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คู่มือสําหรับผู้รับบําบัด/กําจัด 

การใช้งานระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผู้รับบําบัด/กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่รับบําบัด/กําจัด มีสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย 
พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 105 ดังผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานรูปที่ 1  



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์     สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการรับ บําบัด/กําจัด  



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 

 3 

วิธีการใช้งาน 
เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี http://www.diw.go.th 

 

 
รูปท่ี 2 

 
คลิกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” ระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังรูปที่ 3 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปท่ี 3 

 
เลือกเมนูย่อย “ระบบจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ระบบแสดงหน้าจอสําหรบั login    การเข้าใช้ระบบ

การอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปท่ี  4 

 
รูปท่ี 4 

กรณีผู้ประกอบการโรงงาน/ผู้ประกอบกิจการ ยังไม่มีรหัสประจําตัวและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ 
คลิกเลือก “สมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 
 
หมายเหตุ  สําหรับผู้รับบําบัด/กําจัด ท่ีได้รับรหัสประจําตัวผู้ใช้แล้ว หากดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายต้อง

ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก คือ DIWGXXXXXXXXX หรือ DIWDXXXXXXXXX เป็นต้น เพ่ือใช้
อ้างอิงในการแจ้งขนส่งของเสียอันตราย คลิกที่ “แบบฟอร์มและหลักฐานประกอบคําขอมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก” (ยื่นขอทางเอกสาร) หรือย่ืนขอทางอินเทอร์เน็ต(เมนู D13) ในกรณีท่ีสมัครเข้า
ใช้บริการระบบแล้ว 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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การสมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการโรงงาน (ผู้รบับาํบัด/กําจัด) 
  

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทาง
อิเล็กทรอนิกส์  คลิกเมนู “สมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการโรงงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับกรอก
รายละเอียดผู้ใช้บริการดังรูป 5 

 

 
รูปท่ี 5 

  
ให้ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงงาน และข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ) ท่ีจะสมัครใช้

บริการระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 
1. กรอกเลขทะเบียนโรงงาน  (ตามเอกสาร รง.4 หรือ กนอ.03/2) 
2. เลือกจังหวัด อําเภอ และตําบล   
- ช่ือโรงงาน (ระบบจะดึงข้อมูล) 

3. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
- เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
- เลขทะเบียนพาณิชย์ 
- ที่อยู่สถานประกอบการ 
- อีเมล (อีเมลกลางของสถานประกอบการ)  
- วันเริ่มประกอบกิจการ (ตามเอกสาร รง.4 ลําดับที่ 3 ข้อ 2 หรือ กนอ.03/2) 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ **(ผู้รับมอบอํานาจ) (ถ้ามี) 
- ช่ือและนามสกลุ 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ) แนบไฟล์เอกสาร คลิกปุ่ม “แนบไฟล์เอกสาร” ระบบจะแสดงหน้าจอ

ดังรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 

 
ผู้รับบําบัด/กําจัด จะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ เช่น หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรผู้มอบ/

ผู้รับมอบ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น คลิกปุ่ม “Browse…”  เพ่ือเลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบ พร้อมท้ังป้อน
คําอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ท่ีแนบ จากนั้นคลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบจะแสดงรายละเอียดไฟล์แนบพร้อม
คําอธิบาย คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เป็นการจบขั้นตอนการแนบไฟล์ 
  

เม่ือกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ” ระบบจะแสดงรหัส
ประจําตัวผู้ใช้พร้อมรหัสผ่านสําหรับใช้ระบบการจัดการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังรูปที่ 7 
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รูปท่ี 7 

 
ระบบแสดงผลการสมัครใช้บริการ “รหัสผ่านสําหรับระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม” ผู้สมัครใช้บริการสามารถพิมพ์ข้อมูลเก็บเป็นหลักฐาน คลิกปุ่ม “พิมพ์”   
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การเข้าสู่ระบบ 
 

ผู้รับบําบัด/กําจัด เข้าใช้ระบบโดยคีย์ http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp ระบบแสดง
หน้าจอการเข้าใช้ระบบ (Login) เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกรหัสประจําตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังรูปที ่8 

 

 
รูปท่ี 8 

 
เม่ือป้อนเลขทะเบียนโรงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลักในช่อง “รหัสประจําตัวผู้ใช้” และป้อน

รหัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน” คลิกปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”  หากข้อมูลถูกต้องระบบแสดงหน้าจอเมนูการทํางานดังรูปที่ 
10 และหากใส่ข้อมูลการเข้าใช้ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน 3 ครั้งระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนพร้อมระงับการเข้าใช้
งานระยะเวลาหนึ่งดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 

หมายเหตุ  **กรณีไม่สามารถตรวจรหัสผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต้องทําเอกสารขอตรวจสอบรหัสผ่านการเข้าใช้
ระบบ พร้อมแนบหลักฐาน คลิกท่ี    (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม) 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 10 

  

เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด เข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอเมนูรายการ 2 ส่วน ดังนี้ 
1. กรุณาเลือกรายการที่ต้องการ  
- เลือกรายการ “การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สกอ.)”  

2. ข้อมูลส่วนตัว  
2.1  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (กรณีปรับปรุงข้อมูลสมัครใช้บริการ) คลิกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 

 

ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผู้สมัครใช้บริการสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูล 
- ช่ือโรงงาน 
- เลขประจําตัวผู้เสียภาษ ี
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 
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- วันท่ีออกเลขทะเบียนนิติบุคคล 
- ท่ีอยู่สถานประกอบการ 
- รหัสไปรษณีย์ 
- โทรศัพท์ 
ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ) 
- ช่ือและนามสกุล 
- เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีสมัครผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
 

2.2  เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จะปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี 12 
 

 
รูปที่ 12 

 
 

หน้าจอเปล่ียนแปลงรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน โดยระบบ
แสดงช่องให้กรอกรายละเอียด  

1. กรอกรหัสผ่าน เดิม ท่ีใช้เข้าสู่ระบบ   
2. กรอกรหัสผ่าน ใหม่ ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง   
3. ยืนยันรหัสผ่าน ใหม่ ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง 
4. คลิกปุ่ม “เปล่ียนรหัสผ่าน”  ระบบบันทึกจะเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  
5. คลิกปุ่ม “กลับไป”  เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก 
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เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเมนู “การดําเนินการเก่ียวกับวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สกอ.)” ระบบแสดงหน้าจอ
ดังรูปที่ 13 

 

 
รูปที่ 13 

 
เม่ือเข้าสู่ระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนกิส์ ระบบจะแสดงเมนูย่อย 2 ส่วน สําหรับ

