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“ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
กับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืนๆ”
โดย

นายเอกบตุร อุตมพงศ
สํานักเทคโนโลยีนํ้าและสิ่งแวดลอมโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ช่ือ  นายเอกบุตร   อุตมพงศ
ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการส่ิงแวดลอม สถาบัณบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

ประวัติการทํางาน
วิศวกร  ประจําสวนกองตรวจส่ิงแวดลอมโรงงาน
คณะทํางานตรวจสอบกากอุตสาหกรรม  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรประจําสวนกํากับและตรวจสอบโครงการ  สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว
ผูอํานวยการสวนกํากับและตรวจสอบโครงการ  สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสวนที่ 2 สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีน้ําอุตสาหกรรม  สํานักเทคโนโลยนี้ําและส่ิงแวดลอมโรงงาน

ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตรผูควบคมุและผูปฏบิัตงิานระบบบําบัดมลพิษโรงงาน
หลักสูตรหลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
หลักสูตร Principles  of  Pollution Prevention  and Cleaner Production (USEPA Region 3)
หลักสูตร The New Energy and Industrial technology Development  Organization (ประเทศญ่ีปุน)
หลักสูตร วิศวกรรมความปลอดภยัและการตรวจสอบโรงงานเพื่อความปลอดภัยรุนที่ 2  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
หลักสูตร  The Program on  Industrial and Environmental Protection for Thailand  (ประเทศญ่ีปุน)

ประวัติอื่นๆ
อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สภาผูแทนราษฎร ป 2549
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คําจํากัดความของคําวา “โรงงาน”

“โรงงาน” หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักร
มีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาต้ังแตหาแรงมาขึ้น
ไป หรือใชคนงานต้ังแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535
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การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
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วัตถุดิบ

ระบบบําบัด ปลอยสู สวล.
ตามกฎหมาย

อากาศเสีย ระบบบําบัด ปลอยสู สวล.
ตามกฎหมาย

สงกําจัดนอก
โรงงานตาม
กฎหมาย

สภาพการ
ทํางานที่ไม
ปลอดภัย

กากของเสีย

ผลิตภัณฑ
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มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบ   
             กิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
             กฎกระทรวง

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535)
หมวด3  คนงานประจําโรงงาน
             ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  
                  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ 
                  ตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับ
                  ระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด
                  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กาํหนดวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค
• เพื่อเสริมสรางศักยภาพการกํากับดูแลโรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
• เพื่อพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน

ใหควบคุมดูแลระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษของโรงงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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• โรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดและขนาดตองจัดใหมีบุคลากร
ดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน ทําหนาที่ควบคุมดูแลระบบ
บําบัดมลพิษ

• บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน ประกอบดวย
• ผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ( ผูจัดการ

สิ่งแวดลอม  ผูควบคุมแยกตามประเภทของมลพิษ ไดแก  
นํ้า  อากาศ  หรือ กากอตุสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษา)

• ผูปฏิบัติงานประจําระบบปองกนัสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  กาํหนดวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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โรงงานท่ีตองมีบุคลากรสิ่งแวดลอมดานการจัดการกาก
อุตสาหกรรม (ยกตัวอยาง)
- โรงงานที่ใชสารหรือองคประกอบของสารดังตอไปน้ี

(Zn,Cd,Cyanide,Pb,Cu,Ba,Se,Ni,Mn,As,Hg,Cr ,สารประกอบฟอสฟอรัสในรูป 
สารประกอบอินทรีย) ในกระบวนการผลิตที่มีนํ้าเสียกอนเขาระบบบาํบัด  ตั้งแต               
50 ลูกบาศกเมตรตอวันขึ้นไป ที่มกีารชุบโลหะ  

- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเย่ือจากไมหรือวัสดอุื่น ที่มีกาํลังการผลิต 
ตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป

- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปโตรเคมทีี่มกีระบวนการผลิตทางเคมี และมี
กําลังการผลิตตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป
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โรงงานท่ีตองมีบุคลากรสิ่งแวดลอมดานการจัดการกาก
อุตสาหกรรม (ยกตัวอยาง)(ตอ)
- โรงไฟฟาพลังความรอนที่มกีาํลังการผลิตตั้งแต 10 เมกกะวัตตขึ้นไป ที่ใช

ถานหินเปนเช้ือเพลิง
- ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ทุกขนาด
- การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงานทุกขนาด
- การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไมใชแลว ทีเ่ปนอันตราย ทุกขนาด
- การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทีเ่ปนอันตราย ทุกขนาด
- การฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลวทุกขนาด
- โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือ

ของเสียที่เปนอันตรายจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดย
ผานกรรมวิธีการผลิตทางอตุสาหกรรม ทุกขนาด
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หนาที่ของผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงงานผูกอกําเนิด (ยกตัวอยาง)

 ระบุและจําแนกกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการ
 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการคัดแยกและจัดเก็บกาก

อุตสาหกรรมใหถูกตองตามหลักวิชาการ
 ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและภาชนะใหเหมาะสมกับการจัดเก็บ  

กากอุตสาหกรรมแตละประเภท รวมถึงการติดฉลาก
 ตรวจสอบการนํากากอุตสาหกรรมออกไปกําจัด/บําบัดให

สอดคลองกับการอนุญาต การจัดทําเอกสารกํากับการขนสง 
การแจงรายละเอียด และการขนสง

 ติดตามการบําบัด/กําจัดของผูรับบําบัด/กําจัด
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535)
หมวด 4 การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 

หรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม 
ขอ 13 การกําจัดขยะและวัสดุท่ีไมใช
ขอ 14 การระบายน้ําท้ิงออกจากโรงงาน
ขอ 15 หนาท่ีของผูประกอบกิจการกรณีท่ีมีระบบบําบัดน้าํเสีย
ขอ 16 การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 13

ขอ 13 การกําจัดขยะและวัสดุที่ไมใช
 (1)  ความสะอาด และท่ีรองรบัขยะ

(2)  การแยกและจัดเก็บ
(3)  ลกัษณะ คุณสมบตัิ และวิธีกําจัด

     ก) การขออนุญาตกอนนาํออกนอก
โรงงานไปบําบัดหรือกาํจัดตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด

          ข) การแจงรายละเอียดตามหลกัเกณฑ
และวิธีการท่ีกาํหนด
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 14
ขอ 14 การระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน

“ หามระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน 
          เวนแตไดทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือ

  หลายอยาง จนน้ําทิง้มีลักษณะเปนไปตามที่
  รฐัมนตรีประกาศ แตตองไมทําใหเจือจาง
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 14
- ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2539  
   ลงวันท่ี 14 มิถนุายน 2539 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ
   น้าํท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน เชน กาํหนดคา 

- BOD ไมมากกวา 20 mg/l หรืออาจแตกตางจากท่ี
กําหนดไว แตตองไมเกิน 60 mg/l 

- น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 mg/l 
หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไว แตตองไมเกิน 15 mg/l

- ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 mg/l
- เซเลเนียม (Selenium) ไมมากกวา 0.02 mg/l
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 14

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 
2540 เรื่อง กาํหนดคุณลักษณะน้ําท้ิงใหมีคาแตกตางจาก
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2539 เชน 
กําหนดคา 

- BOD ไมมากกวา 60 mg/l สําหรบัโรงงานบางประเภท 
เชน ทําขนมปง หรือขนมเค็ก ทําอาหารจากสัตว ทําอาหารสตัว
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 15

ขอ 15 หนาท่ีของผูประกอบกิจการกรณีท่ีมีระบบบําบดัน้าํเสีย
(1) ตดิตั้งมาตรวัดไฟโดยเฉพาะ พรอมจดปริมาณการใชไฟ

