คู่มือสำหรับประชำชน
1. ชื่องำนบริกำร

หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน

2. หน่วยงำนรับผิดชอบ

สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

3. ประเภทงำนบริกำร

กระบวนงานบริการ

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร

การออกใบอนุญาต

5. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5.1 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
5.2 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
5.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
6. ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
การยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ เริ่มนับจากวันที่ได้รับเรื่องหนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
7. ประเภทของช่องทำง - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
- ทางไปรษณีย์
8. สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
8.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ ดังนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
8.2 กรณียื่นผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดหรือทางไปรษณีย์
9. โทรศัพท์ / โทรสำร - 0 2202 4165, 0 2202 4167, 0 2354 3183 และ 0 2202 4168
10. วันที่ให้บริกำร

- ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
ได้ใน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

11. เวลำที่ให้บริกำร
ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
- วันเสาร์ เวลา 8.30 - 12.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นหนังสือขอควำมเห็นชอบ
 เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
12.1 หนังสือขอควำมเห็นชอบกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภำยในบริเวณโรงงำน ดังตัวอย่ำงหนังสือ
ขอควำมเห็นชอบ

หัวหนังสือ
ที่.....................
ลงวันที่......เดือน...........ปี......
เรื่อง การขอความเห็นชอบ .....................................................................................................ภายในบริเวณโรงงาน
เรียน...................................................................
(เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม)
ด้วยบริษัท................................................ทะเบียนโรงงาน......................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...................................................ประกอบกิจการ..............................................................................................
มีความประสงค์ขอความเห็นชอบในการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน คือ...............................
(โปรดระบุชื่อของเสีย รหัสของเสีย (6 หลัก)...และจุดเกิดของเสีย.....................................................................................
ไปใช้เป็น......(ระบุวิธีการจัดการของเสีย)......และ....(รหัสวิธกี ารจัดการของเสีย (3 หลัก)).................................................
คิดเป็นปริมาณ......................ตัน/ปี โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1)............................................................................................................................. ..................
2)..............................................................................................................................................
3)............................................................................................................................. .................
4)..............................................................................................................................................
5)............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม

12.2 เอกสำรประกอบหนังสือขอควำมเห็นชอบกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภำยในบริเวณโรงงำน
12.2.1 เอกสำรของผู้ยื่นหนังสือขอควำมเห็นชอบกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภำยในบริเวณ
โรงงำน
(1) เอกสารแสดงสถานะผู้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ กรณีเป็นบุคคล
(1.1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ
(1.2) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
(1.3) เอกสารตาม (๑.1) – (1.2) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
(2) เอกสารแสดงสถานะผู้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ กรณีเป็นนิติบุคคล
(2.1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องคัดสาเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วัน
คัดสาเนาจนถึงวันที่ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
(2.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(2.3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
(2.4) เอกสารตาม (2.1) - (2.3) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
(3) ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการแทนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ติดอากรแสตมป์
10 บาท หรือต้นฉบับหนังสือมอบอานาจกรณีเป็นการมอบหมายให้ดาเนินการแทนหลายอย่างโดยให้ติดอากรแสตมป์ 30
บาท แล้วแต่กรณี หรือสาเนาหนังสือมอบอานาจที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณี
แต่งตั้งผู้แทน)
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุก
หน้า
1๒.2.2 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำหนังสือขอควำมเห็นชอบ
(1) เอกสำรทั่วไป
(1.1) รายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย ได้แก่ ชื่อของเสีย รหัสของเสีย (6 หลัก) ปริมาณที่ขอความ
เห็นชอบ (ตัน/ปี) รหัสกาจัด และภาพถ่ายของของเสีย
(1.2) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทาให้เกิดของเสีย
(1.3) แผนผังบริเวณโรงงาน แสดงจุดหรือบริเวณที่จัดเก็บ/จัดการของเสีย
(1.4) แผนผังแสดงรายละเอียดพื้นที่จัดเก็บ และบริเวณการจัดการของเสีย พร้อมภาพ
(1.5) รายละเอียดกระบวนวิธีการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปใช้ประโยชน์
***เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่า ประเภทของเสียดังกล่าว ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
สามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง จะต้องแนบเอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชี้แจงที่ยอมรับได้ตามหลัก
วิชาการเพื่อนามาประกอบการพิจารณา***
(1.6) เอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชี้แจงที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณา เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่าประเภทของเสียดังกล่าว ทั้งในด้านปริมาณและ
ด้านคุณภาพสามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง
(1.7) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) เฉพาะกรณีที่มีการใช้สารเคมี
ในกระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสียที่จะขอความเห็นชอบ

