ
ชักชาเทาที่สามารถจะกระทําได
(9) มีการพักผอนอยางเพียงพอกอนปฏิบัติงาน
(10) ไมขับรถในเวลาที่รางกายหรือจิตใจหยอนความสามารถ
(11) พกใบอนุญาตขับรถและหนังสือรับรองของกรมการขนสง
ทางบกใหขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
(12) ตรวจความถูกตองของเอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย
พรอมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารนั้น และมอบใหผูรับวัตถุอันตรายเมื่อถึงจุดหมาย
ปลายทาง
(13) ปฏิบัติตามขอกําหนดของรั ฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศ
กํา หนด ซึ่ง รวมถึ ง เส น ทาง ความเร็ว เวลาในการเดิ น รถ ปริ ม าณการบรรทุก และ
การระงับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ขอ 10 ให ผู ข นส ง จั ด ให มี ก ารประกั น ภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ใ นการขนส ง
วัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศ
กําหนด
2.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

กรณีที่โรงงานเปนผูขนสงเอง
1) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานขนสงกากของเสียที่กําหนดใหมีการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑฯ และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ
พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
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2) มีการขออนุญาตทั้งในสวนของผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย และรถ
ขนสงของเสียที่อันตรายจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางถูกตอง รวมถึงมีการจัดทํา
ประกันภัยตามกฎหมายดวย
3) จัดทํามาตรการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะ
เก็ บ รวบรวมและขนส ง กากของเสีย และสื่อ สารให พ นั ก งานที่ เ กี่ย วของทั้ ง หมดได
รับทราบ
4) จัดทํามาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียขณะ
เก็บรวบรวมและขนสง และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ
ทั้งนี้ มาตรการตามขอ 3) และขอ 4) อาจเปนมาตรการเดียวกันได แตตอง
ครอบคลุมกรณีมีกากของเสียหกรั่วไหลในระหวางการเก็บรวบรวมและขนสงดวย
กรณีที่โรงงานแตงตั้งผูขนสง
1) จัดทําสัญญาที่มีเงื่อนไขใหผรู ับจางตองปฏิบตั ิงานสอดคลองกับเกณฑฯ
2) มี ก ารตรวจสอบว า ผู รั บ จ า งได ป ฏิ บั ติ ง านตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาอย า ง
ครบถวน (โรงงานตองมีการสุมตรวจสอบโดยไมแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา)
2.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

การขนสงของเสียจากโรงงานลูกคามายังโรงงานของผูรับบําบัด กําจัดถือเปน
กิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือการรั่วไหลของของเสียออกจากรถขนสง อยางไรก็ตาม ผูประกอบกิจการโรงงาน
หลายแหงมักจะละเลยในการตรวจสอบความพรอมของรถขนสง อุปกรณท่ีเกี่ยวของ
กับการขนสงอยางปลอดภัย รวมถึงความพรอมของคนขับรถขนสง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจ
เปนสาเหตุของปญหาที่กลาวแลว
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สํ าหรั บขอ แนะนํ า เพื่อ ใหมี ก ารปฏิบั ติที่ส อดคล องกั บข อกํ า หนดที่ สํ าคั ญ ใน
ขั้นตอนการขนสงของเสีย ไดแก
มีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
1) โรงงานควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุม/ตรวจสอบรถขนสงและ
ภาชนะบรรจุของเสีย โดยจําแนกเปนการตรวจสอบประจําวัน ประจําเดือน และประจําป ซึ่งใน
แตละประเภทการตรวจสอบอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้
รายการตรวจสอบสภาพรถขนสง และภาชนะบรรจุของเสีย รวมถึงผาใบปกคลุมกรณี
ขนสงของเสียที่เปนของแข็งซึ่งไมไดบรรจุในภาชนะ
ขั้นตอนการดําเนินงานในกรณีผลการตรวจสอบพบสภาพผิดปกติในระดับตางๆ กัน
เงื่อนไขผลการตรวจสอบที่ไมสามารถนํารถหรืออุปกรณออกไปปฏิบัติงานไดทันที แตตอง
รอผลการพิจารณาโดยผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมผลการตรวจสอบ
2) โรงงานควรจัดทําใบรายการที่ตองตรวจสอบ (Checklist) โดยแบงเปน
การตรวจสอบสภาพรถยนต เช น สภาพยางและความดันลมยางรถยนต ที่ ปดน้ํ า ฝน
ไฟกระพริ บ และไฟท า ย ยาง ระบบเบรค ระบบเครื่ องยนต เอกสารและอุ ปกรณ ต างๆ
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อุปกรณระงับอุบัติภัยประจํารถ ฯลฯ
การตรวจสอบภาชนะบรรจุ เชน สภาพภาชนะ ปายระบุชนิดของเสียที่ภาชนะบรรจุ ฝาปด
ภาชนะ ผาใบปดคลุม ฯลฯ
3) จะตองสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม
จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
4) กอนนํารถขนสงออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งใหปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่จัดทําไว
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มีระบบควบคุม/ตรวจสอบอุปกรณประจํารถและเอกสารประจํารถทุกครั้งกอนนําไปใชงาน
ขอ แนะนํ า เพื่ อ ใหมี ก ารปฏิ บั ติที่ ส อดคล อ งกั บ ข อกํ า หนดนี้ เหมื อ นกั บ ขอ แนะนํ า เพื่อ ให มีร ะบบ
ควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุ โดยรายการอุปกรณประจํารถและเอกสารประจํา
รถที่ตองมีการตรวจสอบทุกครั้ง อยางนอยตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึง
ถังดับเพลิง
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุของเสียหกรั่วไหล
รายชื่อผูที่ตองแจงเหตุการณและเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
กรณี ข นส งของเสี ยอั น ตราย ต อ งมี ใ บกํ า กั บ การขนส ง ของเสี ย อั น ตราย และป า ยหรื อ
เครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายติดไวกับตัวรถ รวมถึงอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล เชน ถุงมือปองกันสารเคมี ชุดกันสารเคมี แวนครอบตา (Goggle) หรือ
กระบังหนา (Face shield) ฯลฯ
สําหรับชนิดและประเภทของปายที่ตองติดไวกับตัวรถ แสดงดังรูปที่ 12
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25 ซม.

25 ซม.
วัตถุอนั ตรายอืน่ ๆ

25 ซม.

25 ซม.

1. ปายเตือนวัตถุอนั ตรายอื่น (กรณีเปนประเภทที่ 9)
- ติดไวขางรถทั้ง 2 ดาน และดานทายของตัวรถ
- พื้นที่สีขาว แถบสีดํา ตัวหนังสือ/อักษรสีดํา สูงไมนอยกวา 2.5 ซม.
เสนขอบสีดําหางเขาไปจากขอบนอก 12.5 มม.
- ถาติดฉลากนี้ทบี่ รรจุภัณฑ ใชขนาดฉลาก 10 ซม.×10 ซม.

2. ปายเตือนวัตถุไวไฟ (กรณีเปนประเภทที่ 3)
- ติดไวขางรถทั้ง 2 ดาน และดานทายของตัวรถ
- ถาติดฉลากนีท้ ี่บรรจุภัณฑ ใชขนาดฉลาก 10 ซม.×10 ซม.

ของเหลวไวไฟ

40 ซม.
30 ซม.
ของเหลว

30 ซม.
ของแข็ง

90

หมายเลขความเปนอันตรายของวัตถุที่ขนสง (Kemler Code)

3082
90
3077

40 ซม.
20 ซม.

3. ปายสีสม

หมายเลขสหประชาชาติ UN Number
-

พื้นที่สสี ม
ตัวหนังสือสีดําสูง 10 ซม. หนา 15 มม.
เสนขอบและเสนแบงกลาง หนา 15 มม.
ตําแหนงที่ตองติดตั้งปาย
1) กรณีรถขนสินคาอันตรายแบบแทงกที่ติดตรึงกับตัวรถ
(Fixed Tanks) ใหติดปายไวที่ดานขางตามความยาวทั้งสอง
ดานและดานหลังรถบรรทุก
2) รถบรรทุก Tank Container หรือ Bulk ใหตดิ ปายดังขอ 1)
แตอนุโลมใหใชแผนปายที่สามารถลอกออกได (สติ๊กเกอร)
4. ปายวัตถุอันตราย
- ติดไวขางรถ 2 ดาน ที่เห็นไดชัด
- ตัวหนังสือสีแดง สูง 10 ซม. พื้นสีขาว

รูปที่ 12 ชนิดและประเภทของปายที่ตองติดไวกับตัวรถขนสงของเสียอันตราย
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มีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน
1) โรงงานควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของ
คนขับรถขนสงของเสีย โดยจําแนกเปนการตรวจสอบทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน ประจําเดือน
และประจําป ซึ่งในแตละประเภทการตรวจสอบอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้
รายการตรวจสอบ (เชน สภาพรางกาย สภาพจิตใจ ระดับแอลกอฮอล ฯลฯ)/วิธีตรวจสอบ/
ผูที่รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้ กรณีที่ขับรถขนสงของเสียที่เปนอันตรายควรเลือกใชวิธีการ
ที่เชื่อถือไดในการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล เชน เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลในลม
หายใจ
ขั้นตอนการดําเนินงานในกรณีผลการตรวจสอบพบสภาพผิดปกติในระดับตางๆ กัน
เงื่อนไขผลการตรวจสอบที่พนักงานขับรถไมสามารถออกไปปฏิบัติงานไดทันที แตตองรอ
ผลการพิจารณาโดยผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมผลการตรวจสอบ
2) จะตองสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม
จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
3) กอนมอบหมายภารกิจใหพนักงานขับรถออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง ใหปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
จัดทําไว
มีระบบติดตาม/ตรวจสอบรถที่ใชในการขนสงของเสียเพื่อใหมั่นใจวาของเสียไมถูกขนสงออกนอก
เสนทางที่กําหนดไว
1) ใหโรงงานใชระบบการบันทึกเลขไมลของรถที่ใชขนสงทั้งกอนและหลังจากปฏิบัติงานขนสง
ของเสีย และบันทึกระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละครั้ง
2) โรงงานอาจใชวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อควบคุมไมใหมีการลักลอบนําของเสียออกไปในระหวาง
ขนสง เชน ของเสียจําพวกถังหรือบรรจุภัณฑสามารถถายภาพหลังจากนําของเสียจากโรงงาน
ลูกคาบรรทุกขึ้นรถเรียบรอยแลว เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเมื่อรถขนสงของเสียมาถึงโรงงาน
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มีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงของเสียตลอดเสนทางที่ใชขนสง
1) ใหโรงงานใชระบบ GPS Tracking ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบรถขนสงของเสียแตละคันได
ตลอดเวลาที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งปจจุบันมีการใหบริการติดตั้ง GPS พรอมโปรแกรมที่สามารถ
ติดตามรถไดแบบ Real time โดยบริษัทเอกชนแลวหลายราย ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําลังดําเนินการจัดทําระบบติดตามตําแหนงรถขนสงกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายโดยใช
ระบบ GPS ดวยเชนกัน
2) โรงงานควรมีการควบคุม/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถขนสงของเสียแตละคัน ผานระบบ
GPS Tracking โดยอาจใชวิธีการสุมตรวจสอบระยะเวลาและเสนทางที่รถขนสงแตละคันใช
ขณะปฏิบัติงาน
ของเสียจะตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ
1) เลือกใชภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับของเสียแตละชนิด ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังนี้
ของเสียและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ ตองไมเกิดปฏิกิริยาตอกัน (Compatibility) เชน
- สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูง ประเภทกรดหรือดาง ไมควรใชภาชนะที่เปนเหล็ก
- สารไวไฟไมควรเก็บในภาชนะที่เปนพลาสติก
ตั ว ทํ า ละลายอิ น ทรี ย ที่ มี ธ าตุ ฮ าโลเจนเป น องค ป ระกอบ ไม ค วรเก็ บ ในภาชนะที่ เ ป น
อลูมิเนียม
หามนําของเสียที่เกิดปฏิกิริยาตอกัน (เขากันไมได) ใสไวในภาชนะหรือบรรจุภัณฑเดียวกัน
2) ภาชนะแตละใบที่ใชบรรจุของเสีย จะตองมีฉลากระบุชื่อหรือชนิดของเสีย ปริมาณที่บรรจุ
ชื่อลูกคาที่สงของเสีย และวันที่รับของเสีย
3) ภาชนะที่บรรจุของเสียอันตราย ตองติดปายหรือเครื่องหมาย ดังนี้
ปายขอความ “ของเสียอันตราย”
ปายเครื่องหมายแสดงลักษณะความเปนอันตรายของของเสียที่บรรจุอยูภายในภาชนะ
ซึ่งเปนไปตามระบบสากลของการจําแนกวัตถุอันตราย ที่จําแนกวัตถุอันตรายออกเปน 9
ประเภท คือ
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ของเสียจะตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ (ตอ)
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
ประเภทที่ 2 กาซ
ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกรอน
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย
ประเภทที่ 5 วั ต ถุ อ อกซิ ไ ดซ แ ละออร แ กนิ ก
เปอรออกไซด
ดังนั้น ตองเลือกใชใหถูกตองตรงกับประเภทของเสียที่บรรจุอยูจริง แสดงดังรูปที่ 13
วัตถุระเบิด : ระเบิดไดเมื่อถูก
กระแทกเสียดสี หรือความรอน
เช น ที เ อ็ นที ดิ น ป น พ ลุ ไ ฟ
ดอกไมไฟ
กาซไมไวไฟ,
ไมเปนพิษ :
อาจเกิดระเบิดไดเมื่อถูกกระแทก
อยางแรก หรือไดรับความรอนสูง
จากภายนอก เชน กาซออกซิเจน
กาซไนโตรเจนเหลว กาซคารบอนไดออกไซด
ของเหลวไวไฟ : ติดไฟงายเมื่อ
ถูกประกายไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
ทินเนอร อะซิโตน ไซลิน

วั ต ถุ ที่ ถู ก น้ํ า แล ว ให ก า ซไวไฟ :
เชน แคลเซียมคารไบด โซเดียม

กาซไวไฟ :
ติ ด ไฟง า ยเมื่ อ ถู ก ประกายไฟ เช น
กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน กาซมีเทน
กาซอะเซทีลีน

กาซพิษ : อาจตายไปเมื่อสูดดม เชน
กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย กาซ
ไฮโดรเจนคลอไรด

ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟงาย เมื่อถูก
เสียดสี หรือความรอนสูงภายใน 45
นาที เชน ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง
ไมขีดไฟ
วัตถุที่เกิดการลุกไหมไดเอง : ลุกติด
ไฟไดเมื่ อสัมผัส กับอากาศภายใน 5
นาที เชน ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัส
เหลือง โซเดียมซัลไฟต

รูปที่ 13 เครื่องหมายสากลแสดงลักษณะความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย
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วัตถุออกซิไดซ : ไมติดไฟแตชวย
ใหสารอื่นเกิดการลุกไหมไดดีขึ้น
เช น ไฮโดรเจนเปอร อ อกไซด
โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียม
ไนเตรท
วัตถุติดเชื้อ : วัตถุที่มีเชื้อโรค
ปนเปอนและทําใหเกิดโรคได เชน
ของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล
เข็มฉีดยาที่ใชแลว

วัตถุกัมมันตรังสี : วัตถุที่สามารถ
ใหรังสีที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
เชน โคบอลต เรเดียม

ออรแกนิคเปอรออกไซด : อาจเกิด
ระเบิดไดเมื่อถูกความรอนไวตอการ
กระทบและเสียดสีทําปฏิกิริยารุนแรง
กั บ สารอื่ น ๆ เช น อะซิ โ ตนเปอร
ออกไซด
วัตถุมีพิษ : อาจทําใหเสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน การ
สูดดม หรือจากการสัมผัสทางผิวหนัง
เชน อารซีนิคไซยาไนด ปรอท สารฆา
แมลง สารปรอทศัตรูพืช โลหะหนัก
เปนพิษ
วัตถุกัดกรอน : สามารถกัดกรอน
ผิ ว หนั ง และเป น อั น ตรายต อ ระบบ
ทางเดิ น หายใจ เช น กรดเกลื อ
กรดกํามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด
แคลเซียมไฮโปคลอไรต

วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย : เชน ของเสียอันตราย แอสเบสทอสขาว ของเสียปนเปอนไดออกซิน

รูปที่ 13 (ตอ)
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สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน
3.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