การเข้าใช้ คือ 
1. เมนูสําหรับผู้ก่อกําเนิด ซ่ึงขึ้นต้นด้วยอักษร G 
2. เมนูสําหรับผู้รับกําจัด /บําบัด ซ่ึงขึ้นต้นด้วยอักษร D 
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เมนูการดําเนินการของผู้รบับําบัด/กําจัด   ประกอบด้วยเมนูย่อยดังน้ี 
D01 ยืนยันความยินยอมรับดําเนินการบําบัด/กําจัด วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
D02 ตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตให้บําบัด/กําจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
D03 ติดตามการยกเลิกรายการอนุญาตจากผู้ก่อกําเนิดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ยกเลิก ให้ใช้ D02 แทน) 
D04 แจ้งการรบัวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) เข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน 
D05 แจ้งการรบัของเสียอันตรายเข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน (Manifest) 
D06 รายงานประจําปี (สก 5) 
D07 บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 6) 
D08 บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีท่าํการบําบัดหรือกําจัด (สก 7) 
D09 บัญชีแสดงรายการผลติภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก 8) 
D10 บัญชีแสดงการรับมอบเช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก 9) 
D11 แต่งต้ังตัวแทน (โดยผู้รับกําจัด) 
D12 บัญชีการแสดงความยินยอมรับดําเนินการ บําบัด/กําจัด (Positive List 2) 
D13 ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก 
D14 ขอรับรองผู้บําบัดและกาํจัดเพ่ือการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สก.10) 
D15 รายงานสมดุลมวลสาร (Mass Balance)(สก.14) 
X07 แจ้งขอยกเลิก/แก้ไข การแจ้งขนส่งของเสียท้ังท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  
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D01  ยืนยนัความยินยอมรบัดําเนินการบําบัด/กําจัด วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
 

เม่ือมีรายการคําขอฯ ท่ีรอการตอบรับยืนยันความยินยอมรับดําเนินการบําบัด/กําจัด วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
จะมีข้อความเตือน “New!”  ดังรูปที่ 14 

 
 

รูปที่ 14 
 

ผู้รับกําจัดตอบรับยืนยันดําเนินการบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้ โดยคลิกที่เมนูนี้ ระบบแสดง
หน้าจอรายการคําขอฯ ท่ีรอการยืนยัน ดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 

 
ผู้รับบําบัด/กําจัดสามารถเลือกรายการคําขออนุญาตเพ่ือตอบยินยอมรับหรือไม่ยินยอม บําบัด/กําจัด 

โดยการคลิกเลือก “คําขอเลขท่ี” ท่ีต้องการตอบรับยินยอมหรือไม่ยินยอม ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 

 15

 
รูปที่ 16 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลคําขออนุญาตของผู้ก่อกําเนิดท่ีส่งให้ผู้รับบําบัด/กําจัด  ตอบรับ

ยินยอมรับ หรือ ไม่ยินยอมรับ 
1. ผู้รับบําบัด/กําจัด จะต้องเลือกว่า “ยินยอมรับ” หรือ “ไม่ยินยอมรับ” บําบัด/กําจัดรายการ   

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามคําขอของผู้ก่อกําเนิด 
2. ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมได้หากผู้ก่อกําเนิดไม่แนบไฟล์เอกสาร (ถ้ามี) 
3. คลิกปุ่ม “ยืนยันผล” เพ่ือบันทึกผลการตอบรับเข้าสู่ระบบ 

 
หมายเหตุ    ผู้รับบําบัด/กําจัดจะต้องตอบรับการยินยอม/ไม่ยินยอมรับกําจัด/บําบัด ภายใน 3 วันนับจากที่         

ผู้ก่อกําเนิดบันทึกคําขอ มิเช่นน้ันแล้วคําขอน้ันหลุดออกจากระบบ  
 

หากมีไฟล์เอกสารที่ผู้รับดําเนินการต้องการช้ีแจงเพ่ิมเติม ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถแนบไฟล์โดยคลิก
ปุ่ม “แนบไฟล์เอกสาร” จะปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี 17 
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รูปที่ 17 

 
ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถแนบไฟล์เอกสารท่ีต้องการช้ีแจงเพ่ิมเติม ซ่ึงผู้รับบําบัด/กําจัด ต้องระบุ

รายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1. รายละเอียดเก่ียวกับไฟล์  
2. ระบุไฟล์ท่ีต้องการแนบ คลิกเลือกไฟล์ที่ปุ่ม  
3. คลิกปุ่ม “แนบไฟล์”  เพ่ือเป็นการยืนยันการแนบไฟล์ 
4. ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถลบไฟล์แนบ คลิกท่ี “ลบ”  
5. สิ้นสุดขั้นตอนการแนบไฟล์คลิกปุ่ม “ปิดหน้าจอน้ี”  
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D02   ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุญาตให้บําบัด/กําจัด วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
  

เมนูตรวจสอบผลการพิจารณาอนุญาตบําบัด/กําจัดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 18 
 

 
รูปที่ 18 

 

ผู้รับบําบัด/กําจัด ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุญาตให้บําบัด/กําจัดวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โดยระบุข้อมูลของผู้
ก่อกําเนิด  ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ระบุเลขทะเบียนโรงงาน หรือ เลขประจําตัว 13 หลัก ของผู้ก่อกําเนิดลงในช่องว่าง 
2. คลิกปุ่ม “เรียกดูรายการ” จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 19 

 

 
รูปที่ 19 

 
 

ระบบจะแสดงรายการคําขออนุญาตตรวจสอบผลการพิจารณาของผู้ก่อกําเนิดท่ีผู้รับกําจัด/
บําบัดตอบรับดําเนินการกําจัด/บําบัด  ตามท่ีกําหนด หากต้องการดูรายละเอียดคําขอฯ ให้คลิกท่ี “คําขอ
เลขที่” เช่น E-19002/2554 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณา ดังรูปท่ี 20 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 

 18

 
รูปที่ 20 

หน้จอแสดงรายละเอียดข้อมูลช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีผลการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้รับ
บําบัด/กําจัด ดําเนินการบําบัด/กําจัดให้ผู้ก่อกําเนิด 
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D04 แจ้งการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) เข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน  
 

 เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด ได้รับวัสดุท่ีไม่ใช่แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงานจากผู้ก่อกําเนิด จะต้องทําการแจ้งรับ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วน้ัน เม่ือคลิกเมนูน้ี ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 21 

 
รูปที่ 21 

 
 

D4.1 แจ้งการรับวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) เข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน  
 เมนูนี้จะใช้สําหรับการแจ้งรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) ที่ผู้ก่อกําเนิดมีการขออนุญาตนําวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) เม่ือคลกิเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 22 

 
รูปที่ 22 
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ให้ระบุเลขทะเบียนโรงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลัก ของผู้ก่อกําเนิดท่ีต้องการบันทึกข้อมูลการรับ
บําบัด/กําจัด จากน้ันคลิกปุ่ม “เรียกดูรายการ” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 23 

 
รูปที่ 23 

 
ระบบแสดงรายการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) สําหรับผู้รับบําบัด/กําจัด บันทึกปริมาณท่ีรับ

ดําเนินการให้กับผู้ก่อกําเนิดที่ส่งให้ดําเนินการบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน โดยต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 
1. เลือกเลขที่หนังสือแจ้งผลฯ สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกหนังสือแจ้งผล 
2. วันท่ีรับวัสดุเข้าบริเวณโรงงาน 
3. คลิก  หน้าลําดับที่เลขรายการท่ีต้องการบันทึกบําบัด/กําจัด 
4. กรอกปริมาณท่ีรับบําบัด (กก.) 
5. คลิก  ขอยืนยันว่าข้อมูลท่ีแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ 
6. คลิกปุ่ม “แจ้งการรับบําบัดฯ” เพ่ือบันทึกการแจ้งรับบําบดั/กําจัด ระบบจัดเก็บดังรูปท่ี 24 