(1.8) รายการบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปใช้
ประโยชน์ (กรณีที่เพิ่มเครื่องจักรจนเข้าข่ายเป็นการขยายโรงงาน จะต้องไปดาเนินการขอขยายโรงงานภายหลังจากที่
ได้รับความเห็นชอบด้วย)
(2) เอกสำรเพิ่มเติมตำมวิธีกำรจัดกำรของเสีย
(2.1) กำรหมักทำปุ๋ยหรือเป็นสำรปรับปรุงคุณภำพดิน (เฉพำะเศษชิ้นส่วนพืชและสัตว์
กำกตะกอนจำกระบบบำบัดน้ำเสียจำกอุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป และกระดำษ รวมถึงขี้เถ้ำ )
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย เฉพาะของเสียจาก
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และขี้เถ้าจากถ่านหิน
(2) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉพาะของเสียประเภทขี้เถ้าทุกชนิด
(3) ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่องมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548เป็นต้น (ถ้ามี)
(4) ผลการทดลอง บทความหรืองานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
(5) หนังสือรับรอง/หนังสือให้ความเห็นในการนาไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น (ถ้ามี)
(2.2) ถมที่/ถมบ่อดิน/ถมบ่อน้ำ (เฉพำะเศษกระเบื้อง ดิน หิน ปูน ทรำย คอนกรีต ซีเมนต์
ที่ไม่เป็นของเสียอันตรำยและไม่เป็น Designated waste รวมถึงตะกอนจำกระบบผลิตน้ำใช้อุตสำหกรรม)
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย เฉพาะตะกอนจากระบบ
ผลิตน้าใช้อุตสาหกรรม
(2) แผนผังแสดงขอบเขตโรงงานตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมระบุ
ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ ที่จะนาของเสียไปถมที่ลุ่ม ภาพถ่ายบริเวณที่จะถมพื้นที่
(3) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปถมที่ในบริเวณดังกล่าว และระยะเวลาในการดาเนินการ
(4) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการขนส่ง
เคลื่อนย้าย และรวมถึงการถมที่ซึ่งจะต้องมีการปิดทับด้วยวัสดุป้องกันการฟุ้งกระจาย
หมำยเหตุ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนาไปถมที่ลุ่มควรจะมีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาติในลักษณะมวลหยาบ
มวลละเอียด เช่น กรวด หิน ดิน ทราย
(2.3) เชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิตไอน้ำ
(1) รายละเอียดของ Boiler
(2) เชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมสัดส่วน
(3) ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
(4) ผลการตรวจสอบ ทดสอบ การใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้าจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้า ที่มีการระบุเลขทะเบียนหม้อไอน้า อัตราการใช้
เชื้อเพลิง (ของเสีย) รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
(5) เอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้า ของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกตามที่เสนอ ที่
มีการระบุเลขทะเบียนหม้อไอน้า พร้อมทั้งให้มีการลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(6) วิธีการจัดการกากที่เหลือจากการเผาไหม้

(2.4) กำรฝังกลบ
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย
(2) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของของเสีย
(3) แบบแปลนหลุมฝังกลบของเสีย ประกอบด้วย ระบบกันซึม ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล
ระบบระบายกาซและระบบบาบัดน้าเสียตามความเหมาะสมของชนิดหรือประเภทของของเสียนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(4) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปฝังกลบในบริเวณดังกล่าว และระยะเวลาในการดาเนินการ
(5) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการขนส่ง
เคลื่อนย้าย
ทั้งนี้ กำรฝังกลบของเสียไม่อันตรำย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การฝังกลบของเสียของ
โรงงานที่ไม่เข้าข่ายของเสียอันตราย และกำรฝังกลบอันตรำยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
สาหรับของเสียที่เป็นของเสียอันตรายซึ่งผ่านการทาลายฤทธิ์หรือปรับเสถียรและทาก้อนแข็งมาแล้ว
(2.5) กำรเผำของเสียอันตรำย

