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คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ก่อกําเนิด 

ระบบการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง มีผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต 
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วิธีการใช้ระบบ 
 

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

 
รูปที่ 2 

 
คลิกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส”์ ระบบจะแสดงเมนูย่อย ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 

 
คลิกหัวข้อ “ระบบจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ระบบแสดงหน้าจอสําหรับ login สําหรับการเข้าใช้

ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรปูที่ 4   

 
รูปที่ 4 

กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงาน/ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ยังไม่มีรหัสประจําตัวและรหัสผ่านใน
การเข้าใช้ระบบ คลิกเลือก “สมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการโรงงาน”  
 
หมายเหตุ  สําหรับผู้ก่อกําเนิดที่ได้รับรหัสประจําตัวผู้ใช้แล้ว หากดําเนินการเก่ียวกับของเสียอันตรายต้องขอมี

เลขประจําตัว 13 หลัก คือ DIWDXXXXXXXXX หรือ DIWGXXXXXXXXX เป็นต้น เพ่ือใช้
อ้างอิงในการแจ้งขนส่งของเสียอันตราย (ย่ืนขอทางเอกสาร) หรือย่ืนขอทางอินเทอร์เน็ต(เมนู 
D13) ในกรณีที่สมัครเข้าใช้บริการระบบแล้ว 
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การสมัครใชบ้ริการสาํหรับผู้ประกอบการโรงงาน (ผู้ก่อกําเนิด) 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีความประสงค์จะสมัครใช้บริการระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทาง
อิเล็กทรอนิกส์  คลิกเมนู “สมัครใช้บริการสําหรับผู้ประกอบการโรงงาน” ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับ
กรอกรายละเอียดผู้ใช้บริการดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 

 
 ให้ผู้สมัครใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงงานและข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ) ที่จะสมัครใช้
บริการระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ต้องกรอกข้อมูลดังน้ี 

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

2. เลือกจังหวัด อําเภอ และตําบล  
3. กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม   

- เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
- เลขทะเบียนพาณิชย์ 
- ที่อยู่สถานประกอบการ 
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- อีเมล (อีเมลกลางของสถานประกอบการ  ซึ่งอีเมลน้ีจะใช้สําหรับส่งรหัสผ่านกลับโดย
ระบบในกรณีที่ผู้ใช้ลมืรหัสผา่นและให้ระบบแจ้งกลับให้โดยอัตโนมัติ) 
- วันเริ่มประกอบกิจการ (ตามเอกสาร รง.4 ลําดับที่ 3 ข้อ 2 หรือ กนอ.03/2) 

ข้อมูลผู้ติดต่อ ** (ผู้รับมอบอํานาจ) 
- ช่ือและนามสกุล 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

หมายเหตุ   ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ)  แนบไฟล์เอกสาร คลิกปุ่ม “แนบไฟล์เอกสาร” ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 

 
ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ เช่น หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรผู้มอบ/ผู้รับ

มอบ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น  
คลิกปุ่ม “Browse…”  เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบเรียบร้อยแล้ว พร้อมคําอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกับไฟล์ คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบจะแสดงรายละเอียดไฟล์แนบพร้อมคําอธิบาย คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” 
เป็นการจบขั้นตอนการแนบไฟล์ 

  
เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ” ระบบจะแสดงรหัส

ประจําตัวผู้ใช้พร้อมรหัสผ่านสําหรับเข้าใช้ ระบบการจัดการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังรูปที่ 7 
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รูปที่  7 

 
ระบบแสดงผลการสมัครใช้บริการ “รหัสผ่านสําหรับระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ผู้สมัครใช้งานระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลเก็บเป็นหลักฐานโดยคลิกปุ่ม “พิมพ์”   
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การเข้าสู่ระบบ 
ผู้ก่อกําเนิด เข้าใช้ระบบโดยคีย์ http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp ระบบแสดง

หน้าจอการเข้าใช้ระบบ (Login) เมื่อผู้รับบําบัด/กําจัด กรอกรหัสประจําตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 

 

เมื่อป้อนเลขทะเบียนโรงงานหรือเลขประจําตัว 13 หลักในช่อง “รหัสประจําตัวผู้ใช้” และป้อน
รหัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน” คลิกปุ่ม  “เข้าสู่ระบบ”  หากข้อมูลถูกต้องระบบแสดงหน้าจอเมนูการทํางานดัง
รูปที่ 10 และหากใส่ข้อมูลการเข้าใช้ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน 3 ครั้งระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนพร้อมระงับ
การเข้าใช้งานระยะเวลาหน่ึงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 

หมายเหตุ  ***กรณีไม่สามารถตรวจรหัสผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ต้องทําเอกสารขอตรวจสอบรหัสผ่านการ
เข้าใช้ระบบฯ พร้อมแนบหลกัฐาน (จัดส่งทางไปรษณีย์)  คลิกที่    (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม)
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รูปที่ 10 

 
เมื่อผู้ก่อกําเนิดเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอเมนูรายการ 2 ส่วน ดังน้ี 
1. กรุณาเลือกรายการท่ีต้องการ  
- เลือกรายการ “การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สกอ.)”  

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

จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 
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ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผู้สมัครใช้บริการสามารถแก้ไขเองได้ 
- ช่ือโรงงาน 
- เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 
- วันที่ออกเลขทะเบียนนิติบุคคล 
- ที่อยู่ 
- รหัสไปรษณีย์ 
- โทรศัพท ์
ข้อมูลผู้ติดต่อ (ผู้รับมอบอํานาจ) 
- ช่ือและนามสกุล 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
เมื่อผู้ก่อกําเนิด แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบจะบันทึกจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน 
 

2.2    เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 

  
หน้าจอสําหรับบันทึกเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

รหัสผ่าน โดยระบบแสดงช่องให้กรอกรายละเอียด  
1. กรอกรหัสผ่าน เดิม ที่ใช้เข้าสู่ระบบ 
2. กรอกรหัสผ่าน ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
3. ยืนยันรหัสผ่าน ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอีกคร้ัง 
4. คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  ระบบจะเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  
5. คลิกปุ่ม  “กลับไป” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก  



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์                    สําหรับผู้ก่อกําเนิด 