เมื่อกากของเสียถูกขนสงเขามาในบริเวณโรงงาน โรงงานจะตองทําการตรวจสอบ
วากากของเสียที่ถูกขนสงมานั้นมีความถูกตองทั้งประเภทและปริมาณกากที่ไดตกลงไว
กับลูกคา และใบกํากับการขนสงกรณีที่เปนของเสียอันตรายหรือไม เพราะหากโรงงาน
ตกลงรับกากของเสียที่ไมสามารถบําบัด กําจัดไดเองเขามาไวภายในบริเวณโรงงานแลว
โรงงานจะตองเปนผูรับผิดชอบตอกากของเสียชนิดนั้นๆ ในการสงไปบําบัด กําจัดดวย
วิธีการที่เหมาะสมตอไป และเนื่องจากกากของเสียไดเขามาอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของโรงงาน จึงตองมีการปองกัน และควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ
ที่อาจกอใหเกิดการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียเกิดขึ้นในระหวางที่ยังไมได
ดําเนินการบําบัด กําจัดกากของเสียดวย
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การรับกากของเสียที่ประเภทและ/หรือปริมาณกากของเสียไมตรงกับที่
ตกลงกันไวกับลูกคา หรือไมตรงกับใบกํากับการขนสง (กรณีเปนของเสีย
อันตราย)
การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสีย และ/หรือการหกรั่วไหลของ
กากของเสียออกจากภาชนะบรรจุในระหวางที่อยูในโรงงาน หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุแลวไมมีการดําเนินการแกไขสถานการณอยางทันทวงที
การลักลอบนํากากของเสียไปกําจัดอยางไมเหมาะสม
ซึ่ ง เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ จะนํ า ไปสู ก ารรั่ ว ไหลของมลสารในกากของเสี ย ออกสู
สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน
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3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง ระบบเอกสารกํ ากั บการขนส ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ขอ 10 การรับมอบของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัด
ของเสียอันตราย ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบต นฉบั บและคู ฉบั บใบกํ ากั บการขนส งของเสี ย
อันตรายในลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 และลําดับที่ 6 ใหถูกตองตรงกับของเสียอันตรายที่จะ
รับกําจัด หากเห็นวารายละเอียดในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายถูกตองครบถวน
ใหลงรายมือชื่อผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายหรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทน ที่ตั้งของสถานที่รับกําจัด หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ลงวันที่ เดือน ป
ที่รับของเสียอันตรายในตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับลําดับที่
4 ลําดับที่ 5 และลําดับที่ 6
(2) สงคืนคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่ 4
ใหผูขนสงของเสียอันตราย ตนฉบับสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคูฉบับลําดับที่ 6
ส ง ให ผู ก อกํ า เนิด ของเสีย อั น ตรายภายใน 15 วัน นั บตั้ ง แตวั น ไดรั บ มอบของเสี ย
อันตรายไวกําจัด
(3) กรณีรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการ
ในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
รั บ ของเสี ย นั้ น ไว ก อ นและแจ ง ให ผู ก อ กํ า เนิ ด ของเสี ย อั น ตรายทราบทั น ที โดย
ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตองรับผิดชอบคาเสียหาย และคาใชจายสําหรับการเก็บ
รวบรวมของเสีย อันตรายในระหวางการเจรจาตอรอง คาใชจายสว นที่เ พิ่ม สําหรั บ
การบําบัดและกําจัดและคาใชจายอื่นตามสมควร หากไมสามารถหาขอยุติไดภายใน
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15 วัน ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบกํากับการขนสง -04 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้
(4) จัดเก็บคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่ 5
ไวอยางนอย 3 ป นับตั้งแตวันไดรับมอบของเสียอันตรายไวกําจัด
(5) แจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 15 วัน นับแต
วันรับของเสียอันตรายไวกําจัด กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายสงของเสียอันตรายไป
กําจัด โดยไมไดจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายตามแบบกํากับการขนสง-05
ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
(6) ปฏิบัติตามคําแนะนําหลักเกณฑวิธีการอื่นตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด
2. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแจ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Internet) พ.ศ. 2547
ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ตองแจงรายละอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับ
บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
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ขอ 2 ใหผูประกอบกิจการโรงงานทําขอตกลงกับผูรับบําบัดหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกไปบําบัดหรือ
กําจัด โดยใหผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูประกอบกิจการโรงงาน
ที่สงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือกําจัด และการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ทุกครั้งที่ไดรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนําไป
บําบัดหรือกําจัดหรือนําไปใชเปนประโยชนอื่นใด โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Internet) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด ทั้งนี้ ใหแจงทันทีเมื่อไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวถึงสถานที่บําบัดหรือ
กําจัดของผูรับบําบัดหรือกําจัด
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ขอ 19 ต อ งใช ใ บกํ า กั บ ขนส ง และต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศมติ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อ
มี ก ารรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว เข า มาในบริ เ วณโรงงาน ให แ จ ง ข อ มู ล ต อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอ 20 ตองรับภาระความรับผิด (Liability) ตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
เมื่อรับดําเนินการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และไดลงลายมือชื่อใน
ใบกํากับการขนสงแลว
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4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
ขอ 2 ตองรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงาน
มายังโรงงานของผูรับบําบัดหรือกําจัดฯ ตามรายชื่อและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
ขอ 3 กรณี รั บ บํ า บั ด หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ เ ป น
ของเสียอันตราย ตองตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ และปริมาณของเสียอันตราย
ให ถู ก ต อ งตรงกั น กั บที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบกํ ากั บ การขนส ง หากพบวา รายชื่ อ และปริม าณ
ของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสง ใหผูประกอบกิจการรับบําบัด
และกําจัดฯ ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับอนุญาตแลว
ตามขอ 2 ใหผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดฯ รับมอบของเสียอันตรายนั้นไวกอน
และแจงใหผูกอกําเนิดฯ ทราบทันทีโดยผูกอกําเนิดฯ ตองรับผิดชอบคาเสียหายและ
เสียคาใชจายสวนที่เพิ่มสําหรับการบําบัดหรือกําจัด หากไมสามารถหาขอยุติไดภายใน
15 วัน ใหผูรับบําบัดและกําจัดฯ แจงตอกรอ.หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบ
ทันทีภายในวันที่ครบกําหนด เพื่อใหกรอ.หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ
สั่งการตอไป
(2) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมไดรับอนุญาต
ตามขอ 2 ใหผูรับบําบัดและกําจัดฯ สงคืนของเสียอันตรายใหผูกอกําเนิดฯ โดยทันที
พรอมเก็บสําเนาใบกํากับการขนสงไวเปนหลักฐาน แลวแจงใหกรอ.หรือหนวยงานที่
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ได รั บ มอบหมายทราบภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ส ง คื น ของเสี ย อั น ตรายให กั บ
ผูกอกําเนิดฯ ที่เปนเจาของของเสียอันตรายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ขอ 4 หามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย
โดยไมมีใบกํากับการขนสงโดยเด็ดขาด
3.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑฯ ไดแก ถนน
เสนทางเดินรถ จุดพักกาก จุดลางลอรถและกระบะรถขนสงกากของเสีย รวมถึงระบบ
รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถและนําไปบําบัด พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดี
พรอมใชงานอยูตลอดเวลา
2) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณ
โรงงาน โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับเกณฑฯ และสื่อสารใหพนักงาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
3) จัดทําเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย และมาตรการตอบสนองกรณี
ของเสียที่ขนสงไมตรงกับในใบกํากับการขนสงหรือตามที่ตกลงกันไว และสื่อสารให
พนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ สําหรับเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย
ควรติดไวในสถานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน พรอมควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติอยางถูกตอง
3.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

เมื่อกากของเสียที่ถูกขนสงมายังบริเวณโรงงานของผูรับบําบัด กําจัด โรงงาน
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากของเสียเหลานั้น ดังนั้น การตรวจรับ
ของเสียตั้งแตทันทีที่เดินทางเขามายังภายในบริเวณโรงงานเพื่อปองกันการรับของเสีย
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ที่โรงงานไมสามารถบําบัด กําจัดไดไวในโรงงาน ตลอดไปจนถึงการใชวิธีที่ปลอดภัย
ในการเก็บกักกากของเสียกอนนําไปบําบัด กําจัดจึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม
ผูประกอบกิจการโรงงานหลายแหงมักจะไมใหความสําคัญในการตรวจสอบของเสีย
ทั น ที ที่ เ ข า มาถึ ง โรงงาน และการตรวจสอบเพื่ อ ป อ งกั น การรั่ ว ไหล หกล น หรื อ
การเกิดอุบัติเหตุจากการขนถายของเสียหรือการเก็บกักของเสียไวภายในโรงงานกอน
นําไปบําบัด กําจัดเทาที่ควรจะเปน
สํ า หรั บ ข อ แนะนํ า เพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ใน
ขั้นตอนการรับของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน ไดแก
ถนนและเสนทางเดินรถขนสงของเสียภายในโรงงานจะตองแข็งแรง และมีความปลอดภัยตอการใชงาน
1) ผิวถนนในโรงงานที่เปนเสนทางวิ่งของรถขนสงของเสียซึ่งตองใชรวมกับยานพาหนะอื่นๆ
ควรเปนพื้นที่มีความแข็งแรง เรียบ และมีเสนแบงชองจราจรชัดเจน กรณีเปนทางเดินรวม
ดวยควรมีเสนแบงแยกไหลทางออกจากพื้นผิวจราจรหรือจัดทําไหลทางเดินที่ปลอดภัย
2) กรณีมีทางแยก ทางรวมหรือจุดตัดของกระแสจราจรบนถนนในโรงงาน ใหจัดทําปายเตือนให
ผูขับขี่ทราบกอนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่
สําหรับตัวอยางวิธีปฏิบัติทสี่ อดคลองกับขอกําหนดนี้ แสดงดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 ตัวอยางวิธกี ารปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุวาถนน
และทางเดินรถตองมีความปลอดภัย
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มีการตรวจสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุของเสีย และมีมาตรการตอบสนองกรณีมีการหกรั่วไหล
ของของเสียระหวางการขนสงภายในโรงงาน
1) เมื่อรถขนสงของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน ใหเจาหนาที่ของโรงงานซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบ
น้ําหนักหรือปริมาตรของเสียที่ขนสงมา ทําหนาที่ตรวจสอบสภาพรถและภาชนะบรรจุของเสียวา
มีการรั่วไหลหรือหกหลนของเสียออกจากภาชนะบรรจุและรถหรือไมดวยทุกครั้ง โดยเพิ่มเปน
รายการที่ตองตรวจสอบใน Checklist หรือแบบบันทึกการตรวจสอบของเสีย
2) จั ด ทํ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก รณี มี ก ารหกรั่ ว ไหลของของเสี ย ระหว า งการขนส ง โดยจํ า แนก
สถานการณหรือความรุนแรงของการหกรั่วไหลของเสียแตกตางกัน พรอมระบุผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในแตละขั้นตอนหรือแตละกรณี ทั้งนี้ อาจรวมอยูในแผนฉุกเฉินของโรงงานก็ได
มีเกณฑในการปฏิเสธการรับของเสียที่โรงงานไมสามารถรับได และมีมาตรการตอบสนองกรณีที่มี
ของเสียดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน
1) จัดทําเกณฑในการปฏิเสธการรับของเสียที่โรงงานไมสามารถรับได ซึ่งอยางนอยควรเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเงื่อนไขที่
ระบุไวในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
2) จัดทํามาตรการตอบสนองกรณีที่มีของเสียดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน ซึ่งกรณีที่เป น
ของเสียอันตรายตองสอดคลองกับกฎหมายที่ระบุวา จะตองสงของเสียอันตรายที่โรงงาน
ไมสามารถรับไดคืนใหแกผูกอกําเนิดในทันทีพรอมเก็บสําเนาใบกํากับการขนสงไวเปนหลักฐาน
แลวแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่สงคืนของเสียอันตรายใหกับผูกอกําเนิดฯ ที่เปนเจาของของเสียอันตราย
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สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการ
คัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด
4.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การขนถายหรือถายเทกากของเสียจากรถขนสงมายังพื้นที่จัดเก็บกากเพื่อรอ
นําเขาสูกระบวนการคัดแยก และบําบัด กําจัดของโรงงาน จะตองกระทําภายใตเงื่อนไข
ความปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและประชาชน ขณะเดียวกันภาชนะบรรจุกากของเสียและวิธีการแยก
จัดเก็บกากของเสียจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะสมบัติกากของเสีย
ที่จัดเก็บ เพื่อปองกันการกัดกรอน หรือรั่วไหลกากของเสียออกจากภาชนะ และ/หรือ
สถานที่จัดเก็บ รวมถึงการทําปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นํามาจัดเก็บ นอกจากนี้
ยังตองตรวจสอบควบคุมสถานที่จัดเก็บกากของเสียไมใหเกิดสภาวะที่อาจกอใหเกิด
การระเบิด และการลุกไหมของกากของเสียที่จัดเก็บดวย
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือการหกรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการ
ขนถายกากของเสียไปยังสถานที่/ภาชนะจัดเก็บกากของเสีย
การกัดกรอน หรือรั่วไหลกากของเสียออกจากภาชนะและ/หรือสถานที่
จัดเก็บ รวมถึงการทําปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นํามาจัดเก็บจนเกิด
การระเบิด และการลุกไหมของกากของเสียที่จัดเก็บ ในระหวางการจัดเก็บ
กากของเสียเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัด

136

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปน
ดังตอไปนี้
(4) บอหรือถังเป ดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรที่อาจเปน
อันตรายในการปฏิบัติงานของคนงานตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภั ย
ทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จากระดับพื้นที่ติดกับบอหรือถัง
นั้น
(7) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุ
เคมี ห รื อ ของเหลวอื่ น ใดที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายแก บุ ค คล สั ต ว พื ช ทรั พ ย ห รื อ
สิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคงแข็งแรง
เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองสรางเขื่อน
หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวได
ทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวาหนึ่งถัง ใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกัก
วัตถุอันตรายนั้นเทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญที่สุด เพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของวัตถุที่บรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาวและตอง
จัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของ
การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในที่
โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุ
ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน
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2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ ง การปองกันและระงั บอัคคีภัยใน
สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534
ขอ 23 ในกรณีที่นายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวใน
สถานประกอบการ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยูรวมกัน
แลวจะเกิดปฏิกิริยา หรือการหมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดใหแยก
เก็บโดยไมใหปะปนกันและตองเก็บในหองที่มีผนังทนไฟและประตูทนไฟที่ปดไดเอง
และปดกุญแจหองทุกครั้งเมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว
(2) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในหองเก็บและหองปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ และตองปองกันมิให
อากาศที่ระบายออกเปนอันตรายตอผูอื่น
(3) ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟ
(4) ตองจัดทําปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟ
หามสูบบุหรี่” แลวแตกรณีดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมต่ํากวา 20 เซนติเมตร บนพื้น
สีขาว ติดไวใหเห็นไดชัดเจนที่หนาหองเก็บวัตถุดังกลาว และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไป
ขอ 24 ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว นอกจากการปฏิบัติ
ตามขอ 23 แลวนายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(5) การปองกันอันตรายจากการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ชนิดเหลว
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(6) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่นําไปใชในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานตองหางจากแหลงกําเนิดความรอนไมนอยกวา 16 เมตร เวนแตจะมีการ
ปองกันไวอยางปลอดภัย
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีที่ชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ที่ลางตา
ไวในบริเวณที่ลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางสามารถใชไดทันที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งที่ตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวน
ขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน เพื่อใชกอนรับประทาน
อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง
ขอ 15 ใหน ายจางจั ด ใหมีหองอาบน้ําสําหรับลูก จางที่ทํา งานเกี่ ย วกั บ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอ ยกวาหนึง่ หองตอลูกจางหาสิบคน
และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน ทั้งนี้
จะตองจัดของใชที่จําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายใหเพียงพอ
และมีใชตลอดเวลา
4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
ขอ 5 ตองจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่รับมอบหมายภายใน
อาคารหรือบริเวณที่จัดไวโดยเฉพาะ และตองการดําเนินดังตอไปนี้
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(1) กรณีที่จัดเก็บไวในอาคาร สภาพอาคารตองมีความมั่นคง
แข็ ง แรง มี ก ารระบายอากาศที่ พ อเพี ย ง และมี พื้ น ที่ เ พี ย งพอต อ การจั ด เก็ บ อย า ง
ปลอดภัย
(2) กรณีที่ จั ดเก็ บไว นอกอาคาร ต องมี มาตรการป องกั นและ
ควบคุมดานความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปนเปอนและกระจายสู
ดิน น้ํา อากาศ โดยการจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน
(3) ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมอันตรายและ
ที่เปนของเสียอันตรายหรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกิริยาตอกันออกจากกันเปน
สัดสวน โดยตองแสดงปาย เครื่องหมาย และคําเตือนความเปนอันตรายติดตั้งไวใน
บริเวณจัดเก็บของเสียอันตรายดวย
ขอ 6 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนของเสียอันตราย ตองมีสภาพมั่นคง แข็งแรงและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
และตองติดฉลาก ปายหรือเครื่องหมายแสดงความเปนอันตรายโดยฉลากที่ติดภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑที่สามารถเคลื่อนยายไดและไมไดติดตรึงกับพื้น ตองแสดงรายละเอียด
ชื่ อ และปริ ม าณของเสี ย อั น ตราย เลขที่ ใ บกํ า กั บ การขนส ง และชื่ อ ผู ก อ กํ า เนิ ด ฯ
ใหครบถวน
ขอ 9 ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปน
ของเสียไมอันตรายภายใน 30 วัน และที่เปนของเสียอันตรายภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หากจําเปนตองขยายระยะเวลาการบําบัด
หรือกําจัด ตองแจงตอ กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณาอนุญาต
ดวย
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ขอ 10 กรณีที่ผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว ไมสามารถรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามขอ 9 และตองการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวสงไปบําบัดหรือกําจัด
โดยผูรับบําบัดและกําจัดฯ รายอื่น ตองขออนุญาตตอ กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบระยะเวลาที่กําหนดและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะ
ดําเนินการได โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเชนเดียวกับการขออนุญาตนํา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
4.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑฯ ไดแก อาคาร
เก็บกักกากของเสีย คัน เขื่อนคูลอมรอบอาคารเก็บกักกากของเสีย เขื่อนหรือกําแพง
ลอมรอบภาชนะบรรจุกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลว อุปกรณ ควบคุ มระดับ
ของเหลวในภาชนะบรรจุกากของเสียอันตราย ที่ลางมือ ลางตาและอาบน้ําฉุกเฉิน ฯลฯ
พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา
2) จัดทําคูมือการจัดเก็บและขนถายกากของเสียอันตรายอยางปลอดภัย และ
ฝกอบรมพนักงานทุกคนที่รับเขามาปฏิบัติงานในสวนนี้เพื่อใหความรูเกี่ยวกับอันตราย
ของสารเคมี และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองในการจัดเก็บและขนถายสารเคมี
3) จัดทําปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการขนถายของเสียอันตรายที่เปน
ของเหลว และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการ
นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
4) เอกสารที่เปนผลจากการปฏิบัติตามเกณฑฯ เชน แบบบันทึกการจัดเก็บและ
การนํากากของเสียที่จัดเก็บออกไปบําบัด กําจัด
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4.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดทีส
่ าํ คัญ