 

 
รูปที่ 24 
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ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ได้ตรวจสอบข้อมูลท้ังหมดแล้วว่าถูกต้อง (ท่านไม่สามารถย้อนกลับ
มาทําขั้นตอนนี้ได้อีก)” คลิกปุ่ม “OK” เพ่ือเป็นการยืนยัน ระบบแสดงเลขท่ีอ้างอิงเพ่ือเป็นการยืนยัน การบันทึก
ดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 

 
ระบบจะแสดงเลขท่ีอ้างอิง : Reference No.XXX เป็นการยืนยันบันทึกการแจ้งขนส่งเข้าสู่ระบบ  

 

 
รูปที่ 26 

 
ตัวอย่างใบกํากับการขนส่งที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) จากอุตสาหกรรม กรณีย่ืนแจ้งขนผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งรับบําบัด/กําจัด ได้จาก 

1. ดูประวัติการแจ้งรับบําบัดที่ผ่านมาในรอบ 50 วัน     ดังรูปที่ 27 
2. ดูประวัติการแจ้งรับบําบัดทั้งหมด (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) ดังรูปท่ี 28 
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1. ดูจากประวัติการแจ้งขนส่งในรอบ 50 วัน 
 

 
รูปที่ 27 

 
เม่ือคลิกเมนูนี้ ระบบแสดงรายงานการแจ้งรับวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) ท่ีผ่านมาในรอบ 50 วัน 

ประกอบด้วยข้อมูล เลขที่อ้างอิง วันท่ีรับ เลขที่หนังสือแจ้งผล ช่ือผู้ก่อกําเนิด เลขทะเบียน รหัส ช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ปริมาณ (*กก.)    

 
หมายเหตุ  * ปริมาณ น้ําหนักเป็นกิโลกรัม 
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2. ดูประวัติการแจ้งขนสง่ท้ังหมด (ตามเงื่อนไขที่กําหนด) 

 

 
รูปที่ 28 

 
เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอสําหรับกําหนดเงื่อนไขการสืบค้นข้อมูลการแจ้งรับบําบัด/กําจัด วัสดุ

ท่ีไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) เข้ามาบําบัด/กําจัด ในโรงงานซ่ึงผู้รับบําบัด/กําจัด กําหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
- หมายเลขอ้างอิง 
- เลขที่หนงัสือแจ้งผลฯ อก. 
- กําหนดช่วงวันท่ีรายงาน 
- กําหนดช่วงวันท่ีขนออก 
- ทะเบียนโรงงานผู้ก่อกําเนิด 
- รหัสของเสียตัวเลข (6 หลัก เช่น 100112)  
- ช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
- ปริมาณที่ขนส่ง 

 
การสืบค้นข้อมูลผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกกําหนดเงื่อนไขข้อมูลในการสืบค้นช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ เม่ือ

ผู้รับบําบัด/กําจัดกําหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการสืบค้นแล้ว คลิกปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น”  ระบบแสดงหน้าจอดัง
รูปท่ี 29 
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รูปที่ 29 

 
ระบบแสดงข้อมูลการแจ้งรับบําบัด/กําจัด วัสดุท่ีไม่แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) เข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณ

โรงงาน ตามเงื่อนไขที่เลือกสืบค้น 
  
 
หมายเหตุ  การพิมพ์ใบกํากับการขนส่งที่ผ่านมาให้คลิกเลอืกรายการ “เลขที่อ้างอิง” เพ่ือทําการพิมพ์ใบกํากับ

ขนส่งย้อนหลัง 
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D4.2   แจ้งการรับวัสดุท่ีไมใ่ช้แล้ว (ท่ีไม่อนัตราย) กรณท่ีีได้รับการยกเว้น สก.2 
 เม่ือผู้รับบําบัด/กําจัด ได้รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ท่ีไม่อันตราย) ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดง
หน้าจอดังรูปท่ี 30 
 

 
รูปที่ 30 

 
จากน้ันคลิกปุ่ม รายการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีต้องการรับ ระบบแสดงหน้าจอจัดการรายการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่จะรับ ดัง
รูปท่ี 31 
 

 
รูปที่ 31 
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คลิก เพ่ิมรายละเอียด เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท่ีต้องการขนออก ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 32 
 

 
รูปที่ 32 

 
คลิกปุ่ม เพ่ิม ระบบจะเพ่ิมรายการข้อมูล และคลิกปุ่ม ปิดหน้าน้ี ระบบจะกลับไปยังหน้าจอรูปท่ี 31  จากน้ัน
ผู้ประกอบการจะต้อง คลิกทําเครื่องหมายเพื่อยืนยันข้อมูลท่ีแจ้งว่าเป็นความจริง   จึงจะสามารถคลิกปุ่ม แจ้ง
ขนส่งฯ ได้ ระบบแสดงหน้าจอแสดงเลขที่อ้างอิงสําหรับการแจ้งรับ ดังรูปท่ี 33 
 

 
รูปที่ 33 
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D05 แจ้งการรับของเสียอันตรายเข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน (Manifest)  
  

เม่ือคลิกเมนูน้ี ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 34 

 
รูปที่ 34 

 
ผู้รับบําบัดระบุเลขทะเบียนโรงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลัก ของผู้ก่อกําเนิดโดยที่ต้องการแจ้งรับของ

เสียอันตราย จากน้ันคลิกปุ่ม “เรียกดูรายการ” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 35 
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รูปที่ 35 

 
หน้าจอแสดงรายการรับของเสียอันตรายเข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน (Manifest) โดยต้อง

กรอกข้อมูลดังน้ี 
1. เลขที่หนงัสือแจ้งผลฯ สามารถคลิก  เพ่ือเลือกหนังสือแจ้งผลฯ 
2. กรอกหมายเลขใบกํากับการขนส่ง 
3. วันท่ีรับมอบของเสียอันตรายเข้าบริเวณโรงงาน เช่น 01/01/2555    เวลาขน   เช่น 9.00 
4. ใส่เลขประจําตัวผู้ขนส่ง เช่น DIWTXXXXXXXX 
5. เลือกยานพาหนะท่ีใช้ สามารถคลิก  
6. กรอกเลขทะเบียนพาหนะ 
7.  หน้าเลขลําดับท่ี 
8. กรอกปริมาณที่ระบุในใบกํากับและปริมาณที่รับดําเนินการ 
9. กรอกชนิดภาชนะที่บรรจุและจํานวนภาชนะ หรือคลิกปุ่ม   เลือกชนิดของภาชนะท่ีบรรจุ 
10. เลือกกําหนดการกําจัด 
 สามารถกําจัดของเสียภายในระยะเวลาก่ีวัน 
 ไม่สามารถรับกําจัดได้ และส่งคืนในปริมาณเท่าใด ภายในระยะเวลากี่วัน 
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11. ระบุเหตุผล (กรณีไม่สามารถกําจัดภายในระยะเวลา) 
12.  ขอยืนยันว่าข้อมูลท่ีแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ คลิกปุ่ม “แจ้งการ