         (2) บันทึกปรมิาณการใชสารเคมีประจําวัน
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 16

ขอ 16 การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน
“ หามระบายอากาศเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 
  เวนแตไดทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
  จนอากาศที่ระบายออกมีปริมาณของสารเจือปน
  ไมเกนิกวาคาที่รัฐมนตรีประกาศ แตตองไมทําใหเจือจาง
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- ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากโรงงานผลติแกวและกระจก พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ 16
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พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535

กากอุตสาหกรรม
ของเสียเคมีวัตถุ 

(Chemical Wastes)

กากอุตสาหกรรม
ที่เปน
ของเสียเคมีวัตถุ 

พ.ร.บ. ที่เกีย่วของในการจัดการ



2121

WG

การจัดการของเสียจากแหลงกําเนิดตางๆการจัดการของเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ
(Waste Generator,WG ) (Waste processor,WP)

(Waste Transportor,WT )

ใบกํากับการขนสง

(Waste Regulator,WR )

Recycling/Composting

Energy Recovery/Landfillกรอ. (พรบ. โรงงาน / พรบ.วัตถุอันตราย)
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ประกาศประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบเอกสารการกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

พ.ศ.2547

สาระสาํคัญท่ีเก่ียวของกับการขนสงกากอุตสาหกรรมสาระสาํคัญท่ีเก่ียวของกับการขนสงกากอุตสาหกรรม
 ตองมีเลขประจําตัวผูดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสียตองมีเลขประจําตัวผูดําเนินการเก่ียวกับการจัดการของเสีย

อันตราย อันตราย ((มีมี HZW HZW มากกวา มากกวา 100 100 kg/kg/เดือนเดือน))
 ผูผูกอกําเนิดตองจัดทํารายงานประจําปตามแบบกํากับการกอกําเนิดตองจัดทํารายงานประจําปตามแบบกํากับการ

ขนสง ขนสง 0606
 ผูผูกอกําเนิดตองจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายกอกําเนิดตองจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย
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สวนที่ 1 สวนของผูกาํเนิดของเสียอันตราย 
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สวนที่ 2 สวนของผูขนสงของเสยีอันตราย 
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สวนที่ 3 สวนของผูกาํจัดของเสียอันตราย 
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ข้ันตอนระบบเอกสารใบกํากับการขนสง ข้ันตอนระบบเอกสารใบกํากับการขนสง 
((ManifestManifest))

โรงงาน
2

3
กรมโรงงาน-
 อุตสาหกรรม

ผูขนสง
4

ศูนยบริการ
กําจัด

5

1

6

1 5 6

1 4 5 6

4

4

32 1 2 3 4
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           ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การกําจัดสิง่ปฏกิูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548

ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

พ.ศ. 2548

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4
ยกเวน หนาที่ WG รวบรวม/ขนสง หนาที่ WP

ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4
รหัสของเสีย ความเปน

อันตราย
แผนปองกัน/

ฉุกเฉินฯ
วิธีการจัดการ

คําจํากัดความ
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คําจํากัดความ

- ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว คือ  HZW ท้ังหมดจากโรงงานและ Non HZW จาก
   กระบวนการผลิตเทานั้น
-  ของเสียอันตราย คือ ของเสียตามท่ีกําหนดในภาคผนวกที่ 2
- การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว คือ การบําบัด ทําลายฤทธิ ์ท้ิง กําจัด
จําหนายจายแจก แลกเปลีย่น หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมและการกักเก็บ

- ผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไมใชแลว คือ ผูประกอบกิจการโรงงาน
-  ผูรวบรวมและขนสง คือ ผูมีของเสียตามประกาศ อก. เร่ือง ระบบเอกสารกํากับ

การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547     
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- ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว คือ ผูประกอบกิจการโรงงาน
  ลําดับที่ 101 105 และ 106
- ใบกํากับการขนสง คือ แบบกํากับการขนสง 02  ตามแนบทายประกาศ อก.

เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

คําจํากัดความ
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หมวด 1 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับการยกเวน

1. Non HZW จากสํานักงาน บานพัก  อาศัยและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน
2. กากกัมมันตรังสี
3. มูลฝอยตาม พรบ. สาธารณสุข
4. นํ้าเสียที่สงไปบําบัดนอกโรงงานทางทอสง
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หมวด 2
1. ตองไมครอบครองของเสียเกินเวลา 90 วัน หากเกิน ตองขออนุญาต 

ตามแบบ สก.1

หนาที่ WG

2. ตองมีบุคลากรแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
3. ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกิดเหตุ

รั่วไหล อัคคีภัย  การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือเหตุที่
คาดไมถึง  ตามภาคผนวกที่ 3

4. หามมิใหนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาต
    จาก อรอ. 
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การขออนุญาตนําวัสดุทีไ่มใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงาน

(แบบ สก.2)
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การยื่นขออนุญาตนําวัสดทุี่ไมใชแลวออกนอกโรงงาน

• ยื่นเปนเอกสารตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
     แบบฟอรมที่ใช สก.2     

• ยื่นผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
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แบบ สก.2
การใชงาน
ขออนุญาตนําของเสียออกนอก
โรงงาน
ผูใชงาน
โรงงานผูกอกําเนิดของเสีย
(Waste Generator) 
ชองทางการยื่นขออนุญาต
* เปนเอกสาร
* ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน
รายละเอียดเก่ียวกับการกากอุตสาหกรรม
• ลําดับที่
• รหัสของเสีย
• ช่ือ/รายละเอียดของเสีย
• ปริมาณ (ตัน)
• วิธีกําจัด 
• ทะเบียนโรงงานผูรับกําจัด/บําบัด

เอกสารที่ตองแนบ (แลวแตกรณี)

การลงนาม (ถาเปนนิติบุคคลตองเปนไป
ตามเง่ือนไขในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล)
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เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2

1. แบบคําขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานฯ (สก.2) 
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ WG และ WP 
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน) พรอมสําเนา

บัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ WG และ WP 
4. หนังสือมอบอํานาจตนฉบับ พรอมติดอากรแสตมป (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)
5. หนังสือยินยอม หรือหนังสือรับรอง หรือสัญญาเก่ียวกับการนําวัสดุท่ีไมใชแลว

ท่ีไมเปนของเสียอันตรายไปใชประโยชนดวยวิธีการตางๆ
6. เอกสารแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตและจุดท่ีเกิดของเสีย
7. ผลวิเคราะหคาความเขมขน และคาน้ําสกัด 
8. หนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมวิชาการเกษตรในกรณีท่ี
        นาํไปทําปุยหมัก
หมายเหตุ กรณียื่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ไมตองยื่นเอกสารขอ 1 - 5
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การขออนุญาตเกี่ยวกบัการจดัการวสัดุ
ที่ไมใชแลว

9. กรณีท่ีนําไปเปนเช้ือเพลิงทดแทน หรือวัตถดุิบทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต
ตองแนบผลวิเคราะหคาความรอน หรือผลวิเคราะหพารามิเตอรท่ีเปนวัตถุดิบ
ทดแทน  (เหล็ก ซิลิกา อลมูินา หรือแคลเซียม)
10. กรณีท่ีผูนําไปใชประโยชนไมใชโรงงาน ตองแนบรายละเอียดวิธีการ
นําไปใชงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการพิจารณาอนญุาต
11. การสงของเสียไปตางประเทศตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วของ

เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2
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ขั้นตอนการขออนุญาต สกขั้นตอนการขออนุญาต สก..22  ผานระบบผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส

End

Start

Generator ย่ืนขอใบอนุญาต
ขนยายกากออกนอกบริเวณโรงงาน

ผูรับกําจัดตอบรับกําจดักากของเสีย (ภายใน 3 วัน)

