
SIAM  WASTE  MANAGEMENT  CONSULTANT (ASIAN) Co.,Ltd. 
“ Total Waste Management Solution ” 

“ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก

ของเสียอุตสาหกรรม และวัสดุไม่ใช้แล้ว ” 

โดย 
 

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จ ากัด 
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2 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

7. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิตัิเกี่ยวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

พ.ศ. 2551 

5. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา  การแต่งตั้งตัวแทน 
เพื่อเป็นผูร้วบรวมและขนส่งของเสียอันตราย 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรือ่งการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

6. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิตัิเกี่ยวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 

1. เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล  
ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขอขึน้ทะเบยีนผู้ควบคุมดูแล  

ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพษิ พ.ศ. 2545 

4. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งรายละเอียด 
เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 
ออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Internet) พ.ศ. 2547 

2. เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง 

ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) 
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พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร ≥ 5 Hp  
                    หรือใช้คนงาน ≥ 7 คน  
                    ตามบัญชีประเภทโรงงาน (107 ประเภท) 

โรงงาน แบ่งเป็น 3 จ าพวก ตามความจ าเป็นในการควบคุม  

โรงงานจ าพวกที่ 1 ประกอบกิจการได้ทันที 

โรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องแจ้งให้ทราบก่อน 

โรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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ประกาศ อก. ปี 48 ค าจ ากัดความ 

หมวด 3 
รวบรวม ขนส่ง

(WT) 

หมวด 4 
หน้าที่ WP 

หมวด 1 
ยกเว้น 

หมวด 2 
หน้าที่ WG 

ภาคผนวก 1 
รหัส 

ภาคผนวก 2 
ลักษณะ HAZ 

ภาคผนวก 3 
แผนความปลอดภัย 

ภาคผนวก 4 
วิธีการจัดการ 

ประกาศ อก. เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
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สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ าท้ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะ
ที่เป็นอันตราย  เช่น  กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว กากสี  
เศษผ้าปนเปื้อนน้ ามัน น้ ามันใช้แล้ว สารเคมีที่ใช้งานแล้ว เป็นต้น 

      ของเสียอันตราย คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสาร
อันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่  2 ท้าย
ประกาศ 

ค าจ ากัดความ 
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ค าจ ากัดความ (ต่อ) 

 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ  การบ าบัด ท าลายฤทธิ์ ทิ้ง  ก าจัด 

  จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ  
  รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อท าการดังกล่าว 
 ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิด 

   และมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง  
 

ผู้รวบรวมและขนส่ง คือ  ผูม้ีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อการ     
 ขนส่ง  และผู้มีไว้ในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในสถานที่ 
 เกบ็รวบรวม หรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวง
 อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547  
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ค าจ ากัดความ (ต่อ) 

ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว คือ ผูป้ระกอบกิจการโรงงานที่มี   
  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวง 
  อุตสาหกรรม  เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547   
  และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่   
  ไม่ใช้แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 105 
 
ใบก ากับการขนส่ง  คือ แบบก ากับการขนส่ง 02  ตามแนบท้ายประกาศกระทรวง         
   อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  
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1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย            
   จากส านักงาน บ้านพักอาศัยและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 
2. กากกัมมันตรังส ี
3. มูลฝอยตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
4. น้ าเสียที่ส่งไปบ าบัดนอกโรงงานทางท่อส่ง 

 

หมวด 1      ยกเว้น 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้น 
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หน้าที ่ WG WT WP 

ขออนุญาตเก็บของเสียเกิน 90 วัน แบบ สก. 1 

ขอความเห็นชอบกรณีจัดการของเสียเองในโรงงาน  หนังสือขอความเห็นชอบ 

ขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน แบบ สก. 2 

ใช้ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย       

แจ้งการขนส่งของเสียผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน สวล.   

ท าแผนป้องกันอุบัติภัยรองรับเหตุฉุกเฉิน   

มีภาระความรับผิด (Liability)  สูญหาย เกิดอุบัติเหตุ 
 ทิ้งผิดที่ ลักลอบทิ้ง การรับคืน 

เมื่อลงชื่อรับของเสีย 
ในใบก ากับการขนส่ง 

มีภาระความรับผิด (Liability) ขณะขนส่ง กรณีเป็นผู้แต่งตั้ง WT  กรณีเป็นผู้แต่งตั้ง WT 

เก็บผลวิเคราะห์ 3 ปี  

ส่งรายงานประจ าปี (ข้อมูล 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 
ต้องส่ง 1 ม.ค.-   1 มี.ค ของปีถัดไป) 

แบบ สก. 3 
*แบบ สก. 5 

แบบ สก. 4 แบบ สก. 5 
*แบบ สก.3 

หมวด 3 
รวบรวม ขนส่ง

(WT) 

หมวด 4 
หน้าท่ี WP 

หมวด 2 
หน้าที่ WG 
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การก าหนดรหัสของเสีย 6 หลัก 

กิจกรรมหลัก 
(ประเภทอุตสาหกรรม) 

หมวด 01-19 

กิจกรรมย่อย 
(หมู่) 

ประเภท 
หรือชนิดของเสีย 

(หมู่ย่อย) 

X X X X X X 

ภาคผนวกที่ 1 รหัสของชนิดและประเภทของเสีย 
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ของเสียเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม 
หมวด  ประเภทการผลิต 

01 การส ารวจ การท าเหมืองแร ่เหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยการแยกกายภาพและเคมี 

02 กระบวนการเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์น้ า การป่าไม้ การประมง แปรรูปอาหาร 