(1) แบบแปลนเตาเผา และระบบเกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น ระบาบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการ
น้าเสีย การนาพลังงานความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดการกากที่เหลือจากการเผาไหม้ พร้อมทั้งให้มีการลงนามโดย
วิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(2) รายละเอียดการคานวณเตาเผา และระบบเกี่ยวเนื่องต่างๆ
(3) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจาก
การขนส่งเคลื่อนย้าย
หมำยเหตุ ค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศ จะต้องเป็นไปตาม ประกาศ อก. เรื่องกาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องตามสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2545
(2.6) กำรทำอิฐบล็อก

(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย
(2) ผลการทดลอง บทความหรืองานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
(3) วิธีการจัดการกากที่เหลือจากการทาอิฐบล็อก รวมถึงอิฐบล็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
กำรยื่นหนังสือขอควำมเห็นชอบ
 ผู้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารประกอบหนังสือขอความเห็นชอบ
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา
 กรณีที่ไม่เห็นชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งผู้ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบให้ทราบสิทธิอุทธรณ์ หากผู้ยื่น
หนังสือขอความเห็นชอบไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งทางการปกครอง

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
แบบฟอร์มคำขออนุญำต
รำยกำรเอกสำร
1. หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
มีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นหนังสือขอ
ความเห็นชอบ หรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า
ห้ามถ่ายสาเนาการลงลายมือชื่อ
2. เอกสำรประกอบกำรหนังสือขอควำมเห็นชอบ
รำยกำรเอกสำร
1) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว)
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ยื่นหนังสือ
ขอความเห็นชอบทุกหน้า
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องคัดสาเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่
วันคัดสาเนาจนถึงวันที่ยื่นหนังสือขอความ
เห็นชอบ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผู้มีอานาจลงนาม
2. กรณีผู้ยื่นหนังสือขอควำมเห็นชอบ
มีกำรมอบอำนำจ
3) ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการ
แทนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท หรือต้นฉบับหนังสือ
มอบอานาจกรณีเป็นการมอบหมายให้
ดาเนินการแทนหลายอย่างโดยให้ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท แล้วแต่กรณี หรือสาเนา
หนังสือมอบอานาจที่ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ (กรณีแต่งตั้งผู้แทน)
4) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้มอบอานาจ)
5) ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
6) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง กรณี
บุคคลต่างด้าว (ของผู้รับมอบอานาจ)
7) ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
8) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าว (ของผู้มอบอานาจ)

ตัวจริง
1

สำเนำ

เงื่อนไข

ตัวจริง

สำเนำ
1

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา

1

นิติบุคคล

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1
1

กรณีมีการมอบอานาจ
กรณีมีการมอบอานาจ

1
1

กรณีมีการมอบอานาจ
กรณีมีการมอบอานาจ

9) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) หรือ สาเนาใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือ
รับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้
ที่ดินหรือประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุก
หน้า
3. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
3.1 เอกสำรทั่วไป
10) รายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย ได้แก่ ชื่อของ
เสีย รหัสของเสีย (6 หลัก) ปริมาณที่ขอ
ความเห็นชอบ (ตัน/ปี) รหัสกาจัด และ
ภาพถ่ายของของเสีย
11) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุ
ขั้นตอนที่ทาให้เกิดของเสีย
12) แผนผังบริเวณโรงงาน แสดงจุดหรือบริเวณที่
จัดเก็บ/จัดการของเสีย
13) แผนผังแสดงรายละเอียดพื้นที่จัดเก็บ และ
บริเวณการจัดการของเสีย พร้อมภาพ
14) รายละเอียดกระบวนวิธีการรีไซเคิล หรือการ
บาบัด/กาจัด หรือการนาไปใช้ประโยชน์
15) เอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชี้แจงที่
ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณา เฉพาะกรณีที่ไม่
ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่าประเภท
ของเสียดังกล่าว ทั้งในด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพสามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรม
ได้จริง
16) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data
Sheet: SDS)
17) รายการบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการรี
ไซเคิลหรือการบาบัด/กาจัดหรือการนาไปใช้
ประโยชน์

1

1

1
1
1
1
1

1
1

กรณีที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการที่
ก่อให้เกิดของเสียที่จะขอความเห็นชอบ