รับบําบัดฯ”  ระบบจะแสดงข้อความเตือนดังรูปที่ 36 
 

 
รูปที่ 36 

 
ระบบจะแสดงงข้อความแจ้งเตือน “ได้ตรวจสอบข้อมูลท้ังหมดแล้วว่าถูกต้อง (ท่านไม่สามารถ

ย้อนกลับมาทําขั้นตอนน้ีได้อีก)” ก่อนทําการบันทึก คลิกปุ่ม “OK”  ระบบจะแสดงเลขท่ีอ้างอิงเพ่ือเป็นการย่ืนยัน
ดังรูปที่ 37 

 

 
รูปที่ 37 

 

ระบบจะแสดงเลขท่ีอ้างอิง : Reference No.ในการบันทึกการแจ้งขนสง่เข้าสู่ระบบ  
 
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งขนสง่ย้อนหลัง เหมือนกับการแจ้งขนส่งท่ีไม่เป็น

อันตราย 
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รูปที่ 38 

 
หน้าจอรายงานการแจ้งรับของเสียอันตรายที่ผ่านมาในรอบ 50 วัน ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล เลขที่

อ้างอิง เลขที่ใบกํากับ วันท่ีส่ง หนังสือแจ้งผล ช่ือผู้ก่อ และตารางรายงานการแจ้งรับของเสียอันตรายท่ีผ่านมาใน
รอบ 50 วัน 

 
หมายเหตุ “WG แจ้ง” คือ ผู้ก่อกําเนิด  มีการบันทึกแจ้งการขนส่งออกนอกบริเวณโรงงานแล้ว 
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รูปที่ 39 

 
หน้าจอการสืบค้นข้อมูลการแจ้งรับกําจัดของเสียอันตรายในบริเวณโรงงาน โดยผู้รับบําบัด/กําจัด 

สามารถสืบค้นโดยกําหนดเงื่อนไขได้ดังน้ี 
- หมายเลขอ้างอิง 
- เลขที่หนงัสือแจ้งผลฯ อก. 
- วันท่ีรายงาน 
- วันท่ีขนออก 
- ทะเบียนโรงงานผู้ก่อกําเนิด เช่น DIWGXXXXXXXXXX 
- รหัสของเสยี เช่น 010102 
- ช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
- ปริมาณที่ขนส่ง 

 
การสืบค้นข้อมูล ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถเลือกกรอกข้อมูลในการสืบค้นตามเงื่อนไขที่ต้องการ เม่ือ

ผู้รับบําบัด/กําจัด เลือกกรอกข้อมูลท่ีต้องการสืบค้นแล้วให้ผู้รับบําบัด/กําจัด คลิกปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 40 
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รูปที่ 40 

 
ระบบจะแสดงข้อมูลการแจ้งรับกําจัดของเสียอันตรายในบริเวณโรงงาน เข้ามาบําบัด/กําจัด ใน

บริเวณโรงงาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
การพิมพ์ใบกํากับการขนส่งท่ีผ่านมา คลิกเลือกรายการ “MAF No.” เพ่ือทําการพิมพ์ใบกํากับขนส่ง

ย้อนหลัง ระบบจะแสดงเอกสารใบกํากับการขนส่งของเสียอันตรายดังรูปท่ี 41 
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 รูปท่ี 41 

 
ตัวอย่าง ใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Hazardous Waste Manifest) 
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D06 รายงานประจําปี (สก.5)  
  

เมนูสําหรับผู้รับบําบัด/กําจัด ส่งรายงานใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
สําหรับผู้รับบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ประจําปี (สก.5) ดังรูปที่ 42 
 

 
รูปที่ 42 

 
ผู้รับบําบัด/กําจัด เลือกปี พ.ศ. ท่ีต้องการเรียกดูข้อมูลใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.5) ท่ีแจ้งรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
คลิกปุ่ม “เรียกดู” จะปรากฏหน้าจอดังรูปท่ี 43 

 
รูปที่ 43 

ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถดึงข้อมูลจากการแจ้งขนส่ง (กรณีมีการบันทึกผ่านระบบ) คลิกปุ่ม “ดูข้อมูล
จากการแจ้งการขนส่ง” ระบบแสดงข้อมูลที่บันทึกตรวจสอบความถูกต้องของรายการ (สก.5 - เอกสารลําดับที่ 1) 
หากไม่ครบถ้วนสามารถเพ่ิมรายละเอียดสิ่งปฏิกูลท่ีไม่ใช้แล้ว คลิกปุ่ม  “เพ่ิมรายละเอียด”  จะปรากฏหน้าจอดัง
รูปท่ี 44 
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รูปที่ 44 

 
หน้าจอบันทึกเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและวิธีกําจัด ดังนี้ 
- รหัสของเสียตัวเลข (รหัส 6 หลัก) หากไม่ทราบคลิกท่ี       เพ่ือค้นหา 
- ช่ือและคําบรรยายของเสีย 
- ปริมาณ 
- หน่วย 
- ทะเบียนโรงงานผู้ก่อกําเนิด 
- วิธีการกําจัดตัวเลข (รหัส 3 หลัก) หากไม่ทราบคลิกท่ี       เพ่ือค้นหา   
- ผู้ขนสง่/จัดการ 
- รหัสประจําตัวผู้ขนสง่ เช่น DIWTXXXXXXXXX 
- หมายเหตุ 
เม่ือดําเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือเป็นการยืนยันการบันทึกข้อมูล

และคลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เพ่ือกลับไปยังหน้าจอรูปที่ 43  ซ่ึงหากต้องการแก้ไข ให้คลิก “แก้ไข” ท่ีอยู่หลังรายการ
ข้อมูลน้ันและเม่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 45 
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รูปที่ 45 

 
หน้าจอใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้รับบําบัด/กําจัด และกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประจําปี พ.ศ ที่จะทํารายงาน โดยให้แนบไฟล์ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้ 
1. แนบแผนผังการไหลของกระบวนการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คําบรรยาย

กระบวนการและผลผลิตที่ได้ (เอกสารลําดับที่ 2) 
2. แนบแผนผังแสดงสถานที่ เก็บ ทําลายฤทธ์ิ กําจัด ท้ิงหรือฝังและจุดตรวจสอบติดตามผล 

(Monitoring) (เอกสารลําดับท่ี 3) 
3. แนบแผนการป้องกันอุบัติภัยเพ่ือตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (เอกสารลําดับที่ 5) 
4. ผลการตรวจสอบติดตามผลกระทบต่อแหล่งนํ้าใต้ดิน (Groundwater Monitoring) และผลการ

ตรวจสอบการระบายมลพิษ (เอกสารลําดับท่ี 7) 
4.1 การระบายมลพิษทางนํ้า 
4.2 การระบายมลพิษทางอากาศ 
4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์แหล่งน้ําสาธารณะ 
4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศใกล้เคียง 
4.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน 
ขั้นตอนการแนบไฟล์ 
 กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์แนบ เช่น เอกสารแนบลําดับท่ี.... 
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 ระบุไฟล์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม  เลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามท่ีต้องการ คลิก
ปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบจะจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนรายละเอียดไฟล์ 