03 กระบวนการผลิตไม้ ผลิตแผ่นไม้ เฟอร์นิเจอร ์เย่ือไม้ และกระดาษแข็ง 

04 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ สิ่งทอและวัสดุที่ใช้ในการทอ 

05 กระบวนการกลั่นน้ ามัน การแยกก๊าซ และการให้ความร้อนด้วยถ่านหินแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

06 กระบวนการท่ีใช้สารอนนิทรีย์ 

07 กระบวนการท่ีใช้สารอินทรีย์ 

08 การผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้สี เคลือบเงา เคลือบผิว กาว  และหมึกพิมพ์ 

09 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการถ่ายภาพ 

10 กระบวนการทางความร้อน 

11 การปรับสภาพผิวโลหะ  และวัสดุต่างๆ รวมท้ังการชุบเคลือบผิว 

12 การปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนการทางกายภาพ หรือเชิงกล 
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ของเสียที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมเฉพาะหรือของเสียประเภททั่วไป 

หมวด  ประเภทการผลิต 

13 ประเภทน้ ามันและเช้ือเพลิงเหลว ไม่รวมน้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ของเสียเหล่านี้ส่วน
ใหญ่มาจากการซ่อมบ ารุง 

14 ประเภทตัวท าละลายอินทรีย์ สารท าความเย็น สารขับเคลื่อน ไม่รวม 07 และ 08 

15 ประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุดูดซับ ผ้าส าหรับเช็ด วัสดุกรองและชุดป้องกัน 

16 ประเภทต่างๆ ที่ไม่ระบุในหัวอื่น 

17 ประเภทงานก่อสร้างและการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้าง 

18 ประเภทจากการสาธารณสุขส าหรับมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งด้านการท าวิจัย 

19 การปรับปรุงคุณภาพของเสีย โรงบ าบัดน้ าเสีย โรงผลิตน้ าและโรงผลิตน้ าอุต ฯ 
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XX XX   YY 

XX   YY   ZZ 
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เลขรหัส 6 หลักดังกล่าวจะถูกก ากับด้วยอักษร  
HA (Hazardous waste – Absolute entry)  หรือ  

HM (Hazardous waste – Mirror entry)  

แสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย 
 

ส าหรับรหัสที่ก ากับด้วย HM ผู้ประกอบการต้องท าการวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 2 

ภาคผนวกที่ 2     การจ าแนกความเป็นอันตราย 
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ภาคผนวกที่ 3      แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน  

ผู้ประกอบการต้องเตรียมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด  เช่น 
- ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองต่ออัคคีภัย การระเบิด หรือ 
   การรั่วไหลของของเสียอันตราย  
- การเตรียมการกับหน่วยงานท้องถิ่น  
- รายการแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
- แผนการหนีภัย  ฯลฯ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

– จ าแนกขนาดผู้ก่อก าเนิด เป็น ขนาดใหญ่ (> 1,000 กก./เดือน) 
ขนาดกลาง (>100 กก./เดือน แต ่<1,000 กก./เดือน)  

– ก าหนดให้มีเลขประจ าตัว 13 หลัก ส าหรับผู้ก่อก าเนิด ผู้ขนส่ง ผู้จัดการของเสีย
อันตราย 

– ก าหนดลักษณะการกักเก็บ ข้อก าหนดการครอบครอง 
– จัดท าใบก ากับการขนส่ง การตรวจสอบ และการแจ้งการรับมอบ 
– ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
– จัดท ารายงานประจ าปี 
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ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)  

• ชนิดของเสียอันตรายและปริมาณ 

ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ขนส่ง 

• พาหนะท่ีใช้และเลขทะเบียน 
• ระยะเวลาการขนส่ง 
• รับรองว่าได้รับและขนส่งของเสียตามที่แจ้ง 

ส่วนที่ 3 ส าหรับผู้รับก าจัด 
• รับรองว่าได้รับและขนส่งของเสียตามที่แจ้ง 
• ประมาณการเวลาที่ใช้ในการก าจัดของเสียนี้ 

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้ก่อก าเนิด 
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ผู้ก่อก าเนิด   
(WG) 

ผู้ขนส่ง   
(WT) 

ผู้รับก าจัด   
(WP) 

ผู้ก ากับดูแล  
(WR) 6 

4 5 

3 2 1 

ขั้นตอนระบบเอกสารใบก ากับการขนส่ง (Manifest) 
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การใช้ระบบขออนุญาต การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
ส าหรับผู้ก่อก าเนิด (Waste Generator) 
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ผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต (WG) 

ผู้ก่อก าเนิด (WG) 

ขอเลขประจ าตัว 13 หลัก  
ผู้ก่อก าเนิดของสียอันตราย  

สมัครใช้บริการขอรหัสผ่าน
เข้าใช้ระบบ 

Login เข้าระบบ  

ยื่นขออนุญาต 
สก.2 

ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ยกเลิกรายการอนุญาต 

(G02) 

ขอ สก. 2 รายปี 
(G01) 

ขยายระยะเวลา  สก.1 
กักเก็บของเสียไว้ใน

โรงงาน (G06) 

ตรวจสอบผลการ
พิจารณา  สก.2  (G03) 

รายงาน
ประจ าปี สก.3 

(G08) 

การยื่นขอความ
เห็นชอบบ าบัด/
ก าจัดกากใน
โรงงาน(G09) 

แจ้งขนส่งของเสีย
ออกนอกโรงงาน 

ของเสียไม่
อันตราย (G04) 

ของเสียอันตราย 
(manifest)  (G05) 
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เมนูหลัก 
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 G04 แจ้งการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 
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 G05  แจ้งการขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
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จบการน าเสนอ 