 11 

ผู้ก่อกําเนิดสามารถดําเนินการเก่ียวกับการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเมนู 
“การดําเนินการเก่ียวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สกอ.)”  ระบบแสดงหน้าจอเมนูหลักดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13  

 
เมื่อเข้าสู่ระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงเมนูย่อย 2 ส่วนใน

การเข้าใช้ คือ 
1. เมนูสําหรับผู้ก่อกําเนิด ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษร G 
2. เมนูสําหรับผู้รบักําจัด/บําบัด ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษร D 
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เมนูการดําเนนิการของผู้ก่อกําเนิด ประกอบด้วยเมนูย่อยดังน้ี 
G01  ขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี (สก.2) 
G02  ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต 
G03  ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีผ่าน net) 
G04  แจ้งการขนส่งวัสดุที่ไมใ่ช้แล้ว (ที่ไม่อันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
G05  แจ้งการขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 
G06  ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
G07  แต่งต้ังตัวแทน (โดยผู้ก่อเนิด) 
G08  รายงานประจําปี (สก.3) 
G13  ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก  

 

 
G01 ขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายป ี 

การขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี ผู้ก่อกําเนิดเลือกเมนูระบบจะ
แสดงหน้าจอเมนูย่อยดังรูปที่ 14 

 

 
รูปที่ 14 

 
ระบบแสดงเมนูย่อยรายการให้เลือกใช้บริการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 

G1.1 ขออนุญาตฯ รายปี (ขอใหม่ หรือเปลีย่นแปลงรายละเอียด) 
G1.2 ขออนุญาตฯ รายปี (รายละเอียดคงเดิม สามารถเปลีย่นแปลงปริมาณได้) 
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G1.1 ขออนุญาตฯ รายปี (ขอใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) ผู้ก่อกําเนิดสามารถใช้เมนูกรณี 

1)  การขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี (ครั้งแรก) 
2)  การต่ออายุการขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี แต่รายการวัสดุที่

ไม่ใช้แล้วหรือผู้รับกําจัด/บําบัด เปลี่ยนแปลงไปจากรายการในหนังสือแจ้งผล (ใบอนุญาต) ฉบับเดิม         
เมื่อผู้ก่อกําเนิด คลิกเมนูระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15 

 

หน้าจอเง่ือนไขในการย่ืนขออนุญาตผู้ก่อกําเนิดควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ โดยละเอียด เมื่อยอมรับ
ข้อตกลง คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16 
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โดยผู้ก่อกําเนิดต้องกรอกรายละเอียดการขออนุญาต ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.  วันที่เริ่มต้นของการขออนุญาต 
2.  วันที่สิ้นสุดของการอนุญาต (ไม่เกิน 1 ปี)  
3.  จํานวนรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
4. คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต”  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 17 

 

 
รูปที่ 17 

 
ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1.  รหัสของเสียตัวเลข 6 หลัก เช่น 160403 (หากไม่ทราบ) คลิกปุ่ม  หรือคลิกปุ่ม ต.ย. ช่อง
“รหัสของเสีย” 
2.  ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 1 รายการ จะมีผู้รับดําเนินการสูงสุด 3 ราย) 
3.  รายละเอียดของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย 
4.  เลขทะเบียนโรงงานของผู้รับดําเนินการ (หรือช่ือผู้รับดําเนินการที่ไม่ใช่โรงงานในกรณีที่ระบบ
เปิดใช้บริการส่วนน้ีแล้ว) 
5.  ชนิดของผู้รับดําเนินการเป็นโรงงานหรือไม่เป็นโรงงานในกรณีที่ระบบเปิดใช้บริการส่วนน้ีแล้ว  
6.  ปริมาณของเสีย (หน่วยเป็น ตัน) 
7.  รหัสวิธีกําจัด ตัวเลข 3 หลัก เช่น 010 (หากไม่ทราบ) คลิกปุ่ม  หรือคลิกปุ่ม ต.ย. ช่อง 
“รหัสวิธีกําจัด”  
8.  เอกสารประกอบการพิจารณาคลิกปุ่ม “เอกสารประกอบการพิจารณา” (ถ้ามี) ระบบแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 18 
9.  คลิกปุ่ม “หน้าถัดไป” เพ่ือบันทึกรายละเอียดของเสียรายการต่อไป 
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หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา หมายถึง ไฟล์เอกสารที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องการย่ืน
เสนอเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)       
ผังกระบวนการผลิต จุดที่ก่อให้เกิดของเสีย และผลการวิเคราะห์ เป็นต้น 

ผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา สามารถดําเนินการตามข้ันตอน  
ดังรูปที่ 18 
 

 
รูปที่18 

  
หน้าจอสําหรับแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์ดังต่อไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องการแนบประกอบการพิจารณา 
2. คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. คลิกปุ่ม  เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟล์เอกสารที่เขา้สู่ระบบ 
4. คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เมื่อดําเนินการแนบไฟล์เอกสารครบตามความต้องการ 
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 เมื่อบันทึกข้อมลูรายการสิ่งปฎิกูลที่ไม่ใช้แลว้ที่ต้องการขออนุญาตครบเรียบร้อยแล้วระบบแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 19 

                                     
รูปที่ 19 

 
หากรายละเอียดข้อมูลในคําขอฯ ที่บันทึกเข้ามาไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบ

ย้อนกลับไปยังหน้าจอบันทึกการขออนุญาตเพ่ือให้แก้ไขข้อมูล 
** หากข้อมูลการขออนุญาตข้างต้นถูกต้องให้คลิกปุ่มเคร่ืองหมาย ที่ช่อง “ขอยืนยันว่าได้

ทําสัญญากับผู้รับ กําจัด/บําบัด วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ความจริงทุกประการ” คลิกปุ่ม “ยืนยันการขออนุญาต” เพ่ือเป็นการยืนยันการขออนุญาต 

 
หมายเหตุ  ผู้ก่อกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา  
 
 



คู่มือระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์                    สําหรับผู้ก่อกําเนิด 

 17 

 
G1.2 ขออนุญาตฯ รายปี (รายละเอียดคงเดิม สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้) 

ผู้ก่อกําเนิดสามารถใช้เมนูน้ีได้เมื่อต้องการต่ออายุการขออนุญาตรายปีและมีรายการวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วคงเดิม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้  เมื่อคลิกเมนูน้ีระบบแสดงรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เคยได้รับ
อนุญาต  ดังรูปที่ 20 