3.2 เอกสำรเพิ่มเติมตำมวิธีกำรจัดกำรของเสีย
3.2.1 กำรหมักทำปุ๋ยหรือเป็นสำรปรับปรุงคุณภำพดิน (เฉพำะเศษชิ้นส่วนพืชและสัตว์ กำกตะกอนจำกระบบ
บำบัดน้ำเสียจำกอุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป และกระดำษ รวมถึงขี้เถ้ำ
18) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดและ
1
เฉพาะของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและ
ค่าน้าสกัดของของเสีย
กระดาษ ขี้เถ้าจากถ่านหิน
19) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
1
เฉพาะของเสียประเภทขี้เถ้าทุกชนิด
20) ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องมาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2548 เป็นต้น

1

(ถ้ามี)

21) หนังสือรับรอง/หนังสือให้ความเห็นในการ
1
(ถ้ามี)
นาไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
3.2.2 ถมที่/ถมบ่อดิน/ถมบ่อน้ำ (เฉพำะเศษกระเบื้อง ดิน หิน ปูน ทรำย คอนกรีต ซีเมนต์ ที่ไม่เป็นของเสีย
อันตรำยและไม่เป็น Designated waste รวมถึงตะกอนจำกระบบผลิตน้ำใช้อุตสำหกรรม)
22) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดและ
1
เฉพาะตะกอนจากระบบผลิตน้าใช้
ค่าน้าสกัดของของเสีย
อุตสาหกรรม
23) แผนผังแสดงขอบเขตโรงงานตามใบอนุญาต
1
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมระบุ
ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ ที่จะนาของเสียไปถมที่
ลุ่ม ภาพถ่ายบริเวณที่จะถมพื้นที่
24) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่
1
รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของ
เสียทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปถมที่ในบริเวณ
ดังกล่าว และระยะเวลาในการดาเนินการ
25) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น
1
มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการ
ขนส่งเคลื่อนย้าย และรวมถึงการถมที่ซึ่ง
จะต้องมีการปิดทับด้วยวัสดุป้องกัน
การฟุ้งกระจาย
3.2.3 เชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิตไอน้ำ
26) รายละเอียดของ Boiler
1
27) เชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมสัดส่วน
1
28) ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่ใช้อยู่ใน
1
ปัจจุบัน
29) ผลการตรวจสอบ ทดสอบ การใช้ของเสีย
1
เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้าจากผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้า ที่มีการระบุ

เลขทะเบียนหม้อไอน้า อัตราการใช้เชื้อเพลิง
(ของเสีย) รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบ
บาบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
30) เอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอ
น้า ของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกตามที่เสนอ
ที่มีการระบุเลขทะเบียนหม้อไอน้า พร้อมทั้ง
ให้มีการลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของ
สภาวิศวกร
31) วิธีการจัดการกากที่เหลือจากการเผาไหม้
3.2.4 กำรฝังกลบ
32) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดและค่า
น้าสกัดของของเสีย
33) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ
ของเสีย
34) แบบแปลนหลุมฝังกลบของเสีย
ประกอบด้วย ระบบกันซึม ระบบการ
ตรวจสอบการรั่วไหล ระบบระบายกาซและ
ระบบบาบัดน้าเสียตามความเหมาะสมของ
ชนิดหรือประเภทของของเสียนั้นๆ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มี
การลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภา
วิศวกร
35) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่
รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของ
เสียทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปฝังกลบใน
บริเวณดังกล่าว และระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
36) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น
มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจาก
การขนส่งเคลื่อนย้าย
3.2.5 กำรเผำของเสียอันตรำย
37) แบบแปลนเตาเผา และระบบเกี่ยวเนื่องต่างๆ
เช่น ระบาบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการ
น้าเสีย การนาพลังงานความร้อนกลับมาใช้
ประโยชน์ การจัดการกากที่เหลือจากการเผา
ไหม้ พร้อมทั้งให้มีการลงนามโดยวิศวกรตาม
ข้อบังคับของสภาวิศวกร
38) รายละเอียดการคานวณเตาเผา และระบบ
เกี่ยวเนื่องต่างๆ
39) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น
มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการ

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

ขนส่งเคลื่อนย้าย
3.2.6 กำรทำอิฐบล็อก
40) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่า
น้าสกัดของของเสีย
41) ผลการทดลอง บทความหรืองานวิจัยทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
42) วิธีการจัดการกากที่เหลือจากการทาอิฐบล็อก
รวมถึงอิฐบล็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน

1
1

(ถ้ามี)

1

15. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
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