ระยะเวลา
รวมไมเกิน 

10 วัน

Generator พิมพใบแจงผลการพิจารณา

เจาหนาท่ีพิจารณาในแตละระดับ
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ขอควรรูเกี่ยวกับการขออนุญาตนาํวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกโรงงาน

• ผูกอกําเนิดเปนผูขออนุญาต และสามารถมีผูรับกําจัด/บําบัดไดหลายๆ รายในคํา
ขอเดียวกัน

• หนึ่งโรงงานจะมีรอบระยะเวลาของใบอนญุาตนํากากออกนอกโรงงานเพียง
รอบระยะเวลาเดียว ซึ่งจะไมเกิน 1 ป หากตองการเพิ่มรายการในระหวางรอบป
การอนุญาต ใหใชเมนเูพิ่มเติมรายการอนุญาต

• คําขอมีดวยกันหลายประเภท (ขออนุญาตรายป เพิ่มปริมาณ เพิ่มรายการ 
ยกเลิกรายการอนุญาต เปนตน) ระบบจะรับคําขอของผูกอกําเนิดทีละประเภท
คําขอเทานัน้ หากตองการยืน่คําขอเพิ่ม ตองรอใหคาํขอที่อยูระหวางพิจารณา
ดําเนินการแลวเสร็จกอน

• การตออายุใบอนุญาตนํากากออกนอกโรงงานสามารถดําเนินการได 60 วัน กอน
ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ
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รายละเอียดของเมนู G01
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คําอธิบายเมนู G01
G 1.1 ใชในกรณีการยื่นคร้ังแรกของรอบป เพื่อ

• ยื่นคาํขอรายการทีไ่มเคยขออนญุาตมากอน
• ยื่นคาํขอรายการเดิมที่มีการเปล่ียนแปลงผูรับกําจัด/บําบัด หรือวิธีการ

กําจัด/บําบัด
• ยื่นคาํขอรายการเดิมทีไ่ดรับอนุญาตปที่แลว เม่ือใบอนุญาตเดิมหมดอายุ

ไปแลว เกิน 90 วัน
G 1.2 ตออายุรายการเดิมที่ไมเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดๆ ยกเวนปริมาณ

ตองยื่นกอนที่ใบอนญุาตเดิมจะหมดอายุ หรือยื่นภายหลังจากใบอนญุาตเดิม
หมดอายุไมเกิน  90 วัน

ทั้งเมนู G1.1 และ 1.2 ยื่นลวงหนาได 60 วันกอนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
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เมนู G1.1
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เมนู G1.1
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เมนู G1.1
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เมนู G1.1
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เมนู G1.2
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เมนู G1.2
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เมนู G1.2
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เมนู G1.2
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เมนู G1.2
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รายละเอียดของเมนู G02
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คําอธิบายเมนู G02

G 2.1 ใชในกรณีการย่ืนเพิ่มเติมรายการใหมระหวางรอบปการอนญุาต โดย
รายการใหม หมายถึง
• รายการท่ีไมเคยขออนุญาตมากอน
• รายการเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูรับกําจัด/บําบัด หรือวิธกีารกําจัด/

บําบัด
G 2.2 ตออายุรายการเดิมท่ีไมเปลีย่นแปลงรายละเอียดใดๆ ยกเวนปริมาณ

รายการเดิมท่ีเคยไดรับอนุญาต แตไมไดตออายุในเมนู G 1.2
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คําอธิบายเมนู G02

G 2.3 ยกเลิกรายการท่ีไดรับอนุญาตแลวในใบอนญุาตท่ีมีผลบังคับใชอยู
G 2.4  การเพิ่มปรมิาณในรายการท่ีไดรับอนุญาตและยังมีผลบังคับใชอยู
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เมนู G2.1
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เมนู G2.1
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เมนู G2.1
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เมนู G2.1
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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เมนู G2.2
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หมวด 2
5. ตองมีใบกํากับการขนสง เม่ือมีการนําของเสียอันตรายออกนอก