 

 
รูปที่ 20 

 
ผู้ก่อกําเนิดต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1.  เลือกรายการวัสดุที่ต้องการขออนุญาต โดยทําเครื่องถูก  ในช่อง “ลําดับ” ของรายการ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ต้องการ 
2.  กรอกปริมาณวัสดุที่ขอใหม่ (หน่วยเป็น ตัน) 
3.  เลือกวันที่สิ้นสุดที่ต้องการขออนุญาตฯ 
4.  คลิกปุ่ม “หน้าถัดไป” 
5.  เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังรูปที่ 21 
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รูปที่ 21 

 
ให้ผู้ก่อกําเนิดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละรายการ (ถ้ามี) คลิกปุ่ม “เอกสาร

ประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงดังรูปที่ 22 
 

 
รูปที่  22 

 
หน้าจอสําหรับแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์เอกสาร

เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องการแนบประกอบการพิจารณา 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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3. คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟล์เอกสารที่เข้าสู่ระบบ 
4. คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” แนบไฟล์ครบตามความต้องการระบบแสดงหน้าจอดังรูป 23 

 

 
รูปที่ 23 

 
หากช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาจะมีเครื่องหมาย  หน้าปุ่ม

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผู้ก่อกําเนิดได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก  ขอยืนยันว่ามีการทําสัญญากับผู้รับกําจัด/

บําบัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ 
คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 24 
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รูปที่ 24 

 
เมื่อระบบบันทึกข้อมูลแล้วจะออกเลขท่ีคําขอ E-X/XXXX เช่น E-2/2553       พร้อมคําแนะนํา

ให้ผู้ก่อกําเนิดทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในลําดับต่อไป 
 
หมายเหตุ  ผู้ก่อกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา  
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G02 ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการอนุญาต 
 การขอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่  25 

 
รูปที่ 25 

 
หน้าจอขอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก รายการอนุญาต เมนูย่อย 4 รายการ ดังต่อไปน้ี 
G2.1 ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการฯ (รายการใหม่) 
G2.2 ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการฯ (รายการคงเดิมเปลี่ยนแปลงปริมาณได้) 
G2.3 ยกเลิกรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่อนุญาตแล้ว 
G2.4 เพ่ิมปริมาณที่ได้รับอนุญาต 
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G2.1 ขออนุญาตเพิม่เติมรายการฯ (รายการใหม่) 

กรณีที่ผู้ก่อกําเนิดมีใบอนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานและได้รับอนุญาตแล้ว 
แต่ต้องการเพ่ิมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการใหม่ สามารถทําได้โดยคลิกเมนู G2.1 ขออนุญาตเพิ่มเติม
รายการฯ (รายการใหม่)  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 26 

 

 
รูปที่ 26 

 
ระบบแสดงเง่ือนไขในการยื่นขออนุญาตเพ่ิมเติมรายการ เพ่ือให้ผู้ก่อกําเนิดเกิดความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หลังจากน้ัน คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอแสดงขอ
เพ่ิมเติมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ดังรูปที่ 27 
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รูปที่ 27 

 

ระบบแสดงข้อมูลรายการเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้วด้านบน และด้านล่างสําหรับบันทึกขออนุญาต
เพ่ิมเติม ผู้ก่อกําเนิดดําเนินการดังน้ี 

1)  คลิกเลือกเลขที่หนังสือแจ้งผลฯ (อก.xxxxxx) ที่ต้องการเพ่ิมรายการ 
2)  กรอกจํานวนรายการวัสดุที่ต้องการเพ่ิม 
3)  คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต”  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 28 

 

 
รูปที่ 28 
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ผู้ก่อกําเนิดจะต้อง กรอกรายละเอียดข้อมูลของเสียดังต่อไปนี้ 
1. กรอกรหัสของเสียตัวเลข (รหสั 6 หลัก เช่น 010304)  
2. ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
3. รายละเอียดของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสีย 
4. ช่ือผู้รับดําเนินการ (กรอกเลขทะเบียนโรงงาน) 
5. ปริมาณของเสีย (หน่าย เป็น ตัน) 
6. รหัสวิธีกําจัดตัวเลข (รหัส 3 หลัก เช่น 041) 
7. เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  
8. คลิกปุ่ม “หน้าถัดไป”  เสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุญาต ระบบออกเลขท่ีคําขอ ดังรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 

 
ระบบแสดงหน้าจอแจ้งการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุญาตของผู้ก่อกําเนิดและแสดง “เลขที่คําขอ 

E-X/XXXX” เช่น E-60/2554  หลังจากนี้รอการตอบรับจากผู้รับกําจัด/บําบัด วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายใน 3 วัน 
มิฉะน้ันคําขอฯ รายการที่ไม่มีการตอบรับหรือตอบรับไม่ทันจะถูกยกเลิกส่วนรายการอ่ืนๆ ที่ได้รับการตอบรับ
จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
หมายเหตุ  ผู้ก่อกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา  
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G2.2 ขออนุญาตเพิ่มเติมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (รายการคงเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณได้)  

กรณีที่มีรายการที่ได้รับอนุญาตแล้วและต้องการขออนุญาตรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เคยขออนุญาต
โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณในรายการอนุญาต  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ก่อกําเนิดที่ไม่ต้องกรอก
รายการใหม่ (ทั้งน้ีต้องเป็นรายการที่หมดอายุไปไม่เกิน 90 วัน)  ผู้ก่อกําเนิดต้องการขออนุญาตเพ่ิมเติมวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วสําหรับการต่ออายุรายการเดิม และผู้รับกําจัด/บําบัด รายเดิม แต่อาจเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือไม่ก็ได้ ดัง
รูปที่ 30 

 

 
รูปที่ 30 

 
ระบบแสดงข้อมูลที่เป็นข้อมูลของผู้ก่อกําเนิด และข้อมูลเก่ียวกับรายการของเสียที่เคยขออนุญาต