 ไฟล์ท่ีได้แนบมาหากไม่ต้องการสามารถคลิกท่ี “ลบ” 
 ดําเนินการแนบไฟล์เอกสารครบตามที่ต้องการ คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” จะปรากฏหน้าจอ    

ดังรูปที่ 46 
 

 
รูปที่ 46 

 
ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถดึงข้อมูล แจ้งรายละเอียดของผู้ดําเนินการรวบรวม ขนส่ง บําบัด และกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (กรณีมีการบันทึกผ่านระบบ) คลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจาการแจ้งการขนส่ง” ระบบแสดง
ข้อมูลที่บันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ (สก.5, เอกสารลําดับท่ี 4) หากไม่ครบถ้วนสามารถเพ่ิม
รายละเอียด คลิกที่ “เพ่ิมรายละเอียด” จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 47 
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รูปที่ 47 

 

หน้าจอแสดงรายการเพื่อให้ผู้รับบําบัด/กําจัดเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของผู้ดําเนินการรวบรวม ขนส่ง 
บําบัดและกําจัด โดยต้องกรอกข้อมูลดังนี ้

- ช่ือผู้ดําเนินการ 
- หมายเลขประจําตัว 
- ท่ีอยู่ 
- เบอร์โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- วิธีจัดการ/ขนส่ง (รหัส 3 หลกั) 
- เลือก  ในช่องสถานะของ ผู้ก่อกําเนิด  ผู้รวบรวมและขนส่ง  ผู้บําบัดและกําจัด 
ผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเป็นการยืนยันจัดเก็บเข้าสู่ระบบ 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล คลิก “แก้ไข” และ “ลบ” จากหน้าจอรูปที่ 1-46 ดําเนินการเรียบร้อย คลิก
ปุ่ม “ดําเนินการต่อ” จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปท่ี 48 
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รูปที่ 48 

 
หน้าจอรายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น 

(สก.5, เอกสารลําดับท่ี 6) ผู้รับบําบัด/กําจัด ต้องกรอกรายงานอุบัติเหตุ ดังน้ี 
1. เลือก  ที่หน้าหัวข้อไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นระหว่าง 1 ม.ค.ถึง 31 ธ.ค. ของปีท่ีผ่านมา หรือหัวข้อ

เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของปีท่ีผ่านมา  
2. กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นให้ผู้รับบําบัด/กําจัด ระบุเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นและการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์นั้นหรือแนบไฟล์ระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น 
3. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ท่ีจะแนบลงไป 
4. ผู้รับบําบัด/กําจัด เลือกหัวข้อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 31ธ.ค. ของปีท่ีผ่านมา คลิกปุ่ม      
     เพ่ือเลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบส่ง 
5. ระบุไฟล์ท่ีต้องการแนบไฟล์โดยการคลิกปุ่ม                เลือกไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่

ต้องการ คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบจะจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนรายละเอียดไฟล์ 
6. ไฟล์ท่ีผู้รับบําบัด/กําจัด แนบมา สามารถลบได้ คลิกท่ี “ลบ” คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” จะปรากฏ

หน้าจอกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้บันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 49 
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รูปที่ 49 

 

ผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้บันทึกข้อมูลย่ืนรายงาน สก.5 ต่อ กรมโรงงาน ดังน้ี 
- ช่ือผู้จัดเตรียมเอกสาร 
- ตําแหน่งผู้จัดเตรียมเอกสาร 
- ช่ือผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
- ตําแหน่งผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
- เบอร์โทรศัพท์ผู้บันทึก 
- E-mail ผู้บันทึก  
- กรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 50 

 
หมายเหตุ   เอกสารไม่ถูกต้องหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้รับบําบัด/กําจัดแก้ไข

และกรอกข้อมูลส่งเพ่ิมเติมต่อกรมโรงงาน 
 

      
รูปที่ 50 
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ผู้รับบําบัด/กําจัด เม่ือดําเนินการบันทึกข้อมูลรายการ สก.5 แล้ว หากรายงานยังไม่สมบูรณ์
ต้องการบันทึกไว้แล้วสามารถกลับมาดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูลแล้วกลับไปหน้าหลัก” แต่
หากรายงานครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกปุ่ม “ยืนยันการส่งรายงาน สก. 5 ทางอิเล็กทรอนิกส์” ระบบจะมีข้อความ
เตือน ย่ืนเอกสารต่อกรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมเลขท่ีรับเรื่อง ดังรูปท่ี 51 

 

 
รูปที่ 51 

 
หมายเหตุ   หากต้องการพิมพ์แบบ “รายงานใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สําหรับ

บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.5)” สามารถสั่งพิมพ์จากรูปที่ 50 คลิกปุ่ม 
“พิมพ์รายงาน”  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 52 
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ตัวอย่าง  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิง่ปฏกิูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.5) 

 
รูปที่ 52 
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D07   บัญชีแสดงการรับมอบส่ิงปฏิกูล หรอืวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.6)  
  

เมนูบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.6) สําหรับทํารายงานสรปุการรับมอบ 
สิ่งปฏิกูลเข้ามาบําบัด/กําจัด ในบริเวณโรงงาน เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 53 
 

 
รูปที่ 53 

 

หน้าจอสําหรับจัดทําบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.6)  ณ วันท่ีรับมอบ     
มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกวันท่ีรับมอบ คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกวัน 
2. คลิกปุ่ม “จัดทําบัญชี” ระบบแสดงข้อมูลบัญชีการรับมอบสิ่งปฏกิูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.6)  

ดังรูปที่ 54 
 

 
รูปที่ 54 

 
หน้าจอแสดงข้อมูลบัญชีการรับมอบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.6) ณ วันท่ีรับมอบ 
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D08   บัญชีแสดงรายการส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัด (สก.7)  
  

เมนูบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัด (สก.7) เม่ือคลิกเมนูนี้
ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 55 
 

 
รูปที่ 55 

 
ให้เลือกวันที่บําบัดหรือกําจัดที่ต้องการจัดทําบัญชีโดยคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกวันท่ี จากน้ันคลิกปุ่ม 

“จัดทําบัญชี” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 56 
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รูปที่ 56 

 
หน้าจอแสดงบัญชีรายการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัด (สก.7) ผู้รับบําบัด/

กําจัด ดําเนินการเพ่ิมรายการบําบัดหรือกําจัด ตามประเภทของวัสดุ 
- รายการบําบัดหรือกําจัดของเสียอันตราย กําหนดเง่ือนไขเลขท่ีอ้างอิง Ref# หรือ เลขประจําตัว 13 

หลัก(ผู้ก่อกําเนิด) หรือเลขที่ใบกํากับการขนส่ง ที่ต้องการเพ่ิมรายการบําบัดหรือกําจัด คลิกปุ่ม “เพ่ิม
รายการบําบัดหรือกําจัด”  ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 57 

 
รูปที่ 57 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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ระบบแสดงข้อมูลตามที่ผู้รับบําบัด/กําจัดบันทึกการแจ้งรบัวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาบําบัด/กําจัด (สก.7) 
ในบริเวณโรงงาน จากน้ันผู้รับบําบัด/กําจัด บันทึกบัญชีรายการสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทําการบําบัดหรือ
กําจัดในแต่ละวัน ดังน้ี 