บริเวณโรงงานทุกครั้ง และใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่
ไมใชแลวทุกชนิดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  

หนาที่ WG
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หมวด 2
6. ตองรับผิดชอบตอภาระความรับผิด (liability) จนกวา WP จะรับ ไวใน

ครอบครอง
7. ตองสงรายงานประจําปใหแก กรอ. แบบ สก. 3 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 

ของปถัดไป
(รายละเอียดขอมูล วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.  ระยะเวลาสง 1 ม.ค.- 1 มี.ค 
ของปถัดไป )

หนาที่ WG
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การจัดทํารายงานประจําป
(แบบ สก.3)
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รายงานประจําป สก.3
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รายงานประจําป สก.3 ลําดับที่ 1
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รายงานประจําป สก.3 ลําดับท่ี 1
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หมวด 3
WG หรือ WP ผูบําบัดและกําจัด HZW สามารถแตงตั้งตัวแทน (WT) ไดแต

ตองรับภาระความรับผิด (liability) รวมกับตัวแทนระหวาง          
     การดําเนินการรวบรวมและขนสง 

  ------------------------------------------------

การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
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การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย (ตอ)
ประกาศ กรอ.

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสง HZW
- WG  WP  WT ตองมีเลขประจําตัว

- WT ตองมีทีต่ั้งและบริเวณที่ใชจอดรถยนตที่สามารถเก็บ HZW ไวไดช่ัวคราว โดยมี
ความปลอดภัยและไมเกดิความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และตองมีหลักฐาน

แสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสทิธิในการใชสถานที่ตั้ง สถานประกอบการ 
และที่จอดรถยนตที่ใชขนสง HZW

- WT ตองมีหลักฐานกรรมสิทธ์ิรถยนตที่ใชขนสง HZW รวมทั้งใบอนุญาตมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)

- ใชแบบ สข.6.1 แบบ สข.6.2 และแบบ สข.6.3 ในการย่ืนสําหรับ
การแตงตั้งตัวแทนเพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
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หมวด 4
1. ตองปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ กรอ. กําหนด
   1.1  ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ

ของเสีย ของ WP พ.ศ. 2550
   1.2   ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ

ของเสีย พ.ศ. 2551

หนาที่ WP  
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สก.6
(บัญชีรับมอบ)

สก.7
(บัญชีบําบัด/กําจัด)

สก.8
ผลิตภัณฑ

ของเสียข้ันสุดทายตอง
ขออนุญาตไปบําบัด/กําจัด

105(คัดแยก/ฝงกลบ)

106

101

ไดรับอนุญาตจาก กรอ.

ไมมีใบกํากับการขนสงหามรับ

105(คัดแยก/ฝงกลบ)

106

101

30 วัน

กรณี Waste Blender สง กรอ.

Incin /Co-Incin 

HZW
3rd ผูควบคุม
สก.6/สก.7

สก.9 
ทุกๆ30 วัน

1.1  ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการของเสีย ของ WP พ.ศ. 2550
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1.2  ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการของ
เสีย ของ WP พ.ศ. 2551
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1.2  ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการของ
เสีย ของ WP พ.ศ. 2551
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หมวด 4
2. ตองรับบําบัดและกําจัดของเสียเฉพาะที่ไดรับอนุญาตตามเง่ือนไขที่

กําหนดไว
3. ตองใชใบกํากับการขนสง และตองแจงขอมูลตอ กรอ. โดยทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส
4. ตองรับภาระความรับผิด (liability) ตอของเสียเม่ือรับมาดําเนินการ
5. เก็บขอมูลขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของของเสีย 
    กอนการดําเนินการ บําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะห
    ที่ขึ้นทะเบียนไวตอ กรอ. และใหไวอยางนอย 3 ป