มาก่อน ผู้ก่อกําเนิดสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณของรายการของเสียโดยปฏิบัติดังน้ี 
1. คลิก  หน้าลําดับรายการของเสียที่ต้องการ 
2. แก้ไขปริมาณ ในช่อง “ปริมาณที่ขอใหม่ (ตัน)”  
3. คลิกปุ่ม “หน้าถัดไป” ระบบแสดงข้อมูลรายการที่ขออนุญาต ดังรูปที่ 31 
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รูปที่ 31 

 
ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการที่ขออนุญาตพร้อมช่องทางแนบเอกสารประกอบการ

พิจารณา (ถ้ามี) คลิกปุ่ม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 32 
 

 
รูปที่ 32 

 หน้าจอสําหรับแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม
ดังต่อไปน้ี 

1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องการแนบประกอบการพิจารณา 
2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. คลิกปุ่ม “แนบไฟล์)  เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟล์เอกสารเข้าสูร่ะบบ 
4. คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เมื่อดําเนินแนบไฟล์เอกสารครบตามความต้องการระบบแสดงหน้าจอ

ดังรูป 33 
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รูปที่ 33 

 
จากรูปที่ 1-32 ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อสังเกตจะมี

เครื่องหมาย  หน้าปุ่ม เอกสารประกอบการพิจารณา 
ผู้ก่อกําเนิดตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  “ขอยืนยันว่ามีการทําสัญญากับผู้รับ

กําจัด/บําบัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุก
ประการ” คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหน้าจอดังรูป 34 
 

 
รูปที่ 34 

ระบบจะบันทึกข้อมูลคําขอเข้าสู่ระบบพร้อมแสดงเลขท่ีคําขอ คําแนะนําเพ่ือให้  ผู้ก่อกําเนิด
ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
หมายเหตุ  ผู้ก่อกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา  
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G2.3 ยกเลิกรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่อนญุาตแล้ว  
ผู้ก่อกําเนิดยกเลิกรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตแล้วผ่านทางระบบซึ่งรายละเอียดปรากฏ  

ดังรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 

  
ผู้ก่อกําเนิดต้องการยกเลิกรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้คลิก    ในคอลัมน์ “ลําดับ” ของรายการ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ต้องการยกเลิก และให้คลิก   ที่ “ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ความจริงทุกประการ” คลิกปุ่ม   ระบบบันทึกคําขอยกเลิกรายการพร้อมแสดงเลขที่คําขอ
ฯ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงดังรูปที่ 36 

 

 
รูปที่ 36 
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การพิจารณา  
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G2.4 เพิ่มปรมิาณท่ีได้รับอนุญาต 
ผู้ก่อเนิดต้องการเพ่ิมปริมาณ เน่ืองจากแจ้งการขนส่งแล้วปริมาณที่แจ้งใกล้จะเกินจากปริมาณท่ี

ขออนุญาตไว้  คลิกเมนูระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 37 
 

 
รูปที่ 37 

 
ผู้ก่อกําเนิดเพ่ิมปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการวัสดุเดิมและผู้รับกําจัดรายเดิม กรอกปริมาณ

เฉพาะที่ขอเพ่ิมเติม เช่น เดิมขอไว้ 120 ตัน และต้องการขอเพ่ิมอีก 200 ตัน ผู้ก่อกําเนิดต้องคลิก   ในช่อง 
“ลําดับ” หน้ารายการวัสดุที่ขอเพ่ิมเติม  ผู้ก่อกําเนิดคลิกปุ่ม “หน้าถัดไป” ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลรายการที่
ต้องการเพ่ิมปริมาณ ดังรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 
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ระบบแสดงข้อมูลรายการที่ขอเพ่ิมปริมาณ หากต้องการแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
คลิกปุ่ม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงดังรูปที่ 39 
 

 
รูปที่ 39 

  
หน้าจอสําหรับแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์เอกสาร

เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องการแนบประกอบการพิจารณา 
2. คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. คลิกปุ่ม “แนบไฟล์”  เพ่ือยืนยันการแนบไฟล์เอกสารเข้าสูร่ะบบ 
4. คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี)  เมื่อดําเนินแนบไฟล์เอกสารครบตามความต้องการระบบแสดงหน้าจอ

ดังรูป 40 

 
รูปที่ 40 
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หากช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายการใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาจะมีเครื่องหมาย  หน้าปุ่ม 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ก่อกําเนิดตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว คลิกที่  “ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ” คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” ระบบแสดงหน้าจอดังรูป 41 

 

 
รูปที่ 41 

 

ระบบบันทึกข้อมูลคําขอฯ และออกเลขที่คําขอ E-XX/XXX เช่น E-70/2554 พร้อมคําแนะนํา
เพ่ือผู้ก่อกําเนิดทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

หมายเหตุ  ผู้ก่อกําเนิดสามารถคลิกเมนู G03 เพ่ือตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผล
การพิจารณา  
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G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพห์นังสือแจ้งผลการพจิารณา (กรณีผา่น net) 
ผู้ก่อกําเนิดได้ขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานเรียบร้อยแล้ว   ผู้ก่อกําเนิด

สามารถตรวจสอบสถานะของใบอนุญาต  คลิกเมนู “ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา (กรณีย่ืนผ่านทางอิเทอร์เน็ต)” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 42 

 

 
รูปที่ 42 

  
ระบบแสดงรายละเอียดของใบอนุญาต ใบล่าสุด ที่มีการขออนุญาตว่าขณะน้ีอยู่ในสถานะใด  

-  รอการยืนยันจากผู้รับดําเนินการ  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผู้ก่อกําเนิดขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานกับระบบการจัดการฯ  จากน้ันระบบจะส่งข้อมูลให้แก่ผู้รับกําจัด/บําบัด ซึ่งผู้ก่อกําเนิด
จะต้องรอการตอบรับจากผู้รับกําจัด/บําบัด  หากผู้รับกําจัด/บําบัดไม่ตอบรับภายใน 3 วัน  ผู้ก่อกําเนิดจะต้อง
ย่ืนขออนุญาตใหม่ 

-  ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้รับดําเนินการ  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผู้รับกําจัด/บําบัดไม่ยืนยันตอบรับการ
เป็นผู้รับกําจัด/บําบัดให้กับผู้ก่อกําเนิด 

-  อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผู้รับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการ
เป็นผู้รับกําจัด/บําบัดให้กับผู้ก่อกําเนิดแล้ว ระบบจะส่งคําขออนุญาตนั้นให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