ในระหวางการขนถายหรือถายเทกากของเสียจากรถขนสงมายังพื้นที่จัดเก็บกาก
เพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัดของโรงงาน โรงงานสวนใหญ
ยังไมไดตระหนักถึงความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานได ประกอบกับภาชนะที่ใช
ในการบรรจุ ก ากของเสี ย และวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ กากของเสี ย ของโรงงานเองยั ง ไม มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะสมบัติกากของเสียที่จัดเก็บ จึงทําใหเกิด
การกัดกรอน หรือหกรั่วไหลของกากของเสียออกจากภาชนะบรรจุ และ/หรือสถานที่
จัดเก็บ และอาจจะกอใหเกิดปฏิกิริยากันเองระหวางกากของเสียที่นํามาจัดเก็บ
สํ า หรั บ ข อ แนะนํ า เพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ใน
ขั้นตอนการจัดเก็บของเสียไวในพื้นที่เพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และ
บําบัด กําจัด ไดแก
ตองจัดเก็บของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
1) จัดเก็บของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง
2) กรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและ
การปนเปอนสูดิน น้ํา อากาศ
สําหรับสถานที่จัดเก็บของเสียนอกอาคาร ควรมีลักษณะดังนี้
บริเวณโดยรอบตองไมมีสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย : ไมมีหญาขึ้นรก/ไมมีวัสดุติดไฟได/
ไมมีแหลงประกายความรอน
ตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร
พื้นตองแข็งแรงและรับน้ําหนักกากของเสียได/ไมลื่น/กรณีจัดเก็บของเสียอันตรายตองทน
ตอการกัดกรอน/ทนน้ํา
มีรางระบายลงสูบอกักเก็บหรือเขื่อนไมใหน้ําฝนชะลางกากของเสียไหลออกสูภายนอก
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ตองจัดเก็บของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย (ตอ)
สวนมาตรการปองกันการปนเปอนของมลสารสูดิน น้ํา อากาศ ไดแก
จัดเก็บกากของเสียไวในภาชนะปด กรณีเปนของเสียที่เปนของแข็งและไมอันตรายอาจใช
วัสดุปดคลุมที่กันน้ําฝนไดมิดชิด
มีอุปกรณรองภาชนะบรรจุของเสียที่เปนอันตรายกรณีมีการหกรั่วไหลของของเสีย
การวางซอนกันของภาชนะบรรจุตองสูงไมเกิน 3 เมตร และมีความปลอดภัย
โดยตัวอยางการจัดสถานที่และมาตรการที่ควรดําเนินการกรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร
แสดงดังรูปที่ 15 กรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร โรงงานตองทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก
กรอ. หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เปนที่ตั้งของโรงงาน พรอมแนบภาพถายแสดงมาตรการ
ปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม และหากเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานระบุวาโรงงานตองจัดเก็บของเสียไวในอาคาร โรงงานจะตองทําหนังสือ
ขอยกเลิกเงื่อนไขในใบอนุญาตเพิ่มเติมดวย
ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บของเสียใหเหมาะสมกับประเภทของเสีย
ขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ เหมือนกับในกรณีขอกําหนดของเสีย
จะตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ ในขั้นตอนการขนสงของเสีย
ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่เปนของเหลวตองติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับของเหลวในถังและมี
มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล
1) ภาชนะที่มีขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมีเขื่อนหรือกําแพงโดยรอบใหมีขนาดที่เก็บกัก
ของเสียไดทั้งหมด สําหรับกรณีที่มีภาชนะบรรจุของเสียอันตรายมากกวา 1 ถัง ขนาดของเขื่อน
ตองเทากับปริมาตรของถังที่มีขนาดใหญที่สุด
2) ภาชนะบรรจุของเสี ยอั นตรายที่ เป นของเหลวทุก ประเภทตอ งติ ดตั้ งอุ ปกรณ ควบคุ มระดั บ
ของเหลวในถัง เชน Level gauge หรือ Level indicator ตามความเหมาะสม
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(ก) ลักษณะของสถานที่จดั เก็บของเสียนอกอาคาร

(ข) มาตรการปองกันการปนเปอนของมลสารสูอากาศ น้ําและดิน
รูปที่ 15 ตัวอยางการจัดสถานที่และมาตรการที่โรงงานควรดําเนินการ
กรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร

การถายเทของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บในภาชนะตางๆ ตองมีอุปกรณ
ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม
1) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานถายเทของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บใน
ภาชนะตางๆ โดยอยางนอยตองกําหนดวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้
ใหมีการตรวจสภาพรถ สภาพถังและอุปกรณกอนการถายเททุกครั้ง
ใหมีการควบคุมหรือตรวจสอบใหระดับสูงสุดในการถายเทของเสียไมเกิน 80% ของ
ปริมาตรภาชนะบรรจุ
2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเตือนระดับของเหลวในถังเพื่อหยุดการทํางานของปมโดยอัตโนมัติ
และ/หรืออุปกรณปองกันของเสียลนถัง
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การถายเทของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บในภาชนะตางๆ ตองมีอุปกรณ
ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม (ตอ)
3) การถายเทของเสียอันตรายที่เปนของเหลวจากถังหรือ Intermediate Bulk Containers
(IBCs) จะตองกระทําผานระบบทอจุมสูบเพื่อลดการกระเด็น ควัน ไอระเหยและกลิ่น
4) รถแทงกที่ขนสงตัวทําละลายตองติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ (Vapor Return Pipeline)
พื่อลดไอระเหยที่จะกระจายสูบรรยากาศ
5) กรณีที่มีการถายเทของเสียอันตราย ควรจัดทําเปนปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่พนักงานผูปฏิบัติงานสามารถเห็นไดชัดเจน
โดยตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 16

ลักษณะขอบเขื่อนกั้นเก็บของเสีย
กรณีเกิดการรั่วไหล

ติดตั้งระบบ Sonar แจงเตือนระดับของเหลว
ภายในถังเก็บ

รูปที่ 16 ตัวอยางวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานที่ดี
สําหรับการถายเทของเสียที่เปนของเหลว
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สายไฟเชื่อมตัว SENSOR จับของเหลว
ตัว SENSOR จับของเหลว
กลองรับสัญญาณเปน
ตามระดับที่กําหนด (มีการเชื่อมตอกับสายดิน)
ที่อยูใน Tank
สัญญาณเสียงและไฟ
ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเตือนภัยระดับของเหลวในถังจัดเก็บเพื่อปองกันวัตถุดิบลนถังขณะทําการสูบถาย

ติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ
(Vapor Return Pipeline) ที่รถแทงกขนสง
ตัวทําละลาย เพื่อลดไอระเหยที่จะกระจายสูบรรยากาศ

ตัวอยางปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานถายเทของเสียติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน
รูปที่ 16 (ตอ)
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สวนที่ 5 การจัดการระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
5.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

ระบบสาธารณูปการที่สําคัญของโรงงานรับบําบัด กําจัดกากของเสีย และระบบ
บําบัดมลพิษจากกระบวนการตางๆ ของโรงงาน ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญที่ชวยให
กระบวนการของโรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดมลพิษที่ระบายออกสู
ภายนอกให อ ยู ใ นระดั บ มาตรฐานที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และ
สุ ข อนามั ย รวมถึ ง ความปลอดภั ย ของประชาชน ดั ง นั้ น กระบวนการของระบบ
สาธารณูปการและระบบบําบัดมลพิษตอไปนี้ จึงตองไดรับการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี
เพื่อใหกระบวนการเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(1) หองปฏิบัตกิ ารวิเคราะห
(2) สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดันหรือ
ผลิตภัณฑที่เปนสารเคมีทุกชนิด
(3) การซอมบํารุง
(4) ระบบบําบัดมลพิษอากาศ
(5) การจัดการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
(6) การจัดการกากของเสีย
5.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปน
ดังตอไปนี้
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(7) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี
หรือของเหลวอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม
ที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคง แข็งแรง เปนตาม
มาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคล
อื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองสรางเขื่อนหรือกําแพง
คอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดทั้งหมด
เวนแตกรณีที่มีภาชนะมากกวาหนึ่งถังใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้น
เทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญที่สุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุที่บรรจุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตองจัดใหมีวัตถุ
หรื อ เคมี ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการระงั บ หรื อ ลดความรุ น แรงของ
การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในที่
โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุ
ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2539
ขอ 1 คํ า จํ า กั ด ความน้ํ า ทิ้ ง หมายถึ ง น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
และใหหมายความรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนงาน รวมทั้งจากกิจกรรมอื่นใด
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ขอ 2 น้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ความเป น กรดและด า ง (pH) มี ค า ไม น อ ยกว า 5.5 และ
ไมมากกวา 9.0
(2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคา
ดังนี้
2.1 คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ
อาจแตกตางจากที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 5,000
มิลลิกรัมตอลิตร
2.2 น้ําทิ้ งซึ่ง ระบายออกจากโรงงานลงสูแ หลง น้ําที่ มีค า
ความเค็ ม (Salinity) มากกว า 2,000 มิล ลิก รัมตอลิ ตร คาทีดีเอสในน้ําทิ้งจะมีค า
มากกวาคาทีดีเอสที่มีอยูในแหลงน้ําไดไมเกิน 5,000 มิลลิก รัม ต อลิ ตร ตางจากที่
กํ า หนดไว ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณน้ํ า ทิ้ ง แหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง หรื อ ประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมมากกวา 50
มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา
150 มิลลิกรัมตอลิตร
(4) โลหะหนักมีคาดังนี้
4.1 ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร
4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร
4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร
4.4 ตะกั่ว (Lead) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
4.5 อารเซนิค (Arsenic) ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัมตอลิตร
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4.6 โครเมียม (Chromium)
4.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25
มิลลิกรัมตอลิตร
4.6.2 Trivalent Chromium ไมมากกวา 0.75
มิลลิกรัมตอลิตร
4.7 บาเรียม (Barium) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.8 นิเกิล (Nickel) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.9 ทองแดง (Copper) ไมมากกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.10 สังกะสี (Zinc) ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
4.11 แมงกานีส (Manganese) ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(5) ซัลไฟด (Sulphide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
(6) ไซนาไนต คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนต (HCN) ไมมากกวา
0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
(7) ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม
ตอลิตร
(8) สารประกอบฟนอล (Phenols Compound) ไมมากกวา 1
มิลลิกรัมตอลิตร
(9) คลอรีนอิสระ
(10) เพสติไซด (Pesticide) ไมตองมี
(11) อุณหภูมิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส
(12) สี ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
(13) กลิ่น ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ
150

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

(14) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม
ตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไม
มากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร
(15) คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจาก
ที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอลิตร
(16) คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณ
น้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร
(17) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120
มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากที่กําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แตตองไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
ขอ 1 ในประกาศนี้
“สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม”
หมายถึ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว จากกระบวนการผลิ ต ของโรงงานตาม
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะที่ เ ป น ของเสี ย อั น ตราย (Hazardous
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Wastes) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
“เตาเผาสิ่ง ปฏิกู ล หรือวั ส ดุ ที่ไ มใ ช แ ล ว ที่ เ ปน อัน ตรายจากกาก
อุตสาหกรรม” หมายถึง ระบบหรืออุปกรณใดๆ ที่ใชกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรมดวยวิธีการเผาไหม โดยไมรวมเตาเผาที่นําสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวไปใชในการผลิต หรือเตาเผาที่ใชสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปน
เชื้อเพลิง
ขอ 2 อากาศที่สามารถระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรมตองมีปริมาณสารเจือปนแตละชนิดไมเกิน
คาที่กําหนดไว ดังนี้
ลําดับ

ชนิดของสารเจือปนในอากาศ

1.
2.
3.
4.
5.

ฝุนละออง (Particulate)
ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)
คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)
ออกไซดของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด
(Oxide of Nitrogen as NO2)
ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans - TEQ)
ปรอท (Mercury)
Semi Volatile Metals ไดแก แคดเมียม (Cadmium)
ตะกั่ว (Lead)
Low Volatile Metals ไดแก อารซินคิ (Arsenic)
เบริลเลียม (Beryllium) โครเมียม (Chromium)

6.
7.
8.
9.
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ในอากาศ
35 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
40 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
115 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
80 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
150 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
0.5 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
0.1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
0.2 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
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ขอ 3 การรายงานผลตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแตละชนิดในอากาศที่
ระบายออกจากปล อ งเตาเผาสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ เ ป น อั น ตรายจาก
อุตสาหกรรม ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง โดยปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม
รอยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนสวนเกินในการเผาไหมรอยละ 7
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ ง ระบบเอกสารกํากับการขนส ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ขอ 1 ในประกาศนี้
“ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย” หมายความวา ผูมีไวในครอบครอง
ของเสียอันตรายตั้งแต 100 กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป แบงออกเปน 2 ขนาด ดังนี้
(1) ขนาดใหญ ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตั้งแต 1,000
กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป
(2) ขนาดกลาง ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตั้งแต 100
กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป แตไมถึง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน
ผูมีไวในครอบครองของเสียอันตรายไมเกิน 100 กิโลกรัมตอ
เดือน ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฉบับนี้
ขอ 4 ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญและขนาดกลางที่มีไวใน
ครอบครองของเสียอันตราย ครอบครองของเสียอันตรายเปนระยะเวลาสั้นที่สุด ทั้งนี้
ไมเกินระยะเวลา ดังตอไปนี้
(1) ขนาดใหญ เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกิน 90 วัน นับแตวัน
เริ่มมีไวในครอบครอง
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(2) ขนาดกลาง เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกินกวา 180 วัน
นับแตวันเริ่มมีไวในครอบครอง
หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาในวรรคหนึ่งได ใหผูกอกําเนิด
ของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตามคําแนะนําของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแจ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Internet) พ.ศ. 2547
ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ตองแจงรายละอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับ
บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
ขอ 2 ใหผูประกอบกิจการโรงงานทําขอตกลงกับผูรับบําบัดหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกไปบําบัดหรือ
กําจัด โดยใหผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูประกอบกิจการโรงงาน
ที่สงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือกําจัด และการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ทุกครั้งที่ไดรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนําไป
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บําบัดหรือกําจัดหรือนําไปใชเปนประโยชนอื่นใด โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Internet) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด ทั้งนี้ ใหแจงทันทีเมื่อไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวถึงสถานที่บําบัดหรือ
กําจัดของผูรับบําบัดหรือกําจัด
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ขอ 6 ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงาน
เกิ น ระยะเวลา 90 วั น หากเกิ น กว า ระยะเวลาที่ กํ า หนดไว นี้ ต อ งขออนุ ญ าตต อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.1 ทายประกาศนี้ ในกรณีที่ครอบครองของเสีย
อั น ตรายให ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง ระบบเอกสารกํ า กั บ
การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2543
ขอ 9 หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมมอบหมายให นํ า ออกไปเพื่ อ การจั ด การด ว ยวิ ธี ก ารและสถานที่ ต าม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวกที่ 4 ทายประกาศนี้ ในกรณีที่ทําการบําบัด
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในบริเวณโรงงาน ตองปฏิบัติตามหมวด 4
ขอ 17 และขอ 21 ถึงขอ 24 ดวยใหใช แบบ สก.2 ทายประกาศนี้ยื่นขออนุญาตนํา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
ขอ 10 ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายใหกับ
ผู ร วบรวมและขนส ง หรื อ ผู บํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว เท า นั้ น
ในกรณีที่จะใชบริการของผูอื่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
155

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ 11 ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอก
บริเวณโรงงานทุกครั้งและใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิด
ตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอ 13 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ
สก.3 ทายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป
7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ขอ 3 อากาศที่ระบายออกจากโรงงานตองมีคาปริมาณของสารเจือปน
แตละชนิดไมเกินที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ชนิดของสารเจือปน

แหลงที่มาของสารเจือปน

1. ฝุนละออง
ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช
(Total Suspended Particulate) - น้ํามันหรือน้ํามันเตา
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
- ถานหิน
- เชื้อเพลิงชีวมวล
- เชื้อเพลิงอื่นๆ
ข. การถลุง หลอหลอม รีดดึง
และ/หรือผลิตอลูมิเนียม
ค. การผลิตทั่วไป
2. พลวง (Antimony)
การผลิตทั่วไป
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
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300