1. บันทึกปริมาณที่นําไปกําจัด (kg.)  
2. คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ”  เพ่ือบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ  

 
-  รายการบําบัดหรือกําจัดของไม่เสียอันตราย กําหนดเง่ือนไขเลขที่อ้างอิง Ref# หรือ เลขประจําตัว 13 
หลัก (ผู้ก่อกําเนิด) ท่ีต้องการเพ่ิมรายการบําบัดหรือกําจัด คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการบําบัดหรือกําจัด” ระบบจะ
แสดงหน้าจอดังรูปท่ี 58 
 

 
รูปที่ 58 

ระบบแสดงข้อมูลตามที่ผู้รับบําบัด/กําจัดบันทึกการแจ้งรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาบําบัด/กําจัด (สก.7) ใน
บริเวณโรงงาน จากนั้นผู้รับบําบัด/กําจัด บันทึกบัญชีรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัดใน
แต่ละวัน ดังนี ้

1. บันทึกปริมาณที่นําไปกําจัด (kg.)  
2. คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” เพ่ือบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ  
 
หากต้องการสั่งพิมพ์บัญชีรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัด (สก.7)   คลิก

ปุ่ม “พิมพ์รายงาน”  ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 59 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 59 

 
หน้าจอแสดงรายงานสรุปข้อมูลบัญชีรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีทําการบําบัดหรือกําจัด (สก.7) 

ณ วันท่ีบําบัดหรือกําจัด ที่ดําเนินการบันทึกเข้าสู่ระบบ 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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D09   บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8)  
  

เมนูบัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8) เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดง
หน้าจอดังรูปท่ี 60 
 

 
รูปที่ 60 

 
ระบบแสดงข้อมูลผู้รับบําบัด/กําจัด และส่วนของบัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบ

ทดแทน (สก.8) ดําเนินการขั้นตอนดังนี้  
1. เลือกวันท่ีจัดทําบัญชี คลิกปุ่ม   
2. คลิกปุ่ม “จัดทําบัญชี”  ระบบแสดงข้อมูลดังรูปท่ี 61 

 

 
รูปที่ 61 

 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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ระบบแสดงข้อมูลบัญชีรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8) ผู้รับบําบัด/กําจัด 
สามารถเพ่ิมรายการใหม่ คลิกที่ “เพ่ิมรายการใหม่” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 62 

 
รูปที่ 62 

ระบบแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้รับบําบัด/กําจัด เพ่ิมรายการในการจัดทําบัญชี โดยกรอกข้อมูลดังน้ี 
- รายช่ือวัตถุดิบ(สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว) 
- รหัสวัตถุดิบ(สิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) 
- เลือก  หน้าชนิดของผลิตภัณฑ์  
- ระบุวันท่ีผลิต คลิกที่ปุ่ม  และระบุปริมาณที่ทําการผลิต/kg 
- ระบุวันท่ีสง่มอบให้เตาเผา คลิกปุ่ม  และระบุปริมาณที่ส่งมอบให้เตาเผา/kg 
- เลขทะเบียนผูร้ับมอบ(เตาเผา) 
- เลขที่หลักฐานการรับมอบ 
- ผู้บันทึก 
- หมายเหตุ 
หลังจากที่ผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ผู้รับบําบัด/กําจัด ต้องการ

แก้ไขข้อมูล บัญชีรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน คลิกปุ่ม “แก้ไข” ในรูปที่ 56 จะปรากฏหน้าจอ
เหมือนกับการเพ่ิมข้อมูล  

หากผู้รับบําบัด/กําจัด ต้องการพิมพ์ข้อมูลสรุปบัญชีรายการผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน 
(สก.8) คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 63 

 
รูปที่ 63 
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D10   บัญชีแสดงการรับมอบเช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.9)  
  

เมนูแสดงข้อมูลบัญชีการรับมอบเช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.9) เม่ือคลิกเมนูนี้ระบบแสดง
หน้าจอดังรูปท่ี 64 
 

 
รูปที่ 64 

 
ระบบแสดงข้อมูล ผู้รับบําบัด/กําจัด ทํารายงานบัญชีรายการรับมอบเช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน 

(สก.9) ขั้นตอนดังน้ี 
1. เลือกวันท่ีบําบัดหรือกําจัด คลิกปุ่ม    
2. คลิกปุ่ม “จัดทําบัญชี” ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 65 

 

 
รูปที่ 65 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถเพ่ิมรายการใหม่ ของบัญชีรับมอบผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน 
คลิกที่ “เพ่ิมรายการใหม่” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 66 
 

 
รูปที่ 66 

ระบบแสดงหน้าจอ เพ่ิมรายการใหม่ในส่วนของบัญชีรับมอบผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน 
ต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 

- ทะเบียนโรงงานผู้ส่งมอบ 
- เลือก  หน้าชนิดของผลิตภัณฑ ์
- เลือกวันท่ีรับมอบ คลิกปุ่ม  
- ระบุปริมาณที่รับมอบ (หน่วย kg) 
- เลขที่หลักฐาน การรับมอบ 
- ผู้บันทึก 
- หมายเหตุ 
จากน้ัน ผู้รับบําบัด/กําจัด คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีรายการรับมอบผลิตภัณฑ์

เช้ือเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน(สก.9) หากต้องการแก้ไขคลิกปุ่ม “แก้ไข” จากรูปที่ 65 ระบบแสดงหน้าจอ
เหมือนกับการเพิ่มข้อมูลจากน้ัน ผู้รับบําบัด/กําจัดทําการแก้ไขข้อมูล หากต้องการพิมพ์รายงานคลิกปุ่ม “พิมพ์
รายงาน” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 67 

 
รูปที่ 67 

หน้าจอรายงานบัญชีรายการรับมอบผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง/วัตถุดิบทดแทน (สก.9) ณ วันท่ีจัดทํารายงาน 
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D12   บัญชีการแสดงความยินยอมรับดําเนินการ บําบัด/กําจัด (Positive List 2) 
 
 เม่ือผู้ประกอบการได้รับการรับรองผู้บําบัดและกําจัดเพ่ือการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์ล้วจะสามารถใช้เมนู D12 บัญชีการแสดงความยินยอมรับดําเนินการ บําบัด/กําจัด  (Positive List 
2)  เม่ือคลิกเมนูแล้วระบบแสดงหน้าจอดังรปูที่ 68   
 

 
รูปที่ 68 

 
 

ให้ระบุเลขทะเบียนโรงงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลักของผู้ก่อกําเนิดที่ต้องการจัดทาํบัญชีรายการรหัสของเสีย 
วิธีกําจัดและปริมาณ  จากน้ันคลิกปุ่ม จัดทําบัญชี ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 69 
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รูปที่ 69 

 
ให้ทําการระบุรหัสของเสีย ช่ือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ปริมาณและวิธีกําจัด หรืออาจจะเลือกจากประวัติเดิมระบบจะดึง
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบข้ึนให้แลว้จึงแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม เพ่ิมรายการ ระบบทําการ
บันทึกรายการข้อมูลและแสดงข้อมูลท่ีบันทกึดังรูปท่ี 70 