-  ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นรอการอนุมัติ   ระบบจะแสดงสถานะน้ีหลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาคํา
ขออนุญาตฯ แล้ว และเสนอคําขอต่อให้ ผู้อํานวยการกลุ่ม (ผก.) หรือผู้อํานวยการกอง (ผอ.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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-  คําขอถูกถอนหรือยกเลิก  สถานะน้ีเกิดขึ้นเมื่อผู้รับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเป็นผู้รับกําจัด/
บําบัดให้กับผู้ก่อกําเนิดแล้ว   แต่เจ้าหน้าที่พิจารณาถอนหรือยกเลิกคําขอน้ันๆ ซึ่งจะมีเหตุผลระบุให ้           
ผู้ก่อกําเนิดทราบด้วย 

- ไม่ได้รับการอนุญาตจาก กรอ. สถานะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้รับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเป็นผู้รับ
กําจัด/บําบัดให้กับผู้ก่อกําเนิดแล้ว  แต่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเอกสารไม่เพียงพอหรือ ไม่อนุญาตคําขออนุญาต 

- ได้รับการอนุญาตจาก กรอ. สถานะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้รับกําจัด/บําบัดยืนยันตอบรับการเป็นผู้รับกําจัด/
บําบัดให้กับผู้ก่อกําเนิดแล้ว  และเจ้าหน้าที่พิจารณายืนยันอนุญาตคําขออนุญาต 

-  คําขอกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ไม่ได้ยืนยัน) สถานะนี้เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่ผู้ก่อกําเนิดกรอกในระบบ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยังไม่คลิก    “ขอยืนยันว่ามีการทําสัญญากับผู้รับกําจัด/บําบัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
และข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ” เรียบร้อยแล้ว 

 
หากต้องการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด คลิกปุ่ม “พิมพ์หนังสือ

แจ้งผลฯ” ระบบแสดงหน้าจอหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ดังรูปที่ 43 
 

 
หมายเหตุ หากต้องการพิจารณาหนังสือแจ้งผลฉบับอ่ืนที่ผ่านการพิจารณา คลิกเลือกหนังสือแจ้งผลท่ี

ต้องการพิมพ์โดยคลิกเลือกที่ เลขหนังสือแจ้งผล อก. ที่ต้องการพิมพ์  
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รูปที่ 43 
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G04 แจ้งการขนสง่วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่อันตราย) ออกนอกบริเวณโรงงาน 
  

ผู้ก่อกําเนิด ต้องรายงานการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ที่ไม่เป็นอันตราย)  ออกนอกบริเวณโรงงาน  
ทุกคร้ังที่มีการนําวัสดุออก ไปดําเนินการบําบัด/กําจัด นอกบริเวณโรงงาน  ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 44 
 

 
รูปที่ 44 

 
ระบบแสดงข้อมูลรายการที่ผา่นการพิจารณาอนุญาตให้ส่งให้ผู้รับกําจัด/บําบัด ผู้ก่อกําเนิดทําการ

บันทึกรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1.  เลือกเลขทีห่นังสือแจ้งผล ที่ต้องการแจ้งการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   
2.  บันทึก วันที่ที่ขนออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งต้องอยู่ในช่วงเวลาของใบอนุญาต 
3.  คลิก   เพ่ือเลือกรายการของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ต้องการแจ้งการขนส่ง 
4.  กรอกปริมาณท่ีขนส่ง (กิโลกรัม)   
5.  คลิก  เพ่ือยืนยันข้อมูลที่แจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. กรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให ้  ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจง้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น

ความจริงทุกประการ คลิกปุ่ม “แจ้งการขนส่งฯ” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่  45 
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รูปที่ 45 

 
ผู้ก่อกําเนิดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องเพราะไม่สามารถย้อนกลับมาทําขั้นตอนน้ีได้อีก 

หากตรวจสอบเรียบร้อยคลิกปุ่ม “OK” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 46 
 

 
รูปที่ 46 

 
หน้าจอแสดงเลขที่อ้างอิง: Reference No. XXX ในการแจ้งการขนส่งออกนอกบริเวณโรงงาน

เข้าสู่ระบบ คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบตอบรับการรับแจ้งฯ” เพ่ือสั่งพิมพ์แบบใบแจ้งขนส่งไม่อันตราย ดังรูปที่ 47 
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รูปที่ 47 

 
ตัวอย่าง ใบกํากับการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) กรณีย่ืนแจ้งขนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
 

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งขนส่งได้ 2 วิธี 
1. ดูจากประวัติการแจ้งขนส่งในรอบ 50 วัน  รูปที่ 48 
2. ดูประวัติการแจ้งขนส่งทั้งหมด (ตามเง่ือนไขที่กําหนด) รูปที่ 49 
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1. ดูจากประวัติการแจ้งขนสง่ในรอบ 50 วัน 
 

 
รูปที่ 48 

 
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งขนส่งที่บันทึกในรอบ 50 วันที่ผ่านมา โดยหาก

ต้องการพิมพ์ใบกํากับการขนส่งที่ผ่านมาให้คลิกเลือกรายการ “เลขที่อ้างอิง” เพ่ือพิมพ์ใบกํากับขนส่งย้อนหลัง 
 

2.  ดูประวัติการแจ้งขนส่งทัง้หมด (ตามเงือ่นไขที่กําหนด)  

 
รูปที่ 49 
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ผู้ก่อกําเนิด กําหนดเง่ือนไขในการค้นหาได้ ดังต่อไปน้ี 
1.  หมายเลขอ้างอิง 
2.  เลขที่หนังสือแจ้งผลฯ อก. 
3.  วันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดของรายงาน (01/07/2554 ถึง 31/07/2554) 
4.  วันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดการขนออก รายงาน (01/07/2554 ถึง 31/07/2554) 
5.  เลขทะเบียนโรงงานของผู้รับกําจัด 
6.  รหัสของเสยีตัวเลข (รหัส 6 หลัก เช่น 010102)  
7.  ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
8.  ปริมาณที่ขนส่ง (กิโลกรมั) 
คลิกปุ่ม “แสดงผลการสืบค้น” ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดตามเง่ือนไขที่กําหนดและสามารถ