240
320
320
320
240

400
20

320
16
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ชนิดของสารเจือปน

3. สารหนู (Arsenic)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
4. ทองแดง (Copper)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
5. ตะกั่ว (Lead)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
6. ปรอท (Mercury)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
7. คลอรีน (Chlorine)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
8. ไฮโดรเจนคลอไรด
(Hydrogen chloride)
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

แหลงที่มาของสารเจือปน

คาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่
ไมมีการเผาไหม มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง

การผลิตทั่วไป

20

16

การผลิตทั่วไป

30

24

การผลิตทั่วไป

30

24

การผลิตทั่วไป

3

2.4

การผลิตทั่วไป

30

24

การผลิตทั่วไป

200

160

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549
ขอ 2 ในประกาศนี้
“โรงงานปู น ซี เ มนต ” หมายความว า โรงงานประกอบกิ จ การ
เกี่ยวกับการผลิตซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศที่ระบาย
ออกจากปลองหรือชองหรือทอระบายอากาศของโรงงานไมวาผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม
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ขอ 3 อากาศที่ ส ามารถระบายออกจากโรงงานปู น ซี เ มนต ต อ งมี ค า
ปริมาณของสารเจือปนไมเกินที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ออกไซดของไนโตรเจน
โรงงานปูนซีเมนตซึ่งมีการระบายอากาศเสีย ฝุนละออง
ซัลเฟอร
ในรูปของไนโตรเจน
ออกจากหนวยการผลิต
(มิลลิกรัมตอ
ไดออกไซด
ไดออกไซด
ลูกบาศกเมตร) (สวนในลานสวน)
(สวนในลานสวน)

1. หมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป
(Grey Cement Kiln)
2. หมอเผาปูนซีเมนตขาว
(White Cement Kiln)
3. หมอเย็น (Clinker Cooler)
4. หมอบดปูน
(Clinker Grinding Mill)
5. หมอบดถานหิน
(Coal Grinding Mill)
6. หนวยการผลิตอื่นๆ
- กรณีไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง
- กรณีมีการเผาไหมเชื้อเพลิง

120

50

500

120

500

500

120
120

-

-

120

-

-

400
320

700

400

ขอ 6 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ใหรายงานผล ดังตอไปนี้
(1) สําหรับหมอเผาปูนซีเมนตทั่วไป (Grey Cement Kiln) และ
หมอเผาปูนซีเมนตขาว (White Cement Kiln) ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ
หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง (Dry Basis)
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โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตร
ออกซิเจนในอากาศเสียรอยละ 7
(2) สําหรับหมอเย็น (Clinker Cooler) หมอบดปูน (Clinker
Grinding Mill) หมอบดถานหิน (Coal Grinding Mill) และหนวยการผลิตอื่นๆ
ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสที่สภาวะแหง (Dry Basis) มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริง
ในขณะตรวจวัด
9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549
ขอ 18 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา
หรื อ หม อ ต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ นํ า ความร อ น เป น ประจํ า อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง
ในเรื่องตอไปนี้
(1) ตรวจสอบภายนอก
(2) ตรวจสอบภายใน
(3) ตรวจสอบการทํ า งานของระบบการควบคุม และอุ ป กรณ
ความปลอดภัย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ภาคผนวก 3
สําหรับหมอน้ําที่มีการผลิตไอน้ําเครื่องละตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมง
ขึ้ น ไป ที่ มี ก ารออกแบบโครงสร า ง การสร า งและใช อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายตาม
มาตรฐานสากล หากประสงคที่จะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แต
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ไมเกิน 5 ป ตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน
ขอ 19 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมน้ําที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน
โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้
(1) ตรวจสอบภายนอก
(2) ตรวจสอบภายใน
(3) ตรวจสอบการทํ า งานของระบบการควบคุม และอุ ป กรณ
ความปลอดภัย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในภาคผนวก 3
สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่มีการออกแบบ
การสรางและมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะ
ตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตอการตรวจทดสอบหนึ่ง
ครั้ ง ก็ ใ ห ก ระทํ า ได ทั้ ง นี้ ต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน
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10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
ขอ 2 ใหโรงงานที่มีมลพิษน้ําและอากาศตองจัดทํารายงานชนิดและ
ปริ ม าณสารมลพิ ษ ที่ ร ะบายออกจากโรงงาน ตามประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 3 วิธีการไดมาของขอมูลการจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่รายงานตามแบบรายงานใหระบุ
วิธีการไดมาของแหลงขอมูลเหลานั้นซึ่งกําหนดใหใช 2 กลุม ไดแก
3.1 กลุม “M” (Measurement) เปนชนิดและปริมาณสาร
มลพิษที่ไดมาจากตรวจวัดวิเคราะหโดยใหใชวิธีการตามมาตรฐานที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับการวิเคราะหตัวอยางใหดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 ตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งใหใชวิธีการตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของ
น้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และฉบับแกไขเพิ่มเติม
3.1.2 ตั ว อย า งอากาศเสี ย ให ใ ช วิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดเปนมาตรฐาน
เฉพาะประเภทโรงงานนั้นๆ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
3.2 กลุม “C” (Calculation) เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษ
ที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณโดยใช วิธี ก ารคํา นวณที่ ย อมรับ ในระดั บ สากล เช น (ก) ใช ค า
สัมประสิทธิ์การปลอยสารมลพิษ (Emission Factors) ของสารมลพิษชนิดนั้นๆ
(ข) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชคํานวณการปลอยสารมลพิษ หรือการใชการคํานวณที่เปน
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ เปนตน
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ขอ 4 ความถี่ จุดที่เก็บตัวอยาง และคาพารามิเตอร
ในกรณี ที่ เ ป น ชนิ ด และปริ ม าณสารมลพิ ษ จากการตรวจวั ด
วิเคราะห (กลุม “M”) ใหดําเนินการดังตอไปนี้
4.1 ตัวอยางน้ํา ใหเก็บตัวอยางน้ําอยางนอยเดือนละครั้ง ดังนี้
4.1.1 คาพารามิเตอรอยางนอยใหตรวจวัด BOD5, COD,
pH และ SS สวนคาพารามิเตอรอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4.1.2 โรงงานที่ใชระบบบําบัดน้ําเสียใหเก็บตัวอยางน้ําเสีย
เขาระบบและน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน
4.1.3 ในกรณีที่ไมมีการระบายนําทิ้งออกนอกโรงงานให
เก็บตัวอยางน้ําในบอสุด ทายของระบบบําบัดแทนตัวอยางน้ําทิ้งที่ระบายออกนอก
โรงงาน
4.1.4 กรณี ที่ นํ า น้ํ า เสี ย ไปบํ า บั ด ในโรงงานปรั บ คุ ณ ภาพ
ของเสียรวม (โรงงานลําดับที่ 101) ใหตรวจสอบตัวอยางน้ําเสียที่สงไปบําบัดที่โรงงาน
ปรับคุณภาพของเสียรวมแทนตัวอยางน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน
4.2 ตัวอยางอากาศ ใหเก็บตัวอยางอากาศอยางนอย 6 เดือนตอ
ครั้ง ดังนี้
4.2.1 โรงงานที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง คาพารามิเตอร
อยางนอยใหตรวจวัด NOX และสําหรับโรงงานที่ใชเชื้อเพลิงอื่นๆ คาพารามิเตอร
อยางนอยใหตรวจวัด SO2, NOX และ TSP สําหรับคาพารามิเตอรอื่นๆ ใหเปนไป
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4.2.2 ใหเก็บตัวอยางอากาศที่ระบายออกจากปลองหรือ
ชองหรือทอระบายอากาศของโรงงาน
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4.2.3 กรณี ร ายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
กําหนดเปนอยางอื่นใหปฏิบัติตามที่กําหนด
11. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2553
ขอ 4 โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายประกาศนี้
ใหจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน
ขอ 8 การรายงานตามแบบรายงาน รว.1 รว.2 และ รว.3 ใหจัดสงผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยคาที่ไดจากการตรวจวัด
หรือคํานวณระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ใหรายงานงวดที่ 1 ภายในวันที่
31 กรกฎาคม ของปที่รายงานงวดที่ 1
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ลําดับ

ประเภทหรือชนิดโรงงาน

12. ลําดับที่ 101 โรงปรับคุณภาพของเสีย
รวมเฉพาะ
- การบําบัดน้ําเสียรวม
- การเผาของเสียรวม
- การบําบัดดวยวิธีเคมีฟสิกส
13. ลํ าดั บที่ 105 โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ ย วกั บ การคั ด แยกหรื อ ฝ ง กลบ
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
กฎหมายโรงงาน
14. ลํ าดั บที่ 106 โรงงานประกอบกิ จการ
เกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
ไม ใช แล วหรื อ ของเสี ย จากโรงงานมา
ผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม

ขนาดโรงงาน

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

จัดทํารายงาน ไมทํารายงาน
ไมทํารายงาน จัดทํารายงาน
ไมทํารายงาน จัดทํารายงาน

โรงงานทุกขนาด
เฉพาะการฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวที่เปน
ของเสียอันตราย
โรงงานที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต
50 ตันตอวันขึ้นไป

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน

12. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ
สภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
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5.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑฯ เชน มีอาคารเก็บ
กากของเสีย และ/หรือสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใชในการผลิตอยางเหมาะสม มีระบบ
จัดการกากของเสีย น้ําเสียและ/หรือมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
2) จัด ทําคู มือ การปฏิบัติง าน ซึ่งอธิบ ายวิธี ทํา งานประจําวัน และวิธี ปฏิบัติ ที่
เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น เชน คูมือการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย คูมือ
การเดินระบบบําบัดมลพิษอากาศ คูมือการจัดเก็บสารเคมีอยางปลอดภัย ฯลฯ และ
สื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตอง สํ าหรับวิธี ปฏิบัติในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเ กิดขึ้ นอาจติด ปาย
ประกาศไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สามารถเห็นไดชัดเจนดวย
3) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญที่มีผล
ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน
โปรแกรมซอมบํารุงเชิงปองกันเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
หรือการบําบัดมลพิษ
การตรวจสอบ/ปองกันการรั่วซึมของสารเคมี กาซหรือผลิตภัณฑที่เปน
สารเคมี
การตรวจสอบ/ควบคุ มใหมีก ารเดิน ระบบบําบั ด น้ํา เสี ย หรื อ ระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ
การควบคุม/ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบ
บําบัดมลพิษ ฯลฯ
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5.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

การจัดเก็บสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปนสารเคมี รวมถึงทอกาซที่นํามาใชใน
โรงงาน จะตองใชวิธีที่มีความปลอดภัยและมีสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงตองมีระบบ
ตรวจสอบ ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนสถานที่ที่มีโอกาสสูงในการกอใหเกิด
ผลกระทบตางๆ แตผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญมักไมตระหนักและใหความใสใจ
เทาที่ควร เชนเดียวกับการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการตางๆ ของโรงงาน
ซึ่งผูประกอบกิจการจะตองจัดการของเสียเหลานั้นดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในฐานะที่เปนผูกอกําเนิด ซึ่งแตกตางจากการจัดการของเสีย
ที่รับมาคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด
สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญใน 2 สวน
ที่กลาวถึง ไดแก
การจัดเก็บสารเคมี และผลิตภัณฑที่เปนสารเคมี รวมถึงทอกาซตองมีความปลอดภัย
1) พื้นที่จัดเก็บหรือหองเก็บสารเคมี ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี
2) วิธีเก็บรักษาสารเคมีมีความปลอดภัย แยกเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบ สารเคมีที่เปนของเหลว
มีคันกั้นหรือถาดรองเพื่อปองกันการหกรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ
3) ภาชนะบรรจุกาซตองวางอยูในแนวตั้งและมีสายโซ/สายรัดคลองไวหรือทําคอกกั้นเพื่อยึดภาชนะ
ใหวางตั้งไดอยางมั่นคง
4) ติดปายเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ไวในพื้นที่จัดเก็บ และตองฝกอบรม
พนักงานใหมีความรูในการปองกันอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี
5) ติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่” “หามกอประกายไฟ” หรือ “หามกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิด
ประกายไฟ” ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี
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การจัดเก็บสารเคมี และผลิตภัณฑที่เปนสารเคมี รวมถึงทอกาซตองมีความปลอดภัย (ตอ)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวิธีเก็บรักษาสารเคมีที่มี
ความปลอดภัย นั้น ใหเ ปนไปตามคูมื อการเก็ บรักษาสารเคมีและวัต ถุอัน ตราย ซึ่ งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตรายของผูประกอบกิจการโรงงานและผูประกอบการวัตถุอันตราย (ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา
ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง) โดยคูมือฯ ประกอบดวยคําแนะนําใน 3 สวน ไดแก
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ
การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายและมาตรการการปองกัน
ทั้งนี้ สําหรับผูประกอบกิจการวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ จะตอง
ปรับปรุงใหการจัดเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามคูมือฯ ดังกลาว ภายในวันที่ 19 เมษายน 2554
(ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551) และสถานประกอบการวัตถุอันตรายบางจําพวกยังตองจัดใหมีบุคลากร
เฉพาะอี ก ด ว ย (ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การกํ า หนดให ส ถานประกอบการ
วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมรั บ ผิ ด ชอบ พ.ศ. 2551) สํ า หรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของคู มื อ ฯ สื บ ค น ได จ าก
http://www2diw.go.th/haz/ hazard/pdf/ pagad-kep-2550.pdf
โดยตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 17
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สถานที่จัดเก็บสารเคมีตองเปนผนังกันไฟ มีระบบระบายอากาศที่ดี มีประตูทางออกฉุกเฉิน

ภายในหองจัดเก็บมีผังแสดงตําแหนงการเก็บสารเคมีแตละชนิด รวมถึงติดปายเตือนอันตราย

การจัดเก็บมีความปลอดภัยแยกเก็บตามลักษณะความเปนอันตรายของสาร กรณีจัดเก็บสารไวไฟ
อุปกรณไฟฟาที่ใชงานตองไมกอใหเกิดประกายไฟ เชน โคมไฟเปนแบบฝาครอบ
รูปที่ 17 ตัวอยางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับการจัดเก็บสารเคมีอยางปลอดภัย
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การจัดเก็บถังบรรจุกาซตองมีสายโซรัดใหตั้งตรง

อุปกรณที่จําเปนสําหรับสถานที่จัดเก็บสารเคมี
รูปที่ 17 (ตอ)
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ตองจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในโรงงานอยางเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1) ตองเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นโดยแบงประเภท/ชนิดของเสีย เก็บในภาชนะที่เหมาะสม
แข็งแรงและมีฝาปดมิดชิด ซึ่งคําแนะนําในการเลือกภาชนะจัดเก็บของเสียใหเหมาะสมกับ
ลักษณะสมบัติของเสียไดกลาวถึงไปแลว
2) ตองจัดเก็บของเสียในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีต มีการปองกันการทําปฏิกิริยา
ตอกัน มีปายเครื่องหมายและคําเตือนเฉพาะ ในบางกรณีอาจจัดเก็บของเสียภายในอาคารที่มี
การดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เชน การซอมบํารุง การผลิต ฯลฯ แตตองแยกพื้นที่เฉพาะเพื่อเก็บ
รวบรวมของเสียทั้งหมด และมีปายชี้บงประเภท/ชนิดของเสียที่จัดเก็บ รวมถึงปายเตือนตางๆ
ที่เหมาะสมกับลักษณะของเสีย
3) มีการจดบันทึกขอมูลรายละเอียดของเสียที่จัดเก็บเพื่อรอการนําไปบําบัด กําจัด
4) แจงการเกิดของเสียตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดทํารายงานขอมูลของเสียที่กอใหเกิดขึ้น
ประจําปตามแบบ สก.3 ในฐานะเปนผูกอกําเนิดของเสีย
5) หากจัดเก็บของเสียที่กอกําเนิดขึ้นนานเกินกวา 90 วัน ตองขออนุญาตขยายระยะเวลาเก็บกัก
ของเสียตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบสก.1
6) หากมีของเสียอันตรายตั้งแต 100 ถึง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน กําหนดใหเปน "ผูกอกําเนิด
ของเสียอันตรายขนาดกลาง" สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายไวในเขตพื้นที่ตนเองได
ไมเกินกวา 180 วัน และตองมีการจัดการเพื่อปองกันการรั่วไหลตามวิธีการปฏิบัติในการเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายของผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดกลาง หากเก็บกักนานกวา
180 วัน และมีปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บกักทั้งหมดเกินกวา 6,000 กิโลกรัม ตองขอ
อนุญาตเปนสถานเก็บกัก บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ผูประกอบการสถานเก็บกัก บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
7) กรณีจะนําของเสียออกไปบําบัด กําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณ
โรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบสก.2 และเมื่อนําของเสียออกนอกโรงงานตองแจง
ขอมูลการขนสงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตรายดวย
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สวนที่ 6 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การประกอบกิจการโรงงานรับบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม นอกจากจะตอง
ดํ า เนิ น การบํ า บั ด กํ า จั ด กากของเสี ย ที่ รั บ มาจากลู ก ค า แล ว ยั ง ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ
การจัดการมลพิษ และปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของโรงงาน รวมถึงการจั ดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย โดยคํานึงถึง
สุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
ขางเคียง
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การเกิดอัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินตางๆ โดยไมมีการปองกัน แจงเตือนหรือ
ดําเนินการอยางทันทวงทีเพื่อระงับ บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านได รั บ อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย
อันเนื่องจากการไมมีระบบปองกันอันตรายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
การระบายมลพิ ษ ออกสู สิ่ ง แวดล อ มสู ง เกิ น กว า ค า มาตรฐานกํ า หนด
อั น เนื่ อ งมาจากไม มี ก ารตรวจสอบควบคุ ม ดู แ ลที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
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6.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
6.2.1 กฎหมายเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภัย

1. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การป อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 1 ประกาศนี้ใชบังคับกับโรงงานจําพวกที่ 2 หรือจําพวกที่ 3
ที่เปนโรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภท หรือชนิด
ของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
ขอ 3 ในประกาศนี้
“โรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย สู ง ”
หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ
หรือมีลักษณะที่ทําใหเกิดอัคคีภัย หรือระเบิดไดงาย ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
“โรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย ปานกลาง”
หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิด
ของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้
“ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม” หมายความวา เครื่อง
ตรวจจับควันหรือความรอน หรือเปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณแจงเหตุ
เพลิงไหมแบบกดหรือดึงเพื่อใหสัญญาณเตือนภัย
“ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ” หมายความวา ระบบดับเพลิงที่
สามารถทํางานไดทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือความรอนจากจากเพลิงไหม
เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือ
ระบบอื่นที่เทียบเทา
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“เพลิ ง ประเภท เอ” หมายความว า เพลิ ง ที่ เ กิ ด จาก
เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง พลาสติก
“เพลิ ง ประเภท บี ” หมายความว า เพลิ ง ที่ เ กิ ด จาก
ของเหลวติดไฟ กาซ และน้ํามันตางๆ
“วั ต ถุ ไ วไฟ” หมายความว า วั ต ถุ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ติ ด ไฟ
ไดงาย สันดาปเร็ว
“วัตถุที่ติดไฟ” หมายความวา วัตถุที่อยูในภาวะพรอมที่
จะเกิดการสันดาป
“วัตถุทนไฟ” หมายความวา วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
และไมลดความแข็งแรงเมื่อสัมผัสกับไฟในชวงเวลาหนึ่ง
หมวด 2 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ขอ 4 อาคารโรงงานตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุ
เพลิงไหมครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่ไมมีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใชงานอุปกรณไฟฟา หรือจัดเก็บ
วัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายจะตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหม
อัตโนมัติ
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมตองเปนชนิดที่ใหสัญญาณโดย
ไมตองใชไฟฟาจากระบบแสงสวางและที่ใชกับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสํารองที่
จายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
ขอ 5 การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ

173

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ 6 อาคารโรงงานนอกจากได มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบดั บ เพลิ ง
อัตโนมัติแลว ยังตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
ไดกําหนดไวในหมวดนี้
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองเหมาะสมกับประเภทของ
เชื้ อ เพลิ ง และเป น ไปตาม มอก.332 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ยกหิ้ ว ชนิ ด ผงเคมี แ ห ง หรื อ
มอก.881 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คารบอนไดออกไซด หรือ มอก.882 เครื่องดับเพลิง
ยกหิ้ว : โฟม หรือมาตรฐานที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
ขอ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา
4.5 กิโลกรัม พรอมใชงานไดตลอดเวลาโดยตองมีการตรวจสอบสภาพและความพรอม
ในการใชงานไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้ง
ขอ 8 การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ให เ ป น ไปตาม
รายละเอี ย ดแนบท า ยประกาศนี้ ห รื อ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ 9 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ที่ ติ ด ตั้ ง แต ล ะเครื่ อ งต อ งมี
ระยะหางกันไมเกิน 20 เมตร และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน 1.50 เมตร มีปาย
หรือสัญลักษณที่มองเห็นไดชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง และตองสามารถนํามาใชงานได
สะดวก
หมวด 4 ระบบน้ําดับเพลิง
ขอ 10 ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานต อ งจั ด เตรี ย มน้ํ า สํ า หรั บ
ดั บ เพลิ ง ในปริม าณที่ เ พี ย งพอที่ จ ะส ง จา ยน้ํา ให กั บ อุ ป กรณ ฉี ด น้ํา ดับ เพลิ ง ไดอ ยา ง
ตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที
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ขอ 11 การติดตั้งระบบน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
ที่เปนที่ยอมรับ
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ขอ 12 โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปน
วัตถุที่ติดไฟไดที่มีพื้นที่ตอเนื่องติดตอกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้ง
ระบบดั บ เพลิง อั ต โนมั ติ เช น ระบบหั ว กระจายน้ํ า ดั บ เพลิ งอั ต โนมั ติ (Automatic
Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเทาใหครอบคลุมพื้นที่นั้น
ขอ 13 การติ ด ตั้ ง ระบบหั ว กระจายน้ํ า ดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ
(Automatic Sprinkler System) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ขอ 14 สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต 14 ตารางเมตร
ขึ้นไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น
หมวด 6 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบและ
อุปกรณตางๆ
ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ ทดสอบ และ
บํารุงรักษาระบบและอุปกรณสําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอม
ทํางานไดตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
เหลานั้นใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้หรือมาตรฐานสากลที่เปนที่
ยอมรับ
ขอ 16 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ
ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ โดยใหเก็บรักษาไวที่โรงงาน พรอมที่จะให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
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หมวด 7 การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ 17 ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานต อ งจั ด ให ค นงานได รั บ การ
ฝกอบรมเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ทั้งนี้ตองมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได
หมวด 8 อื่นๆ
ขอ 21 การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกีย่ วของ หรือทําใหเกิด
ประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย ตองจัดทําระบบการอนุญาตทํางานที่มีประกายไฟ
หรือความรอนที่เปนอันตราย (Hot Work Permit System) ใหเปนไปตามหลัก
วิชาการดานความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได
ขอ 27 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน ประกอบดวย แผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย
แผนการอบรมเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการ
อพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไวที่โรงงานพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได และ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534
ขอ 15 ใหนายจางจัดระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพื่อ
ใชในการดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) จั ด เตรี ย มน้ํ า สํ า รองไว ใ ช ใ นการดั บ เพลิ ง โดยมี
อัตราสวนปริมาณน้ําที่สํารองตอเนื้อที่อาคารตามตารางตอไปนี้ ในกรณีที่ไมมีทอน้ํา
ดั บ เพลิ ง ของทางราชการในบริ เ วณที่ ส ถานประกอบการตั้งอยู หรือมี แ ต ปริ ม าณน้ํ า
ไมเพียงพอ
176

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

เนื้อที่
ไมเกิน 250 ตารางเมตร
เกิน 250 ตารางเมตรแตไมเกิน 500 ตารางเมตร
เกิน 500 ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
เกิน 1,000 ตารางเมตร

ปริมาณน้ําทีส่ ํารอง
9,000 ลิตร
15,000 ลิตร
27,000 ลิตร
36,000 ลิตร

(2) ระบบการสงน้ํา ที่เก็บกักน้ํา ปมน้ําและการติดตั้ง
จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา ซึ่งคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง และตองมีการปองกันไมให
เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม
(3) ข อ ต อ สายส ง น้ํ า ดั บ เพลิ ง เข า อาคารและภายใน
อาคารจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับที่ใ ชในหนวยดับเพลิงของทาง
ราชการในทองถิ่นนั้น การติดตั้งตองมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกิดจากยานพาหนะ
หรือสิ่งอื่น
(4) ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีด
เพลิงโดยทั่วไปจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับที่ใชในหนวยดับเพลิงของ
ทางราชการในทองถิ่นนั้น ซึ่งสามารถตอเขาดวยกันไดและตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
(5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกันใหมี
ความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได
ขอ 16 การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือนายจางจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงมือถือตามประเภท
ของเพลิงดังตอไปนี้
177

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ก. ใหใช เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใ ชน้ําสะสม
แรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
ข. ให ใ ช เ ครื่ องดั บ เพลิ งแบบมื อ ถื อที่ ใ ช ส ารเคมี
ดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดหรือโฟม หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่
สามารถดับเพลิงประเภท บี
ค. ให ใช เครื่ องดั บเพลิ งแบบมื อถื อที่ ใ ช สารเคมี
ดับเพลิงชนิ ดคารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแห ง หรือสารเคมี ดับเพลิ งที่ สามารถ
ดับเพลิงประเภท ซี
ง. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของ
สารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท ดี
จ. หามใชเครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของ
สารพิษ เชน คารบอนเตตราคลอไรด
(2) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามชนิด จํานวน
และใหทําการติดตั้งดังตอไปนี้
ก. เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ชนิ ด ที่ ใ ช ดั บ เพลิ ง
ประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใชใหคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยที่กําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้
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ชนิดของ
เครื่อง
ดับเพลิง

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางเบาตอเครื่องดับเพลิง
1 เครื่อง

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางปานกลางตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครื่อง

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
อยางรายแรงตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครื่อง

1-เอ
2-เอ
3-เอ
4-เอ
5-เอ
10-เอ
20-เอ
40-เอ

200 ตร.ม.
560 ตร.ม.
840 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.

ไมอนุญาตใหใช
200 ตร.ม.
420 ตร.ม.
560 ตร.ม.
840 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.

ไมอนุญาตใหใช
ไมอนุญาตใหใช
200 ตร.ม.
370 ตร.ม.
560 ตร.ม.
840 ตร.ม.
840 ตร.ม.
1,050 ตร.ม.

นายจางจะใชเครื่องดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถ
ในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่กําหนดในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตในกรณีที่ใชเครื่อง
ดับเพลิงชนิดที่ต่ํากวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งให
เพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ที่กําหนด
การคํานวณใชชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดสวนพื้นที่
ของสถานที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถามีเศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็ม
สวนที่ตองเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง
ในกรณี ที่ ส ถานที่ มี พื้ น ที่ เ กิ น กว า ที่ กํ า หนดไว ใ น
ตารางตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองเพิ่มเครื่องดับเพลิง โดยคํานวณตามสัดสวนของ
พื้นที่ตามที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ในกรณีที่นายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแตสอง
เครื่องขึ้นไป เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกินยี่สิบเมตร
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ข. เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ชนิ ด ที่ ใ ช ดั บ เพลิ ง
ประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงที่ใชใหติดตั้งโดยมีระยะหางจากวัสดุที่จะกอใหเกิด
เพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสียงตอการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดในตาราง
ตอไปนี้
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย

อยางเบา
อยางปานกลาง
อยางรายแรง

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ระยะหางจากวัสดุที่กอใหเกิดเพลิง
ประเภท บี

5-บี
10-บี
10-บี
20-บี
20-บี
40-บี

9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร
9 เมตร
15 เมตร

ค. เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ที่ กํ า หนดไว ใ น (2) ต อ งมี
มาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ง. เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ทุ ก เครื่ อ งต อ งมี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดับไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือ
สั ญ ลั ก ษณ ต อ งมี ข นาดที่ ม องเห็ น ได ชั ด เจนในระยะไม น อ ยกว า หนึ่ ง เมตรห า สิ บ
เซนติเมตร
(3) ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ก. ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใช
ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ทางราชการกําหนดตามชนิดของเครื่อง
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ข. ต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสอบสภาพของเครื่ อ ง
ดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้งและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได
ตลอดเวลา
ค. เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีน้ําหนักสุทธิ
ไมเกินยี่สิบกิโลกรัม ติดตั้งสูงจากพื้นที่ทํางานไมนอยกวาหนึ่งเมตร แตไมเกินหนึ่งเมตร
ยี่สิบเซนติเมตร
ง. ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพดี
อยูเสมอ
จ. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใชเปน
ภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจนติดไว ณ จุดติดตั้ง
ขอ 19 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้
(1) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง ในที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนและ
สามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
(2) จัดใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิงและตรวจสอบ
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผูผลิต
อุป กรณนั้น กํา หนด เวน แตเ ครื่องดับ เพลิ งแบบมื อถือใหต รวจสอบตามระยะเวลา
ที่กําหนดในขอ 16 (3) ข. และติดปายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่ทําการตรวจสอบ
ครั้งสุดทายไวที่อุปกรณดังกลาว และเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ตลอดเวลา
(3) จัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
จากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวน
ลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ
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ขอ 36 ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนี
ไฟอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในกรณี ที่ น ายจ า งจั ด ให มี ก ารฝ ก ซ อ มดั บ เพลิ ง หรื อ
ฝกซอมหนีไฟเอง ใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมตออธิบดี เพื่อให
ความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวา 30 วัน
ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเอง
ใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่นหรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองวาชวย
ดําเนินการฝกซอม
ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกซอมตามแบบที่อธิบดี
กําหนด ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม
6.2.2 กฎหมายเกีย่ วกับการรองรับเหตุฉุกเฉิน

ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง การกํ าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลหรื อวั สดุ ที่
ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ขอ 23 ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุ
ที่คาดไมถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 3 ทายประกาศนี้ และตองมีอุปกรณรักษา
ความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินอยางเหมาะสมและเพียงพออยูภายใน
โรงงาน และมีเสนทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย
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6.2.3 กฎหมายเกีย่ วกับอาชีวอนามัย

1. กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549
ขอ 15 นายจ า งต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจวั ด และวิ เ คราะห ส ภาวะ
การทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ระยะเวลา และ
ประเภทกิจการที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 16 นายจ า งต อ งจั ด ทํ า รายงานการตรวจวั ด และวิ เ คราะห
สภาวะการทํางานตามขอ 15 โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
หรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยหรือเทียบเทาตามที่ไดขึ้น
ทะเบีย นไวเ ปน ผู รับ รองรายงาน และให น ายจา งเก็บ รายงานดัง กล า วไว ณ สถาน
ประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ พรอมทั้ง
สงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ทําการตรวจวัด
2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552
ขอ 9 ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ เครื่อง
เชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมกาซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดย
สภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด นายจางตองใชลูกจางที่มีความชํานาญในการใช
เครื่องจักรนั้น และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ขอ 96 นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการอยูในลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ลู ก จ า ง หากนายจ า งไม ส ามารถดํ า เนิ น การป อ งกั น อั น ตรายได นายจ า งต อ งจั ด หา
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส
ขอ 97 นายจ า งต อ งจั ด และดู แ ลให ลู ก จ า งใช อุ ป กรณ คุ ม ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน
ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซ หรือพลังงาน
อื่น ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทา
นิรภัย และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
(2) งานลั บ ฝน หรื อ แต ง ผิ ว โลหะด ว ยหิ น เจี ย ระไน
ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(3) งานกลึง โลหะ งานกลึง ไม งานไสโลหะ งานไสไม
หรืองานตัดโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้น
ยางหุมสน
(4) งานปมโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส
ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(5) งานชุบโลหะ ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
(6) งานพนสี ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูก
และปากกันสารเคมี ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(7) งานยก ขนย า ย หรื อ ติ ด ตั้ ง ให ส วมหมวกนิ ร ภั ย
ถุงมือผา และรองเทานิรภัย
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(8) งานควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร ให ส วมหมวกนิ ร ภั ย และ
รองเทาพื้นยางหุมสน
(9) งานปนจั่น ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาหรือถุงมือ
หนัง และรองเทานิรภัย และในกรณีปนจั่นหอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ
ดวย
(10) งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส
ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน
และรองเทาพื้นยางหุมสน
นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัด
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะ
งานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) (12 กรกฎาคม 2520)
ขอ 2 ตลอดระยะเวลาทํางานปกติภายในสถานที่ประกอบการ
ที่ใหลูกจางทํางานจะมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดย
เฉลี่ยเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1 ทายประกาศนี้มิได
ขอ 3 ไมวาระยะเวลาใดของการทํางานปกติ หามมิใหนายจางให
ลูกจางทํางานในที่ที่มีปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกินกวาที่กําหนดไวในตาราง
หมายเลข 2 ทายประกาศนี้
ขอ 4 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ที่มีปริมาณความเขมขน
ของสารเคมีเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 3 ทายประกาศนี้
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ขอ 7 ในกรณีที่ภายในสถานที่ประกอบการที่มีสารเคมีหรือฝุนแร
ฟุงกระจายสูบรรยากาศของการทํางานเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1,2,3
หรือ 4 ใหนายจางดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดความเขมขนของสารเคมี หรือ
ปริมาณฝุนแรมิใหเกินกวาที่กําหนดไวในตารางดังกลาวแลว หากแกไขหรือปรับปรุง
ไมได นายจางจะตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 2 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีที่มี
ลักษณะหรือปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของลูกจาง ดังตอไปนี้
(1) ฝุน ละออง ฟูม แกส หรือไอเคมีตองสวมใสที่กรอง
อากาศหรือเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม
(2) สารเคมีใ นรูป ของของเหลวที่ เ ป น พิ ษ ต อ งสวมใส
ถุงมือยาง รองเทาพื้นยางหุมแขง กระบังหนาชนิดใสและที่กั นสารเคมีกระเด็นถู ก
รางกาย
(3) สารเคมี ใ นรู ป ของของแข็ ง ที่ เ ป น พิ ษ ต อ งสวมใส
ถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของลูกจาง พ.ศ. 2529
ขอ 2 นายจางตองจัดใหมีบริการเพื่อชวยเหลือลูกจางเมื่อประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล ตามขอ 64 แหง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ดังตอไปนี้
1. สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป
ตองมีปจจัยในการปฐมพยาบาล คือ สายยางรัดหามเลือด กรรไกร สําลี ผาชะแผล
ผาพันแผล และผายางปลาสเตอร ถวยตวงยา ถวยลางตา หลอดหยดยา ถวยน้ํา
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ที่ ป า ยยา เข็ ม กลั ด ปากคี บ ปลายทู ปรอทวั ด ไข ยาแดงใส แ ผล ยาเหลื อ งใส แ ผล
หรือทิงเจอรไอโอดีน อัลกอฮอลเอธิลบริสุทธิ์ 70% ยาแกไฟไหมน้ํารอนลวก น้ํากรด
บอริคลางตา แอมโมเนียหอม ยาแกปวดหัวตัวรอน ทิงเจอร ฝน การบูร ยาธาตุน้ําขาว
ยาธาตุน้ําแดง ยาแกบิด โซดาไบคารบอเนต และวาสลินขาว
2. สถานที่ทํางานอุตสาหกรรม นอกจากปจจัยในการปฐม
พยาบาลตามขอ 1. แลว ตองจัดใหมีหองรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทยดังตอไปนี้
(1) ถามีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแต 200 คน
ขึ้นไป ตองจัดใหมี
1) หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขหนึ่ง
เตียงและเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล
2) พยาบาลไวประจําอยางนอย 1 คน และ
3) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง อยางนอย 1 คน
เพื่อตรวจรักษาพยาบาลเปนครั้งคราว
(2) ถามีลูกจางทํางานในขณะเดียวกัน 1,000 คนขึ้นไป
ตองจัดใหมี
1) สถานพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขสองเตียง
และเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล
2) พยาบาลไวประจําอยางนอย 2 คน
3) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง อยางนอย 1 คน
ประจําตามเวลาที่กําหนดในเวลาทํางานปกติคราวละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และ
4) ยานพาหนะพร อ มที่ จ ะนํ า ลู ก จ า งส ง สถาน
พยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ชั้นหนึ่ ง ที่นายจ างไดตกลงไว เพื่อใหก าร
รักษาพยาบาลลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไดโดยพลัน
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5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
ขอ 2 ในประกาศนี้
“สารเคมีอันตราย” หมายความวา สาร สารประกอบ สารผสม
ซึ่ ง อยู ใ นรู ป ของของแข็ ง ของเหลว หรื อ แก ส ที่ มี ลั ก ษณะอย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง
หรือทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
(2) ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง เปนตัวเพิ่ม
ออกซิเจนหรือวัตถุไวไฟ
(3) มีกัมมันตภาพรังสี
ทั้งนี้ ตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 12 ใหนายจางจัดชุดทํางานสําหรับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย และจัดใหมีที่เก็บชุดทํางานนั้นแยกไวโดยเฉพาะ
ขอ 16 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของ
สารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บเปนประจํา ทั้งนี้
ตามสภาพหรือคุณลักษณะของสารเคมีอันตราย ซึ่งอยางชาที่สุดจะตองไมเกินหกเดือน
ตอหนึ่งครั้ง และใหรายงานผลการตรวจตามแบบที่อธิบดีกําหนดตออธิบดี ผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันตรวจ
ขอ 19 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด การตรวจสุขภาพทุกครั้ง
ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้
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(1) ใหรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตามแบบที่
อธิบดีกําหนดตออธิบดี ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบผลการตรวจ
(2) เก็ บ ผลการตรวจสุ ข ภาพของลู ก จ า งไว ณ สถาน
ประกอบการพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได เปนเวลาไมนอยกวาสองป
นับแตวันสิ้นสุดของการจางของลูกจางแตละราย เวนแตมีการรองทุกขวานายจางไม
ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการฟองรองคดี แมจะพนเวลาที่กําหนดใหนายจางเก็บ
รักษาเอกสารนั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ขอ 21 ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
เชน ถุงมือ รองเทาหุมแขง กระบังหนา ที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ที่กรองอากาศ
เครื่องชวยหายใจ หรืออุปกรณอื่นที่จําเปน ซึ่งทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติสามารถปองกัน
สารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใชหรือสวมใส ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมแกสภาพและคุณลักษณะของสารเคมีอันตรายแตละชนิด
ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตองใชหรือสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่นายจางจัดไวใหตามวรรคหนึ่ง ถาลูกจางไมใช
หรือไมสวมใสอุปกรณดังกลาวใหนายจางสั่งหยุดการทํางานของลูกจางทันทีจนกวาจะ
ไดใชหรือสวมใส
ขอ 22 ใหนายจางจัดอุปกรณและเวชภัณฑที่จําเปนแกการปฐม
พยาบาลลูกจางที่ไดรับอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้ตามที่อธิบดีกําหนด
ทั้งนี้ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
ชนิดและประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535
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1. ไดกําหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายจํานวน 1,580
ชนิด และ
2. ชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายที่มีปริมาณตั้งแตตามที่
กําหนด 180 ชนิด
6. ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง
ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535
ขอ 1 ใหนายจางดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจางที่
ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ดังตอไปนี้
1.1 ตรวจสอบประวัติทางการแพทยของลูกจางแตละคน
รวมทั้งประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการทํางาน และประวัติการเจ็บปวย
1.2 การตรวจรางกายทั่วไปของลูกจาง เชน การวัดชีพจร
การหายใจ ความดันโลหิต การตรวจการทํางานของอวัยวะตางๆ และผิวหนัง ระบบ
ประสาท การเอ็กซเรยปอด รวมทั้งการวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก
1.3 การตรวจเฝาระวังผลกระทบทางชีวภาพของลูกจางที่
อาจเกิดจากพิษของสารเคมีอันตราย เชน การตรวจเลือด ปสสาวะ เนื้อเยื่อ ลมหายใจ
การตรวจสารเคมีอันตรายในเลือด เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติที่
เกิดขึ้น
1.4 ในกรณีที่พบความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติใน
ตัวลูกจางใหมีการตรวจวิเคราะหทางการแพทย ทั้งผลกระทบทางดานรางกายและจิตใจ
1.5 ตรวจสุ ข ภาพลู ก จ า งก อ นที่ จ ะให ทํ า งานเกี่ ย วกั บ
สารเคมีอันตราย และใหมีการตรวจอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ขอ 2 แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายใหเปนไปตามแบบ สอ.4 ทายประกาศนี้
7. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง
หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ
พ.ศ. 2550
หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 3 นายจ า งต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจวั ด และวิ เ คราะห ส ภาวะ
การทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ในสภาวะที่เปนจริงของสภาพการทํางานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หมวด 2 การตรวจวัดระดับความรอนและประเภทกิจการที่ตอง
ดําเนินการ
ขอ 4 ใหตรวจวัดระดับความรอนบริเวณที่มีลูกจางปฏิบัติงานอยู
ในสภาพการทํางานปกติและตองตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดของการทํางานใน
ปนั้น
ขอ 5 ประเภทกิจการที่ตองดําเนินการตรวจวัด ไดแก การผลิต
น้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์ การปนทอที่มีการฟอกหรือยอมสี การผลิตเยื่อกระดาษหรือ
กระดาษ การผลิตยางรถยนต หรื อหล อดอกยาง การผลิตกระจก เครื่องแกวหรื อ
หลอดไฟ การผลิตซีเมนตหรือปูนขาว การถลุง หลอหลอมหรือรีดโลหะ กิจการที่มี
แหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากความรอน
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หมวด 3 การตรวจวัดความเขมของแสงสวางและประเภทกิจการ
ที่ตองดําเนินการ
ขอ 8 ให ต รวจวั ด ความเข ม ของแสงสว า งในสถานประกอบ
กิจการทุกประเภทกิจการ โดยใหตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไป บริเวณพื้นที่ใชประโยชน
ในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางานและบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามอง
เฉพาะจุด หรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางานในสภาพการทํางานปกติและใน
ชวงเวลาที่มีแสงสวางตามธรรมชาตินอยที่สุด
หมวด 4 การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ตอ ง
ดําเนินการ
ขอ 12 ประเภทกิจการที่ตองดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง ไดแก
การระเบิด ยอย โมหรือบดหิน การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธิ์ การผลิตน้ําแข็ง
การปน ทอโดยใชเครื่องจักร การผลิตเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม การผลิตเยือ่ กระดาษ
หรือกระดาษ กิจการที่มีการปมหรือเจียรโลหะ กิจการที่มีแหลงกําเนิดเสียงหรือสภาพ
การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากเสียง
6.2.4 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการดานสิง่ แวดลอม

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน กํ า หนดวิ ธี ก ารควบคุ ม การปล อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา
และหลั ก เกณฑ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู ค วบคุ ม ดู แ ลสํ า หรั บ ระบบป อ งกั น สิ่ ง แวดล อ ม
เปนพิษ พ.ศ. 2545
ขอ 5 ใหโรงงานตอไปนี้ ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา
โรงงาน
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ลําดับ ชนิดและขนาดของโรงงาน
3. โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูง
3.7 โรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม ใชแ ลวตามกฎหมายว า
ดวยโรงงานทุกขนาด
3.9 โรงงานจั ด การกากของเสี ย
และวัตถุอันตรายทุกขนาด

บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
- ผูจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
- ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- ผูปฏิบัตงิ านประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
หมายเหตุ ใหโรงงานที่ไมกอใหเกิดมลพิษน้ํา อากาศ
หรือกากอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนไม
ต อ งมี ผู ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า
อากาศ หรื อ ผู ค วบคุ ม ระบบการจั ด การ
มลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ขอ 22 ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรู
เฉพาะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน
กํ า หนดวิ ธี ก ารควบคุ ม การปล อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545
และตองจัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
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3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
ขอ 12 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว โดยวิธีการฝงกลบ (เฉพาะของเสียอันตราย) ตองจัดจางบริษัทที่ปรึกษา
ที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําหนาที่ควบคุมดูและระบบปองกัน
สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ค วามรู เ ฉพาะด า น ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง
การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งอื่นใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล
ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 และทําหนาที่ในการจัดทํารายงานตามขอ 1 และขอ 7
สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทุก 15 วัน โดยให
จัดสงภายในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนถัดไป
4. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาต
ประกอบกิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกัน
ขึ้นกับสภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
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6.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑฯ เชน มีผูควบคุมระบบ
มลพิษประเภทตางๆ มีพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่มี
ความเสี่ยงโดยสภาพ ฯลฯ
2) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ มีอุปกรณดับเพลิง มีอุปกรณตรวจจับและแจง
เตือนอัคคีภัย อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณตรวจวัดไอระเหย
สารเคมี ฯลฯ
3) จัดทําแผนและ/หรือมาตรการตรวจสอบ/เฝาระวัง/ปองกันปญหาดาน
อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อม และสื่ อ สารให พ นัก งานที่เ กี่ย วขอ ง
ทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง เชน
การจัดทําแผนการปองกันอุบัติเหตุ หรือแผนฉุกเฉิน การซอมแผน
ฉุกเฉิน
การปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass)
การปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนําโรค
การเฝาระวังคาความเขมขนของไอระเหยสารเคมีในอากาศในบริเวณ
ที่ทํางาน
การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ฯลฯ
4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ไดแก
ระบบตรวจติดตามภายในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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6.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังมีความสับสนในดานประเภทและจํานวน
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการของตนเอง ซึ่ง
ขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
มีอุปกรณปอ งกันและระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภยั
1) มีจํานวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงติดตั้งตามบริเวณตางๆ อยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ ในการเกิดอัคคีภัย
2) มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสม่ําเสมอ
3) ถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได
4) มีการติดตั้งแผนผังแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง และเสนทางหนีไฟในพื้นที่ที่สามารถเห็น
ไดชัดเจน
5) ติดปายสัญลักษณบงชี้ตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ
6) มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนอัคคีภัย เชน Smoke detector, Heat detector ติดตั้งใน
พื้นที่เสี่ยงภายในโรงงานอยางเหมาะสม เชน สถานที่จัดเก็บกากของเสีย สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ
7) ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียง
8) จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประเภทและจํ า นวนอุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง ที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับโรงงาน ตลอดจนความถี่ในการตรวจทดสอบอุปกรณแตละชนิดนั้น ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ในโรงงาน พ.ศ. 2552
ซึ่งกําหนดใหโรงงานทําการปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
บังคับใช หรือภายใน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30
กันยายน 2552)
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มีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย (ตอ)
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
ไดจําแนกโรงงานตามความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยออกเปน 2 กลุม คือ โรงงานที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยสูง หมายถึง โรงงานซึ่งการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือ
มี ลั ก ษณะที่ ทํ า ให เ กิ ด อั ค คี ภั ย หรื อ ระเบิ ด ได ง า ย ทั้ ง นี้ ตามประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงาน
ที่ระบุในบัญชีทายประกาศ ซึ่งโรงงานลําดับประเภท 101 เฉพาะกิจการเตาเผาของเสียรวม และโรงงาน
ลําดับที่ 106 โรงงานรีไซเคิลของเสีย จัดเปนโรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง และโรงงาน
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศฯ ดังกลาว เครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงที่โรงงาน
ควรจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จํานวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และความถี่ในการตรวจ
ทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของโรงงานแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
ระบบน้ําดับเพลิง
โดยติดตั้งตามมาตรฐานสากลและจัดเตรียมน้ําสําหรับดับเพลิง
ในปริมาณที่เพียงพอที่จะสงจายใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 นาที
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สําหรับโรงงานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปนวัตถุที่ติดไฟ
ไดที่มีพื้นที่ตอเนื่องกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ควรติดตั้งระบบหัวกระจายน้ํา
ดับ เพลิง อัตโนมั ติ หรื อ ระบบอื่น ที่เ ที ยบเท า สํา หรับ สถานที่ จัดเก็ บวั ตถุ ไ วไฟที่ มีพื้ น ที่
ตอเนื่องกันตั้งแต 14 ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา 4.5 กิโลกรัม พรอมใชงานได
ตลอดเวลา โดยตองมีการตรวจสอบสภาพและความพรอมในการใชงานไมนอยกวา 6
เดือน/1ครั้ง ทั้งนี้ เครื่องดับเพลิงมือถือแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกิน 20 เมตร
และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน 1.50 เมตร และมีปายหรือสัญลักษณที่มองเห็นได
ชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง

ทั้งนี้ ความถี่ในการติดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือแสดงดังตารางที่ 2 และความถี่
รวมถึงวิธีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาอุปกรณดับเพลิง แสดงดังตารางที่ 3
197

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
พื้นที่ครอบคลุมตอเครื่อง
โรงงานที่มีความเสี่ยง ความสามารถของ ดับเพลิง 1 เครื่อง สําหรับ
ตอการเกิดอัคคีภัย
เครื่องดับเพลิง
เพลิงประเภท เอ
(ตารางเมตร)

ปานกลาง

สูง

2A
3A
4A
6A
10A
20B
4A
6A
10A
20A-40A
40B
80B

280
418
557
836
372
557
930
1,045
-
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ตารางที่ 3 การตรวจสอบ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย

1. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
- ขับดวยเครื่องยนต
- ขับดวยมอเตอรไฟฟา
- เครื่องสูบน้าํ
2. หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire
Department Connections)
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร
(Fire Hydrants)
4. ถังน้ําดับเพลิง
- ระดับน้ํา
- สภาพถังน้ํา
5. สายฉีดน้ําดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด
(Hose And Hose Station)
6. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ (Sprinkler System)
- จุดระบายน้าํ หลัก
- มาตรวัดความดัน
- หัวกระจายน้ําดับเพลิง
- สัญญาณการไหลของน้ําลางทอ
- วาลวควบคุม

วิธีการ

ระยะเวลา

- ทดสอบเดินเครื่อง
- ทดสอบเดินเครื่อง
- ทดสอบปริมาณการสูบน้าํ และความดัน
- ตรวจสอบ

ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกป
ทุกเดือน

- ตรวจสอบ
- ทดสอบ (เปดและปด)
- บํารุงรักษา

ทุกเดือน
ทุกป
ทุกครึ่งป

- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ

ทุกเดือน
ทุกครึ่งป
ทุกเดือน

- ทดสอบการไหล
- ทดสอบคาแรงดัน
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ทดสอบ
- ตรวจสอบซีลวาลว
- ตรวจสอบอุปกรณล็อกวาลว
- ตรวจสอบสวิทซสัญญาณ ปด-เปดวาลว

ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุก 50 ป
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุกสัปดาห
ทุกเดือน
ทุกเดือน
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สวนที่ 7 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม
7.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การแสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม เปนสวนหนึ่งของ
การประกอบกิจการโรงงานรับบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม เนื่องจากถือเปนกิจการ
มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของประชาชน โดยผ า นกระบวนการมี สว นร ว มกับ ชุ ม ชนในการป อ งกัน และรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการสื่อสารหรือเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอ
สาธารณะ
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การรองเรียนปญหาดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุ ม ชนรอบโรงงานซึ่ ง มี ส าเหตุ จ ากโรงงาน แต โ รงงานไม ไ ด
ดําเนินการแกไขอยางเปนระบบและทันทวงที ทําใหปญหามีความรุนแรง
มากขึ้นจนยากที่จะแกไข
การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับ
โดยตรงตอการประกอบกิจการโรงงาน
7.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
ขอ 21 ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวกอนการดําเนินการบําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของ
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สถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะห
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว กั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมและให เ ก็ บ ข อ มู ล ผลวิ เ คราะห ไ ว
อยางนอย 3 ป เพื่อการตรวจสอบ
ขอ 24 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ
สก.5 ทายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป
2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550
ขอ 1 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่รับ
บําบัดหรือกําจัดตามแบบ (สก.6) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตองจัดทําใน
วันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามาภายในบริเวณโรงงานในแตละวัน และตอง
จัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวา
หนึ่งปนับตั้งแตวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามาบําบัดหรือกําจัด
ขอ 7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เขาสู
กระบวนการบําบัดหรือกําจัดตามแบบ (สก.7) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตอง
จัดทําในวันที่ทําการบําบัดหรือกําจัดในแตละวัน และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ทําการ
บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ 8 ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตาม
กระบวนการหรือวิธีการที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ขอ 13 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
โดยวิธีการนํามาผสมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต
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เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ ตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) ตองสงรายงานตามขอ 1 และขอ 7 ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทุกสามสิบวัน โดยใหสงภายในวันที่หนึ่งของเดือน
ถัดไป
(2) ตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑตามแบบ (สก.8) ที่กําหนดไวทาย
ประกาศฉบับนี้ ใหเปนปจจุบันทุกสามสิบวัน และสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
(3) ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตไดตอง
นําสงเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดให
ความเห็นชอบ ภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผลิตและตองจัดเก็บหลักฐานการสงมอบไว
เปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งป
นับตั้งแตวันที่สงมอบผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน
ขอ 14 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
โดยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดใหความเห็นชอบตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ตองจัดทําบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑจากผูรับบําบัดหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามขอ 13 โดยใชแบบ (สก.9) ที่กําหนดไวทาย
ประกาศฉบับนี้ ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และตองจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(2) ตองออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑใหผูรับบําบัดหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามขอ 13 ทุกครั้งที่มีการรับมอบ และตองจัดเก็บ
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สําเนาหลักฐานการรับมอบไวแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไว
ไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่รับมอบ
3. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับสภาพ
ที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
7.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จั ด ให มี ร ะบบรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น และตรวจสอบเรื่ อ งร อ งเรี ย น รวมถึ ง
การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
รวมกับชุมชน
2) จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอหนวยราชการที่เกี่ยวของตามเกณฑฯ
อยางครบถวนและสม่ําเสมอ
7.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังไมไดจัดเตรียมระบบรับเรื่องรองเรียนตอ
โรงงานจากชุมชน รวมถึงไมมีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนจากชุมชนดวย
ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
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มีระบบการรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
1) จัดใหมีชองทางสําหรับการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดปายแสดงเบอรโทรศัพทหนาโรงงาน ติดตั้ง
กลองรับเรื่องรองเรียน หรือจัดใหมีพนักงานเขาพบปะผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง
เปนระยะๆ
2) จัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน กรณีมีเรื่องรองเรียนมาถึงโรงงาน ซึ่งตองมีการตรวจสอบและวิเคราะห
สาเหตุ การหาแนวทางแกไข การดําเนินการแกไข และการติดตามผลการแกไข โดยระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบ
3) จัดทําแผนการดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธประจําป
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สวนที่ 8 กระบวนการคัดแยกของเสียไมเปนอันตราย
8.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การคัดแยกกากของเสีย เปนกระบวนการที่กอใหเกิดผลิตภัณฑซึ่งเปนวัสดุชนิด
ตางๆ ที่ปะปนมากับกากของเสีย โดยสวนใหญจะใชพนักงานในการคัดแยกของเสีย
ออกเปนวัสดุแตละประเภท จากนั้นใชเครื่องจักรเพื่อลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว
ซึ่งในกระบวนการเหลานี้จะก อใหเกิดมลภาวะดานฝุนละอองและเสียงดัง รวมถึง
ยังมีความเสี่ยงสูงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุแกผูใชงานหากมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
เหมาะสม ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดของเสียซึ่งเปนเศษที่เหลือจากการแยกแลว ดังนั้น
ในการดําเนินกิจกรรมนี้จึงตองมีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและ
พนักงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยกอใหเกิด
ของเสียนอยที่สุด
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความไมรู หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
กับเครื่องมือ เครื่องจักรคัดแยกกากของเสีย
การเกิดกากของเสียหรือเศษเหลือจากการคัดแยกในปริมาณที่มากกวาที่ควร
จะเปน อันเนื่องจากสาเหตุจากพนักงาน และ/หรือเครื่องมือ เครื่องจักร
8.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
ขอ 5 อาคารโรงงานตองมีลักษณะดังตอไปนี้
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(1) มั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสม และมี บ ริ เ วณเพี ย งพอที่ จ ะประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หนาตาง และชอง
รวมกันโดยไมนับที่ติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง หรือ
มีการระบายอากาศไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอคนงานหนึ่งคน
(3) มีประตูหรือทางออกใหพอกับจํานวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัย
ออกไปไดทันทวงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร บาน
ประตูเปดออกไดงายมีขนาดกวางไมนอยกวา 110 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 200
เซนติเมตร แตถามีคนในโรงงานที่จะตองออกตามทางนี้ออกมากกวา 50 คน ตองมี
ขนาดกวางเพิ่มขึ้นในอัตราสวนไมนอยกวา 2 เซนติเมตรตอหนึ่งคน และมีบันได
ระหวางขั้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร
(4) พื้นตองมั่นคง แข็งแรงไมมีน้ําขังหรือลื่น อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย
(5) บริเวณหรือหองทํางานตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ตาราง
เมตรตอคนงานหนึ่งคน โดยการคํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ที่ใชวางโตะปฏิบัติงาน
เครื่องจักร ผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่เคลื่อนไปตามกระบวนการผลิตดวย
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปนี้
(1) มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหการนําเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่
นํามาใชในโรงงานชนิดใดตองมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
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(2) ใชเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความสั่นสะเทือน
เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผูอยูอาศัยใกลเคียง
8.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑฯ ไดแก อาคาร
คัดแยกกากของเสีย หองอาบน้ํา ที่ลางมือ ที่ลางตาและหองผลัดเปลี่ยนชุดทํางานที่
เพียงพอเหมาะสม ปายสัญลักษณแจงเตือนอันตรายจากการทํางานของเครื่องจักร
รวมถึงระบบปองกันความเสี่ยงใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องบดยอยหรือเครื่อง
บีบอัด ฯลฯ พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา
2) จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสียอยางปลอดภัย และ
ฝกอบรมใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติ
อยางถูกตอง
3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือขอแนะนําการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอยาง
ปลอดภัย และ/หรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับ
เครื่ อ งจั ก รให กั บ พนั ก งานที่ ป ระจํ า อยู กั บ เครื่ อ งจั ก รแต ล ะชนิ ด และฝ ก อบรมให
พนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใหพนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักร สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
8.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ
พื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน
พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร ทางวิ่ ง ของรถ ฯลฯ รวมถึ ง ยั ง ไม มี ม าตรการที่ เ หมาะสม
เพื่อการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ใชในการบด อัดเศษวัสดุ
ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
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พื้นที่คัดแยกของเสียตองมีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน
1) แยกพื้นที่คัดแยกของเสียซึ่งโดยปกติใชแรงงานคนเปนหลัก ดังนั้น พื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยก
จึงตองแยกออกจากทางเดินของรถ และพื้นที่กองเก็บของเสียที่รอการคัดแยก รวมถึงจัด
สภาพแวดลอม ไดแก แสงสวาง และการระบายอากาศในพื้นที่ใหเหมาะแกการปฏิบัติงานของ
พนักงานไดอยางปลอดภัย
2) ขนาดของพื้นที่คัดแยกตองเหมาะสมกับปริมาณของเสียที่จะคัดแยก เครื่องจักรที่ใชและจํานวน
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
1) ตองติดตั้งเครื่องจักรในตําแหนงที่เหมาะสม พนักงานสามารถเขาปฏิบัติงานไดสะดวกและมี
ความปลอดภัย
2) มีคูมือการทํางานหรือคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อใหพนักงานที่ทําหนาที่
ควบคุมเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ติดปายสัญลักษณเตือนอันตรายจากการทํางานของเครื่องจักรไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เชน
“ระวังเครื่องจักรกําลังทํางาน” “โปรดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะทํางาน” เปนตน
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สวนที่ 9 กระบวนการฝงกลบกากของเสีย
9.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

การฝงกลบกากของเสีย เปนวิธีการกําจัดกากของเสียที่ไมเปนอันตราย หรือ
กากของเสียที่เปนอันตรายที่ผานกระบวนการปรับเสถียรใหมีความเปนอันตรายนอยลง
และทําใหคงตัวแลว โดยนําไปฝงในหลุมฝงกลบที่มีระบบกันซึม ระบบตรวจสอบ
การรั่วไหล ระบบระบายกาซและระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งรายละเอียดของระบบกันซึมของ
หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายที่เปนหลุมฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) และหลุมฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายที่ผานการปรับเสถียร
และบมแลวที่เปนการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) จะมีความแตกตางกัน
ขึ้นกับลักษณะสมบัติของกากของเสียที่นํามาฝงกลบ
หลุมฝงกลบที่จะใชงานฝงกลบกากของเสีย จึงตองเปนระบบฯ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและปองกันไมใหมลสารหรือสารอันตรายในกากของเสียรั่วไหลออกจาก
หลุมและปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน กระบวนการปรับเสถียรกากของเสีย
ก็เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะปองกันไมใหสารพิษ หรือสารที่เปนอันตรายที่อยูในกาก
ของเสียนั้นๆ ปนเปอนสูสิ่งแวดลอมเมื่อทําการฝงกลบแลว นอกจากนี้ในระหวางการนํา
กากของเสียไปฝงกลบก็จะตองมีการปองกัน/ควบคุมไมใหน้ําชะกากของเสีย ฝุนละออง
และกลิ่นเหม็นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนดว ย
การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่กลาวแลวจึงตองมีการควบคุมและตรวจสอบเพื่อใหแนใจ
วาสารอันตรายหรือมลสารที่อยูในกากของเสียจะไมถูกชะลางใหปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
ได
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
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การชะลางหรือรั่วไหลของมลสารและ/หรือสารอันตรายจากหลุมฝงกลบ
ปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอม
อันเนื่องจากกระบวนการปรับเสถียรไมมี
ประสิทธิภาพ และ/หรือเกิดจากระบบกันซึม ระบบตรวจสอบการรั่วไหล
และระบบระบายกาซเสียหายหรือไมมีประสิทธิภาพ
การฟุงกระจายของฝุนละออง กลิ่น และการชะลางมลสารหรือสารอันตราย
จากกากของเสียในระหวางการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ไดแก การปรับ
เสถียร การขนสงกากของเสียที่ปรับเสถียรแลว และการฝงกลบ ซึ่งสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนทั่วไป
การระบายมลสารและ/หรือสารอันตรายที่มีคาความเขมขนสูง ออกจากหลุม
ฝงกลบปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากระบบบําบัดมลพิษไมมีประสิทธิภาพ
9.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีที่ชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ที่ลางตา
ไวในบริเวณที่ลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางสามารถใชไดทันที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งที่ตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวน
ขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคนเพื่อใชกอนรับประทาน
อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง
ขอ 15 ใหน ายจ างจัด ใหมีหองอาบน้ํ าสําหรับลูก จางที่ทํา งานเกี่ ย วกับ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอยกวาหนึ่งหองตอลูกจางหาสิบ
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คน และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน
ทั้งนี้จะตองจัดของใชที่จําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายให
เพียงพอและมีใชตลอดเวลา
2. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ
สภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
9.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑฯ ไดแก อาคาร
ปรับเสถียรที่เปนอาคารปดและมีระบบดูดอากาศเพื่อนําไปบําบัด ระบบบําบัดมลพิษ
อากาศจากบอปรับเสถียร ที่ลางมือ ลางตาและลางตัวกรณีฉุกเฉิน หลุมฝงกลบและ
ระบบระบายน้ํารอบหลุม ฝงกลบ ระบบรวบรวมและบําบัดมลพิษ รวมถึ งอุปกรณ
เฝาระวังตรวจสอบการรั่วไหลของสารมลพิษจากหลุมฝงกลบ เชน ระบบรวบรวมน้ําชะ
จากหลุม ฝงกลบ ระบบระบายกาซในหลุม ฝงกลบ บอสังเกตการณ น้ําใตดิน ฯลฯ
พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา
2) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่สําคัญ และสื่อสาร
ใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
ไดแก

211

หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

การปรับเสถียรกากของเสีย ที่กําหนดใหมีการนําผลการทดสอบใน
หองปฏิบัติการมากําหนดเงื่อนไขของกระบวนการปรับเสถียร และ
การทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลว และวิธีการจัดการ
กรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลวไมตรงตาม
วัตถุประสงค
การฝงกลบกากของเสีย ที่กําหนดใหมีการจัดทําแผนเปดหนางานให
เพียงพอที่จะใชฝงกลบในแตละวัน การกําหนดเสนทางในการกอง
กากของเสียใหเรียบรอยกอนจะเริ่มกอง การกลบทับกากของเสียดวย
ดินหรือวัสดุอื่นเมื่อเสร็จสิ้นการฝงกลบแตละวัน
3) จัดทํามาตรการปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุงกระจายขณะเทกากของเสียลง
หลุม และเอกสารระบุวิธีจัดการกรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจากหลุม
ฝงกลบ และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตอง
4) จัดทําแผนประจําปสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบการระบายมลพิษ และ
การเฝาระวังการปนเปอนสารมลพิษจากหลุมฝงกลบ และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางครบถวน
5) จัดทําเอกสารระบุวิธีปฏิบัติหรือมาตรการตอบสนองกรณีผลการตรวจสอบ
การระบายมลพิษ หรือผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวของ
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9.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดทีส
่ าํ คัญ

ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยั งไมไ ดตระหนัก ถึง ความสําคัญ ในการ
เฝาระวังและปองกันปญหากลิ่นและฝุนฟุงกระจายจากหลุมฝงกลบ รวมถึงการจัดการ
น้ําชะจากหลุมฝงกลบที่ถูกตองและเหมาะสมกับของเสียแตละประเภท ซึ่งขอแนะนํา
เพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
มีการเฝาระวังปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุงกระจายจากหลุมฝงกลบ
1) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีจัดการกรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจากหลุม
ฝงกลบ โดยระบุสถานการณที่ตองดําเนินการแกปญหา วิธีการแกปญหา และผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ และตองสื่อสารใหกับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
2) จัดเตรียมมาตรการที่ชัดเจนเพื่อปองกันกลิ่นและฝุนละอองขณะเทของเสียลงหลุม เชน มีการ
ฉีดพนน้ําบนพื้นถนนโดยรอบหลุมกอนนําของเสียมาเทลงหลุม หรือการฉีดพนสารลดกลิ่นใน
จุดที่อาจกอใหเกิดกลิ่น
มีการจัดการน้ําชะจากหลุมฝงกลบอยางถูกตองและเหมาะสม
1) หลุมฝงกลบแตละหลุมตองมีระบบรวบรวมน้ําชะที่อยูภายในหลุมและภายนอกหลุม กรณีหลุม
ฝงกลบของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรแลวตองมีบอสูบแยกกันระหวางน้ําที่นําออกจาก
ชั้นกันซึมชั้นบน และชั้นลาง
2) ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลปริมาณน้ําชะและคุณภาพน้ําชะที่เกิดขึ้นในแตละหลุม เชน
การติดมิเตอรวัดปริมาณน้ําชะทุกครั้งที่สูบออกจากบอ และเก็บตัวอยางน้ําชะกอนบําบัดไป
ตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัติเพื่อติดตามแนวโนมของมลสารในน้ําชะ
สําหรับตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 18
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ใชน้ําฉีดพนบริเวณถนนและพื้นที่ที่จะขุดเปดหลุม

ฉีดพนสารลดกลิ่น

มีระบบรวบรวมน้ําชะจากหลุมฝงกลบแตละหลุมและติดมิเตอรวัดปริมาณน้ําชะที่สูบออกแตละครั้ง
รูปที่ 18 ตัวอยางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการกลิ่น ฝุนละอองและน้ําชะจากหลุมฝงกลบ
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สวนที่ 10 กระบวนการเผากากของเสีย
10.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