 
รูปที่ 70 

 
ซ่ึงหากต้องการลบรายการรหัสของเสียที่ไม่ต้องการให้คลิกท่ีปุ่ม ลบรายการ ระบบจะลบรายการน้ันให้ 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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D13   การขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก  
 

ผู้รับบําบัด/กําจัด ท่ีสมัครเข้าใช้บริการแล้วและยังไม่มีเลขประจําตัว 13 หลักท่ีใช้ดําเนินการเกี่ยวกับของ
เสียอันตรายสามารถเข้ามาย่ืนคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลักการเมนูน้ีได้(เม่ือมีการเปิดใช้งานระบบเมนูน้ี) โดยเม่ือ
คลิกเมนู ขอมีเลขประจําตัว 13 หลักแล้ว ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 71 

 
รูปที่ 71 

 
เม่ือคลิกท่ี ผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย ระบบแสดงข้อมูล

รายละเอียดของโรงงานที่ต้องการย่ืนคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก โดยมีการดึงข้อมูลโรงงานจากระบบทะเบียน
โรงงานและข้อมูลท่ีสมัครเข้าใช้ระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผู้ประกอบการต้องทําการ
เพ่ิมข้อมูลในส่วนท่ีขาดให้ครบถ้วน ดังรูปที่ 72 
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รูปที่ 72 

 
จากนั้นคลิกปุ่มหน้าถัดไป เพ่ือระบุรายการของเสียอันตรายที่มี ดังรูปที่ 73 

 
รูปที่ 73 

  
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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คลิกปุ่ม เพ่ิมรายการของเสียอันตราย ระบบแสดงหน้าจอบันทึก ดังรูปท่ี 74 

 
รูปที่ 74 

 
เม่ือบันทึกรายการของเสียเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกทําเคร่ืองหมายถูก เพ่ือยืนยันรับรองขอ้มูลที่แจ้งว่าเป็น

จริงทุกประการ ระบบทําการบันทึกคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลักพรอ้มแสดงเลขท่ีคําขอ ดังรูปท่ี 75 

 
รูปที่ 75 

 
 ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก 
 เม่ือผู้ประกอบการที่ย่ืนคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก คลกิเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก ระบบแสดงหน้าจอดังรปูท่ี 76 

 
รูปที่ 76 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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D14   ขอรับรองผู้บําบัดและกําจัดเพื่อการอนุญาตแบบอัตโนมัตผิ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สก.10)  
 ผู้รับบําบัด/กําจัดที่ต้องการเข้าสู่การอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องทําการย่ืนแบบคํา
ขอการรับคําขอการรับรองผูบํ้าบัดและกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เม่ือคลิกเมนูนี้ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 77 

 
รูปที่ 77 

 
D14.1 ยื่นแบบคําขอรับการรับรอง (สก.10)  
 เมนูน้ีสําหรับการย่ืนขอการรับรองผู้บําบัด/กําจัด ในกรณีท่ีผู้รับบําบัด/กําจัด ยังไม่เคยได้รับการรับรองผู้
บําบัดและกําจัดเพ่ือการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เม่ือคลิกเมนูน้ี ระบบแสดงหน้าจอบันทึก
ข้อมูลส่วนท่ี 1  ดังรูปที่ 78 
 

 
รูปที่ 78 

 
เม่ือบันทึกส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงคลิกปุ่ม หน้าถัดไป เพ่ือบันทึกส่วนท่ี 2 ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 79 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 79 

 
จากนั้นจึงทําการบันทึกข้อมูล รหัสวิธีกําจัดและรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ดังรูปท่ี 80 
 

 
รูปที่ 80 

 
โดยคลิก เพ่ิมรายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าจอในการเพ่ิมรหัสวิธีกําจัดและรหัสสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดย
ระบบจะทําการประมวลผลเพ่ือแสดงรหัสวิธีกําจัดและรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  ท่ีผู้ประกอบการน้ันๆ 
สามารถขอรับการรับรองได้ ดังรูปท่ี 81 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 81 

 
 
เม่ือบันทึกข้อมูลรหัสวิธีกําจัดและรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีต้องการแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดง
หน้าจอบันทึกข้อมูลส่วนท่ี 3 รูปท่ี 80 จากนั้นคลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 82 
 

 
รูปที่ 82 

 
จากน้ัน คลิกปุ่ม บันทึก ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการย่ืนคําขอการรับคําขอการรับรองผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 83 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 83 

 
 

D14.2 ยื่นแบบต่ออายุหนังสือรับรอง (สก.10)  
เม่ือหนังสือรับรองผู้บําบัดและกําจัดเพ่ือการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีระยะเวลาใน

การรับรอง 3 ปี ใกล้จะหมดลง ผู้รับบําบัด/กําจัด สามารถย่ืนคําขอเพ่ือต่ออายุหนังสือรับรองโดยระบบจะดึงข้อมูล
ท่ีได้รับการรับรองแล้วมาแสดง เม่ือคลิกมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 84 
 

 
รูปที่ 84 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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จากนั้นคลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอแนบไฟล์เอกสารประกอบการย่ืนคําขอฯ ดังรูปท่ี 84 

 
รูปที่ 85 

 
คลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอ รายการรหัสวิธีกําจัดและรหัสสิ่งปฏิกูลท่ีได้รับการรับรองซ่ึงส่วนน้ี
ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขได้  ดังรูปที่ 86 
 

 
รูปที่ 86 

 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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คลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอบันทึกผู้ย่ืนคําขอฯ ดังรูปที่ 87 

 
รูปที่ 87 

 
จากนั้น คลิกปุ่ม ย่ืนคําขอฯ ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการย่ืนคําขอ  รูปที่ 88 

 
รูปที่ 88 

 
 
D14.3 ยื่นแบบคําขอเพ่ิมเติม (สก.12)  
 ผู้รับบําบัด/จํากัดสามารถเพ่ิมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัดเพ่ือการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมในขณะที่หนังสือรับรองยังไม่หมดอายุ  เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 89 
 

 
รูปที่ 89 

 
คลิกที่เลขท่ีหนงัสือรับรองในกรณีท่ีเป็นการย่ืนแบบคําขอเพ่ิมเติมระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 90 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 90 

 
เม่ือคลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอให้แนบเอกสารประกอบการย่ืนแบบคําขอเพ่ิมเติม ดังรูปที่ 91 

 

 
รูปที่ 91 

 
คลิกปุ่ม หน้าถัดไป เพ่ือทําการเลือกรหัสวิธีกําจัดแล้วรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ดังรูปท่ี 92 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 92 

 
คลิก เพ่ิมรายละเอียด ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมรหัสวิธีกําจัดแล้วรหัสสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังรูปที่ 93 
 

 
รูปที่ 93 

 
 
ให้เลือกระบุรหัสวิธีกําจัดท่ีจะขอการรับรอง ท้ังนี้ระบบจะคัดกรองรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากรหัส วิธี
กําจัดท่ีขอการรับรอง โดยจะคัดกรองเฉพาะรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีโรงงานมีประวัติการแจ้งรับเข้ามา
ดําเนินการมากกว่า 1 ปี และยังไม่ได้รับการรับรอง  โดยโรงงานจะต้องเลือกรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่
ต้องการขอรับการรับรองเพ่ิมเติม 
  