สั่งพิมพ์ใบกํากับการขนส่งที่ผ่านมา คลิกเลือกรายการ “เลขที่อ้างอิง” เพ่ือพิมพ์ใบกํากับขนส่งย้อนหลัง 
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G05 แจ้งการขนสง่ของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest) 
 
ผู้ก่อกําเนิด ต้องรายงานการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เป็นอันตราย-Manifest) ออกนอกบริเวณ

โรงงาน  ทุกคร้ังที่มีการนําวัสดุออก ไปดําเนินการบําบัด/กําจัด นอกบริเวณโรงงาน  ระบบแสดงหน้าจอ      
ดังรูปที่ 50 
 

 
รูปที่ 50 

 
ระบบแสดงข้อมูลผู้ก่อกําเนิดและรายละเอียดของเสียอันตรายที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับ

บําบัด/กําจัด โดยผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1. เลือกเลขที่หนังสือแจ้งผล ทีต้่องการแจ้งการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
2. กรอกหมายเลขใบกํากับการขนส่ง (ตามรูปแบบที่ผู้ก่อกําเนิดกําหนด)  
3. วันที่และเวลาที่ขนออกนอกบริเวณโรงงาน เช่น 10/02/2554  เวลา 15.40  
4. เลขประจําตัวผู้ขนส่ง DIW-T- XXXXXXXXX 
5. พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง โดยสามารถคลิกเลือกที ่  
6. เลขทะเบียนพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เช่น 90-5140 สป 
7. คลิก  เพ่ือเลือกรายการของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
8. กรอกปริมาณที่ต้องการแจ้งการขนส่ง (กิโลกรัม) 
9. หากปริมาณไมชั่ดเจนแน่นอนให้คลิก  เพ่ือระบุว่าเป็นค่าประมาณ 
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10. ภาชนะบรรจุ หากไม่ทราบให้คลิกที ่  
11. จํานวนภาชนะบรรจุ 
ผู้ก่อกําเนิด คลิก  เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลเป็นความจริง คลิกปุ่ม “แจ้งการขนส่งฯ” ระบบแสดง

หน้าจอ ดังรูปที่ 51 
 

 
รูปที่ 51 

 
หน้าจอข้อความเตือนให้ผู้ก่อกําเนิดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 

เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “OK” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 52 
 

 
รูปที่ 52 

 
ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงที่ระบบออกให้อัตโนมัติและรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ก่อกําเนิดควรทราบ

เบ้ืองต้น และผู้ก่อกําเนิดสามารถพิมพ์ใบกํากับการขนส่งของเสียอันตรายได้ คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบกํากับการขนส่ง
ของเสียอันตราย” เพ่ือสั่งพิมพ์แบบใบแจ้งขนส่งของเสียอันตราย ดังรูปที่ 53 
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รูปที่ 53 

 

หน้าจอแสดงใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ก่อกําเนิด
ได้กรอกข้อมูลไว้ต้ังแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ  

 

หมายเหตุ   ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งขนส่งย้อนหลัง เหมือนกับการแจ้งขนสง่ที่ไม่เป็น
อันตราย 
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G06 ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
  

ผู้ก่อกําเนิดเลือกเมนู ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ
โรงงาน (สก.1)  จะเข้าสู่หน้าจอแสดงเมนูย่อย 2 เมนู ดังรูปที่ 54 

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

 

 
รูปที่ 54 

 
1) บันทึกคาํขอสก.1  
คลิกปุ่ม “บันทึกคําขอ สก.1” ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของผู้ก่อกําเนิด และรายละเอียด

ของการขอขยายระยะเวลาดังรูปที่ 55 
 

 
รูปที่ 55 
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ให้ผู้ก่อกําเนิดกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1. วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในการขยายระยะเวลากักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
2. จํานวนรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
3. ระบุความจําเป็นในการขอขยายระยะเวลา  
4. คลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” จะเข้าสู่หน้าจอเพ่ือบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุที่

ต้องการขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในบริเวณโรงงาน ดังรูปที่ 56 
 

 
รูปที่ 56 

 
 ให้ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

1. รหัสของเสียตัวเลข (รหสั 6 หลัก เช่น 010304) 
2. ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
3. ปริมาณ (หน่วย : ตัน) 
4. ลักษณะของภาชนะบรรจุ   
5.   คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” ระบบแสดงข้อมูลรายการที่ขออนุญาต ดังรูปที่ 57 
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รูปที่ 57 

 
ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุญาตพร้อมช่องทางแนบเอกสารประกอบการพิ

จาราณา (ถ้ามี) คลิกปุ่ม “เอกสารประกอบการพิจารณา” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 58 
 

 
รูปที่ 58 

  
หน้าจอสําหรับแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ก่อกําเนิดสามารถแนบไฟล์เอกสาร

เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 
1. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องการแนบประกอบการพิจารณา 
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2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” เพ่ือย่ืนยันการแนบไฟล์เอกสารเข้าสูร่ะบบ 
4. คลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เมื่อแนบไฟล์เอกสารครบตามความต้องการระบบจะปรากฏหน้าจอ    

ดังรูป 59 
 

 
รูปที่ 59 

           

เมื่อป้อนข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วใหท้ําเคร่ืองหมายถูกในช่อง  ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นความจริงทุกประการ เพ่ือยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบคลิกปุ่ม “ดําเนินการขออนุญาต” 
เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 60 
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รูปที่ 60 

 
ระบบแสดงหน้าจอแจ้งบันทึกคําขอ สก.1 และออกเลขที่คําขอให้กับผู้ก่อกําเนิดไว้อ้างอิง 

 
2) ตรวจสอบสถานะ สก.1 
ผู้ก่อกําเนิดเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะคําขอ สก.1 ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดต่างๆ ของ    

คําขอขยายระยะเวลาและสถานะของ สก.1 ดังรูปที่ 61 

 
รูปที่ 61 

 
หน้าจอแสดงสถานะของ สก.1 เป็นรายละเอียดแบบย่อซึ่งผู้ก่อกําเนิดสามารถดูรายละเอียดแบบ

เต็ม โดยคลิกที่คําว่า “รายละเอียด” จะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 62 
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รูปที่ 62 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคําขอ 
- รหัสของเสีย 
- ช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
- ปริมาณของเสีย (ตัน) 
- ลักษณะของภาชนะบรรจุ 
- สถานะ (ผลการพิจารณา) 
ผู้ก่อกําเนิดสามารถพิมพ์รายงาน สก.1 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน คลิกปุ่ม 