หนาที่ WP  
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หมวด 4
6. โรงงาน WP บางประเภทตองมีบุคลากรแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสม (101 105 106 ที่มีการจัดการ HZW มีบุคลากรดานกากฯ 
สวน Non HZW Landfill มีบุคลากรดานกากฯ และนํ้าเสีย )

7. ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ตามภาคผนวกที่ 3 
8. ตองสงรายงานประจําปตามแบบ สก. 5 ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป

(รายละเอียดขอมูล วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.  ระยะเวลาสง 1 ม.ค.- 1 มี.ค
    ของปถัดไป ) 

หนาที่ WP  
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ภาคผนวกที่ 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว
-  ความหมายของเลขรหัส 6 หลัก ( XX XX XX ) 

XX XX XX
กิจกรรมหลัก   
   (หมวด)

กิจกรรมยอย
       (หมู)

ประเภทของเสีย
      (หมูยอย)
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

XX _ _  _ _

กิจกรรมหลัก   
   (หมวด)

ประเภทของเสีย A
กิจกรรมยอย 1

กิจกรรมยอย 2

กิจกรรมยอย 3

ประเภทของเสีย B
ประเภทของเสีย C
ประเภทของเสีย D
ประเภทของเสีย E
ประเภทของเสีย F

XX XX _ _ XX XX XX
Chapter (1-19)

Sub-Chapter 
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

XX  _ _  _ _

XX  XX  XX

XX  XX  _ _
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว
เลขรหัส 6 หลักดังกลาวจะถูกกํากับดวยอักษร 
HA (Hazardous waste – Absolute entry) หรือ
HM (Hazardous waste – Mirror entry) แสดงวาเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไมใชแลวท่ีมีคุณสมบัติเปนของเสียอันตราย
สําหรับรหัสท่ีกํากับดวย HM ผูประกอบการตองทําการวิเคราะหตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 2 ในกรณีท่ีตองการโตแยงวา ไมเขาขายเปนของเสีย
อันตรายตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี
สําหรับเลขรหัสท่ีไมกํากับโดยอักษรใดๆ ถือวาไมเปนของเสียอันตราย                
(ยกเวน รหัส 99 )
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

 หมวด 1 - 12  (หมวดเฉพาะ)  แบงตามกระบวนการผลิตหลัก  ดังนี้
      หมวด 01  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการสํารวจ                          
      การทําเหมืองแร  การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดย 
      วิธีกายภาพและเคมี                           
     หมวด 02    สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการเกษตรกรรม               
     การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  การทําปาไม               
     การลาสัตว  การประมง การแปรรูปอาหารตางๆ 
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

หมวด 1 - 12  (หมวดเฉพาะ) แบงตามกระบวนการผลิตหลัก  ดังนี้ 
    หมวด 03    สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการ
    แปรรูปไม และการผลิตแผนไม เคร่ืองเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ 
    หรือกระดาษแข็ง 
    หมวด 04  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรม           
   เคร่ืองหนัง  ขนสัตว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว
 หมวด 1 - 12  (หมวดเฉพาะ) แบงตามกระบวนการผลิตหลัก  
ดังนี ้
     หมวด 05  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการกล่ัน
     ปโตรเลียม  การแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการบําบัดถานหิน
     โดยการเผาแบบ ไมใชออกซิเจน
     หมวด 06   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต
     สารอนินทรีย ตางๆ
     หมวด 07   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต
     สารอินทรียตางๆ
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

 หมวด 1 - 12  (หมวดเฉพาะ) แบงตามกระบวนการผลิตหลัก  ดังนี้
     หมวด 08   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการผลิต การผสม    
     ตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา                
     สารเคลือบผิว  กาว  สารติดผนึก และหมึกพิมพ
     หมวด 09   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ
     การถายภาพ
     หมวด 10   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการใชความรอน
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