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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 จากนั้นคลิกปุ่ม หน้าถัดไป เพ่ือทําการเลือกรหัสวิธีกําจัดแล้วรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและบันทึก
ช่ือ ตําแหน่งผู้ย่ืน ซ่ึงเป็นขั้นตอนสิ้นสุดการย่ืนคําขอ ดังรูปท่ี 94 
 

 
รูปที่ 94 

 
เม่ือคลิกปุ่ม ย่ืนคําขอฯ ระบบทําการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้าจอแสดงเลขท่ีคําขอฯ ดังรูปที่ 95 
 

 
รูปที่ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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D14.4 ยื่นแบบคําขอยกเลิก (สก.12)  
 ผู้รับบําบัด/จํากัดสามารถสามารถขอยกเลิกรายการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัดที่ได้รับการรับรองเพ่ือ
การอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 96 
 

 
รูปที่ 96 

 
คลิกที่เลขท่ีหนงัสือรับรองในกรณีท่ีเป็นการย่ืนแบบคําขอยกเลิก  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 97 
 

 
รูปที่ 97 

 
 
คลิกปุ่ม หน้าถัดไป ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 98 
 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 98 

 
เม่ือคลิกปุ่ม ย่ืนคําขอฯ ระบบทําการบันทึกข้อมูลและแสดงหน้าจอแสดงเลขท่ีคําขอฯ ดังรูปที่ 99 

 
รูปที่ 99 

 
D14.5 ตรวจสอบผลการพิจารณา 
 เม่ือผู้ประกอบการยื่นคําขอฯ เข้ามาในระบบต้องการจะตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอฯ ให้คลิกที่เมนูนี้ 
ระบบแสดงหน้าจอรายการคําขอฯ พร้อมทั้งสถานะการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีดังรูปท่ี 100 
 

 
รูปที่ 100 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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D15 รายงานสมดุลมวลสาร (Mass Balance)(สก.14)  
 
 การจัดทํารายงานสมดุลมวลสาร (Mass Balance) ในระบบผู้ประกอบการต้องทําการบันทึกข้อมูลไปที่ละ
ขั้นตอน โดยเม่ือเลือกเมนู รายงานสมดุลมวลสาร(Mass Balance)  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 101 
 

 
รูปที่ 101 

 
ระบบแสดงช่วงเวลาที่นําข้อมูลมาทํารายงาน คลิกปุ่มดําเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลมวลสาร
เข้ากระบวนการ .ในส่วนของข้อมูลท่ีแจ้งรับดําเนินการ คลิกปุ่ม ดึงข้อมูลจากการแจ้งรับดําเนินการ ดังรูปที่ 102 
 

 
รูปที่ 102 

 
เม่ือคลิกปุ่ม ดําเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกวัตถุดิบจากแหล่งกาํเนิดอ่ืน ดังรูปท่ี  103 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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รูปที่ 103 

 
คลิกปุ่ม ดําเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกปริมาณและชนิดสารเคมี ดังรูปท่ี 104 
 

 
รูปที่ 104 

 
คลิกปุ่ม ดําเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกปริมาณผลิตภัณฑ์ ดังรูปท่ี 105 
 

 
รูปที่ 105 

 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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คลิกปุ่ม ดําเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ  
ดังรูปที่ 106 

 
รูปที่ 106 

 
คลิกปุ่ม ดําเนินการต่อ เพ่ือบันทึกช่ือ ตําแหน่งและวันท่ี โดยวันท่ีนั้นระบบจะแสดงวันท่ีปัจจุบันให้   ดังรูปท่ี 107 
 

 
รูปที่ 107 

 
คลิกปุ่ม ยืนยันการส่งรายงาน ระบบแสดงหน้าจอผลการบันทึกรายงานดังรูปท่ี 108 
 

 
รูปที่ 108 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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คลิกปุ่ม พิมพ์รายงาน ระบบแสดงหน้าจอรายงานดังรูป ดังรูปท่ี 109 
 

 
รูปที่ 109 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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X07   แจ้งขอยกเลิก/แก้ไข การแจ้งขนส่งของเสียทั้งท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 
การแจ้งขอยกเลิก/แก้ไข การแจ้งขนส่งของเสียท้ังท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เมนูน้ีอยู่ในกลุ่มการ

ดําเนินการอ่ืนๆ ดังรูปท่ี 110 
 

 
รูปที่ 110 

 
เม่ือผู้ประกอบการคลิก เมนู X07 แจ้งขอยกเลิก/แก้ไข การแจ้งขนส่งของเสียท้ังที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  
ระบบแสดงหน้าจอดังรูปท่ี 111 
 

 
รูปที่ 111 

 
 
 
 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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 กรณีขอยกเลิก การแจ้งข้อมูลการขนส่ง เม่ือคลิกเมนูนี้ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปท่ี 112 

 

 
รูปที่ 112 

 
ผู้ประกอบการจะต้องระบุข้อมูล 

1. ข้อมูลการแจ้งขนส่งโดย เพ่ือระบุว่าเป็นการแจ้งขนส่งโดยผู้ก่อกําเนิดหรือแจ้งรับโดยผูร้ับกําจัด 
2. ประเภทของเสยี  ของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตราย 
3. หมายเลขอ้างอิง ท่ีได้จากการแจ้งขนสง่หรอืแจ้งรับ จากระบบ 
4. ระบุเหตุผลในการขอยกเลิก 

จากนั้นทําเคร่ืองหมายถูก หน้าข้อความ ขอยืนยันฯ แล้วจึงจะสามารถคลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลการแจ้งขอ
ยกเลิก 

 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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 กรณีขอแก้ไข การแจ้งข้อมูลการขนส่ง เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 113 

 
รูปที่ 113 

ผู้ประกอบการจะต้องระบุข้อมูล 
1. ข้อมูลการแจ้งขนส่งโดย เพ่ือระบุว่าเป็นการแจ้งขนส่งโดยผู้ก่อกําเนิดหรือแจ้งรับโดยผูร้ับกําจัด 
2. ประเภทของเสยี  ของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตราย 
3. หมายเลขอ้างอิง ท่ีได้จากการแจ้งขนสง่หรอืแจ้งรับ จากระบบ 
4. ระบุวันที่ขนสง่  ปริมาณที่ขนส่ง เลขประจําตัวผู้ขนส่ง เลขทะเบียนรถขนส่ง หรือ เลขทะเบียนรถส่วน

พ่วง ต้องแก้ไขให้เป็น (ให้ระบุเฉพาะที่ต้องการจะให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไข) 
5. ระบุเหตุผลในการขอแก้ไข 

จากนั้นทําเคร่ืองหมายถูก หน้าข้อความ ขอยืนยันฯ แล้วจึงจะสามารถคลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูลการแจ้งขอ
แก้ไข 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  สําหรับผูร้ับบําบัด/กําจัด 
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 กรณีตรวจสอบผลการขอแก้ไข/ยกเลิก เม่ือคลิกเมนูน้ีระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 114 

 
รูปที่ 114 