“พิมพ์รายงาน” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 63 
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รูปที่ 63 

 
ผู้ก่อกําเนิดสามารถพิมพ์แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน

บริเวณโรงงาน (สก.1) เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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G08 รายงานประจําป ี(สก.3)  
 รายงานประจําปี (สก.3) สรุปรายละเอียดของรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับ      ผู้
ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในปีต่างๆ ผู้ก่อกําเนิดสามารถเข้าที่เมนู “รายงานประจําปี      (สก.
3)” คลิกที่เมนูจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 64 
 

 
รูปที่ 64 

 
ผู้ก่อกําเนิดต้องเลือกปีที่ต้องการทํารายงาน เช่น พ.ศ.    เรื่อง ใบแจ้งเก่ียวกับ

รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)   คลิกปุ่ม 
“เรียกดู” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 65 

 
หมายเหตุ  ข้อสังเกตุหากข้อความเตือน :  

1. “ไม่พบข้อมูลการย่ืนรายงานประจําปี..ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบฐานข้อมูล” แสดง
ว่ายังไม่ได้ย่ืนรายงานต่อกรม 

2. “รายงานน้ีได้ย่ืนต่อกรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว เลขที่รับเรื่อง รป(E)-7864/2553 และรอการ
พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่  แสดงว่าดําเนินการย่ืนรายงานแล้ว 

3. “รายงานน้ีได้ย่ืนเอกสารที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงานเรียบร้อยแล้ว  เลขที่รับเรื่อง single 
-1111/2553  กรุณารอการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่” เป็นสถานะ
ผู้ประกอบการได้ย่ืนเอกสารที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงาน 
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รูปที่ 65 

 
ระบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกําจัด ประจําปี (สก.3, 

เอกสารลําดับที่ 1)   
1. ผู้ประกอบการ สามารถดึงข้อมูลจากการแจ้งการขนส่ง (บันทึกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) โดย

คลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากการแจ้งการขนส่ง” หน้าจอแสดงข้อมูลที่ผู้ก่อกําเนิดบันทึกการแจ้ง
ขนส่งแต่ละคร้ัง ในรอบปี 

2. หากตรวจสอบว่ามีรายการไม่ครบสามารถเพ่ิมเติมโดยคลิกที่ “เพ่ิมรายละเอียด”                     
เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกําจัด ระบบปรากฏหน้าจอ      
ดังรูปที่ 66 

 

 
รูปที่ 66 
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ให้ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ีคือ  

1. รหัสของเสียเลขที่ (รหัส 6 หลัก เช่น 010304) หากไม่ทราบคลิกปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียด
ของรหัสของเสีย ดังรูปที่ 67 

 

 
รูปที่ 67 

 
2. ช่ือและคําบรรยายของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
3. ปริมาณของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
4. หน่วย 

5. วิธีการกําจัดเลขที ่(รหัส 3 หลัก เช่น 041) หากไม่ทราบ คลิกปุ่ม   เพ่ือดูข้อมูลของรหัส
วิธีการกําจัดดังรูปที่ 68 

 

 
รูปที่ 68 

 
6. ผู้ขนส่ง/จัดการ  
7. กรอกข้อมูลเรยีบร้อย คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 69 
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รูปที่ 69 

 
ระบบมีข้อความเตือนว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หลังจาก คลิกปุ่ม “OK”     ระบบจะทํา

การจัดเก็บและหากไม่มีรายการที่ต้องการเพ่ิมคลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” เป็นการจบขั้นตอนการเพ่ิมรายการ และ
คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” เพ่ือสู่หน้าจอบันทึกใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(เอกสารลําดับที่ 2, 3, 6) จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 70 

 

 
รูปที่ 70 

 
ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี 
1.  รายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่ต้องแนบส่งรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย  

- แนบแผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว (เอกสารลําดับที่ 2) 

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

2.  ระบุไฟล์ที่ต้องการโดยการคลิกปุ่ม  เลือกไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามท่ี
ต้องการคลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบทําการจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนรายละเอียดไฟล์ 

3.  เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยคลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูลรายงานในส่วนการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณ และความเป็นพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น 
(เอกสารลําดับที่ 4) ลําดับต่อไป ดังรูปที่ 71 
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รูปที่ 71 

 
ผู้ก่อกําเนิดรายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณ และความเป็นพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา ประจําปี...ถ้ามีข้อมูลเดิม คลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ”  
หากไม่มีข้อมูลในระบบ ผู้ก่อกําเนิดสามารถเพ่ิมโดยคลิกคําว่า “เพ่ิมรายละเอียด” จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ
เพ่ือให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังรูปที่ 72 

 

 
รูปที่ 72 
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ให้ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1. รหัสของเสียตัวเลข (รหัส 6 หลัก เช่น 010203) 
2. ช่ือและคําบรรยาย 
3. ปริมาณ (หน่วย : ตัน) 
4. ความเข้มข้น  
5. คลิกปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดและคลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” หลังจากที่ไม่ต้องการเพ่ิม

รายการ และไม่มีรายการเพ่ิมระบบจะแสดงข้อความเตือน “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”   
ดังรูปที่ 73 

 

 
รูปที่ 73 

 

 
ปุ่ม “OK” เพ่ือจบข้ันตอนการเพ่ิมรายการ คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูล

รายละเอียดของผู้ดําเนินการรวบรวม ขนส่ง บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เอกสารลําดับที่ 
5) ลําดับต่อไป ดังรูปที่ 74 
 
หมายเหตุ  :  การแนบไฟล์ระบุไฟล์ คลิกปุ่ม  เลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามท่ีต้องการ 

คลิกปุ่ม “แนบไฟล์” ระบบทําการจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนรายละเอียดไฟล์ 
 

 
รูปที่ 74 
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ผู้ก่อกําเนิดรายงานรายละเอียดของผู้ดําเนินการรวบรวม ขนส่ง บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประจําปี ถ้ามีข้อมูลเดิม คลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ” หากไม่มีข้อมูลในระบบ     ผู้ก่อกําเนิด
สามารถเพ่ิม โดยคลิกคําว่า “เพ่ิมรายละเอียด” จากน้ันจะปรากฏหน้าจอเพ่ือให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังรูป
ที่ 75 