ขั้ น ตอนการปฏิ บัติง านบําบัด กําจัด กากอุต สาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา
แบงเปน 3 สวนที่สําคัญ ประกอบดวย (1) การเตรียมกากของเสียและการปอนกาก
ของเสียเขาเตาเผา (2) เตาเผา และ (3) การควบคุมการเผาไหม โดยวัตถุประสงค/
เปาหมายของเกณฑฯ สําหรับแตละสวนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้
การปอนกากของเสียเขาเตาเผา จะตองมีการควบคุม ตรวจสอบที่ดีทั้งในดาน
ประเภทหรื อ ชนิ ด กากของเสี ย ที่ ป อ นเข า สู เ ตาเผา รวมถึ ง ขนาดของกากของเสี ย
และปริ ม าณกากของเสี ย แต ล ะประเภท ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการเผา และ
ความปลอดภัยในการดําเนินการดวย การเตรียมกากของเสียจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ขณะเดียวกันการดําเนินงานเตรียมกากของเสียสําหรับปอนเขาเตาเผา อาจกอใหเกิด
การฟุงกระจายหรือการหกหลน/รั่วไหลของกากของเสียออกสูสิ่งแวดลอม รวมถึงยัง
อาจกอใหเ กิด อั นตรายตอ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเ วณนั้นหากไมมี การควบคุ ม
ปองกันที่ดีดวย
เตาเผาและการควบคุมการเผาไหม เตาเผาที่ใชเผากากของเสียจะตองมีระบบ
ควบคุมและปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการเผาไหมกากของเสียในเตาที่มีอุณหภูมิ
และความดันสูงกวาปกติ รวมถึงยังตองมีระบบบําบัดมลพิษอากาศจากการเผาไหมที่มี
ประสิ ทธิภาพ และในระหวางการเผาไหมจะตองมีการควบคุม ปจจั ยตางๆ ในการ
เผาไหม เพื่อใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา
มลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหมไดรับการบําบัด กําจัดจนคุณภาพอากาศที่ระบาย
ออกจากปลองเปนไปตามมาตรฐาน
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เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
ความเสียหายของเตาเผา อันเนื่องจากการปอนกากของเสียที่ทําปฏิกิริยาตอกัน
หรื อ ป อ นกากของเสี ย ในปริ ม าณที่ ไ ม เ หมาะสมหรื อ เกิ ด ความผิ ด พลาด
เนื่องจากไมมีการควบคุมสภาวะการเผาไหมใหเหมาะสม
การระบายมลสารออกจากเตาเผาสูง เนื่องจากการเผาไหม และ/หรือระบบ
บําบัดมลพิษอากาศที่ระบายออกจากเตาเผาไมมีประสิทธิภาพ
การฟุงกระจาย หกหลน/รั่วไหลของกากของเสียเขาสูสิ่งแวดลอม รวมถึง
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับอันตรายขณะเตรียมและ/หรือปอนกาก
ของเสียเขาเตาเผา
10.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย
ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งที่ตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวน
ขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคนเพื่อใชกอนรับประทาน
อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง
ขอ 15 ใหน ายจางจัด ใหมีหองอาบน้ํ าสําหรับลูก จางที่ทํา งานเกี่ ย วกั บ
สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอยกวาหนึ่งหองตอลูกจางหาสิบคน
และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน ทั้งนี้
จะตองจัดของใชที่จําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายใหเพียงพอ
และมีใชตลอดเวลา
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2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ
ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจาก
ปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
ขอ 2 โรงงานประเภทต า งๆ ตามที่ กํ า หนดในประกาศนี้ ต อ งติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ พิ เ ศษเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศจากปล อ งแบบ
อัตโนมัติ ดังนี้
ลําดับ

ขนาดของหนวยการผลิต
ในโรงงาน

3. หนวยผลิตซีเมนต ปูนขาว หรือ
ปู น ปลาสเตอร อย า งใดอย า ง
หนึ่งหรือหลายอยางทุกขนาดใน
ส ว นของหม อ เผา (Kiln) และ
Clinker Cooler
9. หนวยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพ
ของเสียรวมในสวนของเตาเผา
ทุกขนาด

ประเภทโรงงาน

โรงงานลําดับที่ 57
ตามกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535)

คาตางๆ ของเครื่องมือ
หรืออุปกรณพิเศษที่ตองตรวจวัด

ความทึบแสงหรือฝุนละออง

โรงงานลําดับที่ 101 กาซออกซิเจน (O2)
ตามกฎกระทรวง
กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)
(พ.ศ. 2535)
และอุณหภูมิ

ขอ 5 ประกาศนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เฉพาะโรงงานที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด
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3. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ
สภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
10.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑฯ เชน อุปกรณ
ลํ า เลี ย งกากของเสี ย เข า เตาเผา ระบบ/อุ ป กรณ เ ฝ า ระวั ง อั ต โนมั ติ ใ นการตรวจหา
ความผิดปกติตางๆ ของเตาเผา อุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนของเสียอยาง
อัตโนมัติ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ ฯลฯ
2) จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การปอนกาก
ของเสียเขาเตาเผา และการควบคุมการเผาไหมในเตาเผา และสื่อสารใหพนักงานที่
เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
3) จั ด ทํ า เอกสารที่ เ ป น ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ผ ลต อ
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการเผาไหมในเตาเผา ไดแก เอกสารที่ร ะบุช นิ ด
กากของเสียที่สามารถหรือไมสามารถปอนเขาเตาเผาได และเอกสารระบุขอชี้บงถึง
สภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม และมาตรการแกไขสภาวะที่ผิดปกติดังกลาว โดยติดไว
ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นไดชัดเจนเพื่อสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอม
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญที่มีผล
ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการเผาไหมในเตาเผา เชน
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ระบบตรวจสอบ/ควบคุมชนิดและปริมาณกากของเสียที่เขาสูเตาเผาให
เหมาะสมตอขนาด ลักษณะ/รูปแบบของเตาเผา
ระบบตรวจสอบ/ควบคุ ม แรงดั น ภายในท อ ส ง กากของเสี ย ที่ เ ป น
ของเหลวที่นําเขาสูเตาเผาใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
ระบบควบคุม/ตรวจสอบการปอนกากของเสียเขาเตาเผาและสภาวะ
การเผาไหมในเตาเผา
10.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

ผูประกอบกิจการโรงงานบางแหง ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุม
กระบวนการเผาไหมเพื่อใหเปนเปนไปอยางสมบูรณซึ่งจะชวยลดมลสารในอากาศจาก
ปลองลงไดมาก ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
มีการควบคุมเพื่อใหมกี ารเผาไหมอยางสมบูรณ
1) จัดทําเอกสารระบุสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม ซึ่งเจาหนาที่ตองแกไขสถานการณผิดปกตินั้น
ใหกลับเปนปกติ โดยนอกจากระบุสภาวะผิดปกติตางๆ แลว ตองระบุสาเหตุที่คาดวาจะทําให
เกิดสภาวะผิดปกติดังกลาว รวมถึงวิธีแกไขเพื่อใหกลับเขาสูสภาวะปกติที่มีการเผาไหมอยาง
สมบูรณ
2) จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานแกไขสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหมตามขอ 1) โดยระบุขั้นตอนที่
ตองปฏิบัติและผูรับผิดชอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินสถานการณหลังการแกไขสภาวะที่
ผิดปกติเหลานั้น และตองสื่อสารใหกับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติได
อยางถูกตอง
3) เนื่องจากเอกสารทั้งขอ 1) และขอ 2) มีความสําคัญจึงตองติดไวในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงาน
สามารถเห็นไดชัดเจนในหองควบคุม
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สวนที่ 11 กระบวนการรีไซเคิลของเสียทุกประเภท
11.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย

แมวาวิธีการรีไซเคิลกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนในลําดับ
ประเภท 106 จะมีหลายวิธี แตเมื่อจําแนกตามกระบวนการหลักที่ใชในการรีไซเคิลแลว
จะไมมีความหลากหลายและแตกตางมากนัก โดยกระบวนการหลักของโรงงานรีไซเคิล
ประกอบดวย
1) กระบวนการแกะแยก/ตัด หั่น/บดยอยเพื่อลดขนาดกากของเสีย และ/หรือ
การผสมกากของเสี ย ซึ่ ง เป น การเตรี ย มนํ า กากของเสี ย ไปสู ก ระบวนการรี ไ ซเคิ ล
ขั้นตอไป
2) กระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี
3) กระบวนการหลอมหลอเศษโลหะหรืออโลหะ
4) กระบวนการทางกายภาพอื่นๆ เชน การลาง การพนสี
เนื่ อ งจากในทุ ก กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการรี ไ ซเคิ ล จะมี ก ากของเสี ย ซึ่ ง
สวนใหญเปนของเสียที่เปนอันตราย โดยมีทั้งตัวทําละลายใชแลว น้ํามันหลอลื่นใชแลว
กรดหรือดางใชแลว แบตเตอรี่หมดอายุใชงานแลว ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และ
นําไปผานกระบวนการตางๆ ทั้งที่ทําใหมีขนาดเล็กลง หรือกระบวนการที่เกิดปฏิกิริยา
หรือกระบวนการใหความรอนแกกากของเสีย ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหลานี้ลวนมีโอกาส
ที่ทําใหกากของเสียหรือสารอันตรายที่อยูในกากของเสียเกิดการฟุงกระจายหรือรั่วไหล
ออกสูสิ่งแวดลอมไดหากไมมีการจัดการที่ดี
ดั ง นั้ น ในการดํ า เนิ น งานกระบวนการรี ไ ซเคิ ล กากของเสี ย ทุ ก ประเภทและ
ทุกรูปแบบจะตองมีการควบคุม/ตรวจสอบทั้งในสวนของกากของเสียและเครื่องมือ/
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการรีไซเคิล ทั้งในแงความครบถวนของอุปกรณที่เกี่ยวกับ
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การปองกันหรือควบคุมการหกรั่วไหล การฟุงกระจาย หรือการระบายของเสียออกจาก
เครื่องมือ/เครื่องจักร และความเพียงพอในดานประสิทธิภาพของอุปกรณเหลานั้น
รวมถึงความปลอดภัยในการใชงานเครื่องมือ/เครื่องจักรตางๆ ดวย
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานที่จะ
ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้
ความเสียหายของเครื่องมือ/เครื่องจักร อันเนื่องจากความผิดพลาดในการนํา
กากของเสียเขาสูกระบวนการรีไซเคิล หรือไมมีการควบคุมสภาวะตางๆ ของ
เครื่องมือ/เครื่องจักรในกระบวนการรีไซเคิลใหเหมาะสม
การระบายมลสารออกจากกระบวนการรีไซเคิลสูงกวาที่กฎหมายกําหนด
อันเนื่องจากการไมมีอุปกรณควบคุมหรือบําบัดมลพิษ หรืออุปกรณควบคุม
หรือบําบัดมลพิษไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การฟุงกระจาย หกหลน/รั่วไหลของกากของเสียเขาสูสิ่งแวดลอม รวมถึง
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับอันตรายขณะปฏิบัติงาน
11.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปน
ดังตอไปนี้
(4) บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจั กรที่ อาจเปน
อันตรายในการปฏิบัติงานของคนงาน ตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัย
ทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จากระดับพื้นที่ติดกับบอหรือ
ถังนั้น
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(5) หมอไอน้ํา (Boiler) หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อ
นําความรอน เครื่องอัดกาซ (Compressor) หรือถังปฏิกิริยา (Reactor) และระบบทอ
เครื่องจักรหรือภาชนะที่ทํางานสนองกันโดยมีความกดดันแตกตางจากบรรยากาศ ซึ่งใช
กับหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน เครื่องอัดกาซหรือถัง
ปฏิกิริยาดังกลาวตองไดรับการออกแบบ คํานวณ และสรางตามมาตรฐานที่ยอมรับ
หรือผานการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การติด ตั้งมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการใชงาน มีอุปกรณความปลอดภั ยและมี
สวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(6) ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ (Pressure
Vessel) ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับที่อุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบ
ที่จําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุ
เคมี หรือ ของเหลวอื่ น ใดที่อ าจทํ า ให เ กิด อัน ตรายแก บุค คล สัตว พื ช ทรัพ ยหรื อ
สิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคง แข็งแรง
เปนตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองสรางเขื่อน
หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวได
ทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะมากกวาหนึ่งถังใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตราย
นั้นเทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญที่สุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุที่
บรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตองจัดใหมี
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วั ต ถุ ห รื อ เคมี ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการระงั บ หรื อ ลดความรุ น แรงของ
การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในที่
โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุ
ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ
สภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบกิจการ
11.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน

1) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑฯ เชน คัน เขื่อน
หรือรางระบายและบอสูบหรือบอกักเก็บรอบพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการหกลน
หรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียอันตรายที่เปนของเหลว ระบบดูดอากาศและระบบ
บําบัดมลพิษอากาศจากเครื่องมือ/เครื่องจักรที่กอใหเกิดไอระเหยของสารเคมี ฯลฯ
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2) จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นไดชัดเจน
และสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตอง
3) จัดทําเอกสารที่เปนคําแนะนําหรือขอกําหนดที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานที่
มีผลตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือ/เครื่องจักรในกระบวนการ
รีไซเคิล เชน เอกสารระบุขอชี้บงถึงสภาวะที่ผิดปกติในการทํางานของเตาหลอม หรือ
หมอตม หรือหอกลิ่น และวิธีปฏิบัติหรือมาตรการแกไขสภาวะที่ผิดปกติดังกลาว โดย
ติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นไดชัดเจนเพื่อสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
พรอมควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญที่มีผล
ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรีไซเคิล เชน
ระบบตรวจสอบ/ควบคุมความดันและอุณหภูมิของหมอตม หอกลัน่ ให
อยูในระดับที่ปลอดภัย
ระบบควบคุม/ตรวจสอบการสภาวะการเผาไหมในเตาหลอมหลอ
11.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ

ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานบางแห ง ยั ง ไม ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการ
ควบคุ ม ป อ งกั น การหกล น รั่ ว ไหลของของเสี ย โดยเฉพาะของเสี ย อั น ตรายที่ เ ป น
ของเหลว ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก
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พื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมที่ อ าจก อ ให เ กิ ด การหกล น หรื อ รั่ ว ไหลของสารเคมี ห รื อ ของเสี ย อั น ตราย
ที่เปนของเหลว ตองมีคันกั้นหรือรางระบายโดยรอบพรอมบอเก็บกักเพื่อนําไปบําบัด
ในบริเวณที่ตั้งถังตกตะกอน ถังปฏิกิริยา หมอตม หอกลั่น ที่ลางถัง ฯลฯ ควรจัดทําคันกั้น (Bund)
ซึ่งมีความสูงจากพื้นเพียงพอที่จะกั้นและรวบรวมสารเคมีที่หกรั่วไหลออกจากภาชนะเหลานั้นไปทํา
การบําบัด กําจัดอยางถูกตองกอนระบายทิ้ง แตในกรณีที่ไมจัดทําคันกั้น อาจทําเปนรางระบาย
โดยรอบพื้นที่ดังกลาวและมีบอเก็บกักเพื่อกรณีเกิดการรั่วไหลของของเสียหรือสารเคมีออกจาก
ภาชนะจะไหลลงรางระบายซึ่งจะตอไปยังบอเก็บกักนั่นเอง
สําหรับตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดฯที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 ตัวอยางวิธกี ารปฏิบัติงานที่ดีในการทําคันกั้น (Bund)
เพื่อรวบรวมของเสียที่รั่วไหลออกจากภาชนะไปบําบัด กําจัด

มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการปองกันไอระเหยและเสียงดังจากการลางถังบรรจุสารเคมีใชแลว
1) แยกบริเวณที่มีการตีโซลางถังดวยตัวทําละลายออกจากพื้นที่อื่น เพื่อลดเสียงและปองกันการฟุง
กระจายของไอระเหยของตัวทําละลาย โดยควรทําในหองหรือตูที่มีระบบดูดอากาศออกไปบําบัด
2) แยกบริเวณที่มีการพนสีออกจากพื้นที่อื่น เพื่อปองกันการฟุงกระจายของไอระเหยของสี โดย
ควรพนสีในตูที่มีมานน้ําเพื่อจับละอองสี และดูดอากาศที่มีไอระเหยของสีไปบําบัด
3) ตอ งติ ด ตั้ งระบบดู ด ไอระเหยของสารเคมี และ/หรื อสี อ อกไปบํ า บั ด โดยใช ร ะบบบํ า บั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ เชน ระบบ Wet Scrubber
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หลักปฏิบัตทิ ี่ดี
สําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา
นายประพัฒน
นายอุฤทธิ์

วนาพิทักษ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศรีหนองโคตร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายสมคิด
วงศไชยสุวรรณ
นายธนณัฐฐ
เอื้อภราดร
นายพิชิต
พงษพานิชนุกูล
นายชูสงา
วัชรสินธุ
นายรินทวัฒน สมบัติศิริ
นายอํานาจ
เหมะสถล
นางสาวนวพร สงวนหมู
นางสาวศิรกาญจน เหลืองสกุล
นางสาวพรรณนิภา นาคสินไพศาล

ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสวนกํากับการประกอบการและการขนสง
สวนกํากับการประกอบการและการขนสง
สวนอนุญาตการประกอบการ
กลุมกํากับบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
สวนจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
สวนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ
สวนวิชาการและการกํากับขอมูลกากอุตสาหกรรม
สวนกํากับการประกอบการและการขนสง

สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 4000 โทรสาร 0 2354 3390
Website : www.diw.go.th
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
68/95-96 หมู 5 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : 0 2476 5058, 476 5071, 476 6995, 877 0394-7
โทรสาร : 0 2476 7079 Website : www.cms.co.th
E-mail : cmsenvi@cms.co.th