 

 
รูปที่ 75 

 
โดยผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
1. ช่ือ 
2. หมายเลขประจําตัว 
3. ที่อยู่ 
4. โทรศัพท ์
5. โทรสาร 
6. วิธีจัดการ/ขนส่ง 
7.   ประเภทของผู้ประกอบการ (ประเภทของผู้ประกอบการอาจเป็นได้มากกว่า 1 ประเภท) ซึ่งผู้

ก่อกําเนิดต้องเลือกประเภทของการดําเนินการรวบรวมขนส่งและกําจัด ได้แก่  
-  ผู้ก่อกําเนิด 
-  ผู้รวมรวมและขนส่ง  
-  ผู้บําบัดและกําจัด  

คลิกปุ่ม “เพ่ิม” และหากเพ่ิมรายการครบตามความต้องการคลิกปุ่ม “ปิดหน้าน้ี” ระบบจะแสดง
ข้อความให้ผู้ก่อกําเนิดทราบว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 76 

 

 
รูปที่ 76 
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เมื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลต่างๆ เรียบร้อย คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ”  จะปรากฏหน้าจอ
สําหรับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หรือเอกสารลําดับที่ 7 ดังรูปที่ 77 
 

 
รูปที่ 77 

 
ผู้ก่อกําเนิดจะต้องรายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุ

ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ประจําปี …. ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  ระบุว่ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือไม่  

- หากมีเหตุให้เลือก  ในช่อง “เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา”    
- หากไม่มีเหตุให้เลือก  ในช่อง“ไม่มีเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา” 

2.  ระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น   
สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ันได้  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้น โดยกรอกข้อความลงในช่องว่าง 
3.  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับไฟล์ที่แนบ 
4. แนบไฟล์เอกสารที่ระบุถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น 
สามารถแนบไฟล์เอกสารที่ระบุถึงเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ันได้  

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยการคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “แนบ
ไฟล์เอกสาร” ระบบจัดเก็บและแสดงข้อมูลในส่วนรายละเอียดไฟล์เมื่อดําเนินการเรียบร้อยคลิกปุ่ม 
“ดําเนินการต่อ” เพ่ืกรอกข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้บันทึกข้อมูลดังรูปที่ 78 
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รูปที่ 78 

 

ผู้ก่อกําเนิดจะต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้บันทึกข้อมลูดังน้ี 
- ช่ือผู้จัดเตรียมเอกสาร 
- ตําแหน่งผู้จัดเตรียมเอกสาร 
- ช่ือผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
- ตําแหน่งผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
- เบอร์โทรศัพท์ผู้บันทึก 
- อีเมลผู้บันทึก   
คลิกปุ่ม “ดําเนินการต่อ” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “บันทึกข้อมูลร่างเรียบร้อยแล้ว” ดังรูปที่ 79 

 

 
รูปที่ 79 

 
ระบบจะบันทึกข้อมูล และแจ้งมายังผู้ก่อกําเนิดว่าระบบได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และ

สามารถย่ืนเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทันทีคลิกที่ ปุ่ม “ยืนยันการส่งรายงานสก .3 ทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ระบบจะออกเลขที่รับทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดังรูปที่ 80 
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รูปที่ 80 

 
ระบบแสดงเลขที่รับเร่ืองเพ่ือให้ผู้ก่อกําเนิดทราบว่าได้ย่ืนเอกสารต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

เรียบร้อยแล้ว (ทางอิเล็กทรอนิกส์) และหากต้องการพิมพ์รายงานให้คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”   จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 82 
 
 
หมายเหตุ :  เอกสารไม่ถูกต้อง หรือต้องการขอข้อมูลเพ่ิมเติมระบบจะส่งเมลแจ้งเตือนผู้ประกอบการ 
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รูปที่ 82 

 

หน้าจอรายงานประจําปี (สก.3) สรุปข้อมูลตามที่ผู้ก่อกําเนิดบันทึกข้อมูลสู่ระบบ ซึ่งสามารถพิมพ์
หน้ารายงานได้ โดยไปที่เมนู file ของ Internet Explorer เลือกคําสั่ง Print   
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G13   การขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก  
 

ผู้ก่อกําเนิดที่สมัครเข้าใช้บริการแล้วและยังไม่มีเลขประจําตัว 13 หลักทีใ่ช้ดําเนินการเกี่ยวกับของ
เสียอันตรายสามารถเข้ามายื่นคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลักการเมนูน้ีได้(เมื่อมีการเปิดใช้งานระบบเมนูน้ี) โดย
เมื่อคลิกเมนู ขอมีเลขประจําตัว 13 หลักแลว้ ระบบแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 83 

 
รูปที่ 83 

 
เมื่อคลิกที่ ผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย  ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของโรงงานที่ต้องการย่ืนคํา

ขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก โดยมีการดึงข้อมูลโรงงานจากระบบทะเบียนโรงงานและข้อมูลที่สมัครเข้าใช้ระบบ
การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องทําการเพ่ิมข้อมูลในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน 
ดังรูปที่ 84 
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รูปที่ 84 

 
จากน้ันคลิกปุ่มหน้าถัดไป เพ่ือระบุรายการของเสียอันตรายที่มี ดังรูปที่ 85 

 
รูปที่ 85 

  
 
คลิกปุ่ม เพ่ิมรายการของเสียอันตราย ระบบแสดงหน้าจอบันทึก ดังรูปที่ 86 
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รูปที่ 86 

 
เมื่อบันทึกรายการของเสียเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกทําเคร่ืองหมายถูก เพ่ือยืนยันรับรองข้อมูลที่แจ้งว่า

เป็นจริงทุกประการ ระบบทําการบันทึกคําขอมีเลขประจาํตัว 13 หลักพร้อมแสดงเลขที่คําขอ ดังรูปที่ 87 

 
รูปที่ 87 

 
 ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก 
 เมื่อผู้ประกอบการท่ีย่ืนคําขอมีเลขประจําตัว 13 หลัก คลกิเมนู ตรวจสอบผลการพิจารณาคําขอมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก ระบบแสดงหน้าจอดังรูปที่ 88 

 
รูปที่ 88 

 