หมวด 1 - 12  (หมวดเฉพาะ) แบงตามกระบวนการผลิตหลัก  ดังนี ้
     หมวด 11  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการปรับสภาพผิวโลหะ
     และวัสดุตางๆ ดวยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจาก
     กระบวนการ  non-ferrous hydro-metallurgy 
     หมวด 12   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการตัดแตง                  
     และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือ
     เชิงกล
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว
หมวด 13 - 19  (หมวดทั่วไป) แบงตามกระบวนการสนับสนนุ  
ดังนี้
 หมวด 13  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภท น้ํามันและ              
 เช้ือเพลิงเหลว  ไมรวมน้ํามันที่บริโภคได
 หมวด 14  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตัวทําละลายอินทรีย      
สารทําความเย็น สารขับเคล่ือน ที่ไมรวมไวในหมวด 07 และหมวด 08
 หมวด 15   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภัณฑ            
 วัสดุดูดซับ ผาสาํหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดปองกันที่ไมไดระบุ          
 ไวในหมวดอ่ืน 
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว

หมวด 13 - 19  (หมวดทั่วไป)  แบงตามกระบวนการสนับสนุน  
ดังนี้
   หมวด 16  สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตางๆ ที่ไมไดระบุใน
   หมวดอ่ืน
   หมวด 17   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากงานกอสรางและการร้ือ
   ทําลายสิ่งกอสราง รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน
   หมวด 18   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการสาธารณสุขสําหรับ
   มนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข 
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ภาคผนวกท่ี 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว
หมวด 13 - 19  (หมวดทั่วไป) แบงตามกระบวนการสนับสนนุ  
ดังนี้
    หมวด 19   สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงปรับคุณภาพ
    ของเสีย   โรงบําบัดน้าํเสีย โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลิตน้าํใช
    อุตสาหกรรม
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ภาคผนวกที่ 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว

   กระปองสีตางๆ
   

( 15  XX  XX )

( 15  01  XX )  

 ( 15  01  11 )
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ภาคผนวกที่ 1 
รหัสของชนิดและประเภทของสิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว

 Paint sludge จากการพนสีชิ้นงาน 
  

( 08 XX  XX )

 ( 08  01  XX )  
08  01  11 (HM)  

              หรือ 08  01  12
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ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย

1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวประเภทสารไวไฟ 
(Ignitable substances)
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ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย

2. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวประเภทสารกัดกรอน 
(Corrosive substances)
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ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย

3. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย 
(Reactive substances)



118

ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย

4. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุีไ่มใชแลวประเภทสารพิษ
(Toxic substances) 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย
5. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีองคประกอบของสิ่งเจือปน ท่ีกําหนดไว  
    ดังน้ี

5.1 องคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอนัตราย ในหนวยมิลลิกรัม    
     ของสารตอหนึ่งกิโลกรมัของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (Total Concentration)  

มีคาเทากับหรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration (TTLC) 
       ( Total Concentration ≥ TTLC )

HAZ

HAZ
HAZ HAZ

HAZ
HAZ

HAZ HAZ HAZ
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ภาคผนวกท่ี 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตราย
5.2 ส่ิงปฏิกลูหรอืวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเมื่อนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET)  
มีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอนัตราย   ในหนวยมิลลิกรมั  
ของสารตอลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เทากับหรือมากกวาคา Soluble Threshold Limit 
Concentration (STLC)  (WET  ≥ STLC )

HAZ
HAZ

HAZ
HAZ HAZ

HAZ
HAZ HAZHAZ
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ภาคผนวกท่ี 3
แผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน

ผูประกอบการตองเตรียมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน            
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  เชน
- ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองตออัคคีภยั การระเบิด หรือ
   การร่ัวไหลของของเสียอันตราย
- การเตรียมการกับหนวยงานทองถิน่ 
- รายการแสดงอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณฉุกเฉิน
- แผนการหนีภัย ฯลฯ
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ภาคผนวกท่ี 4
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดการ

    หลักเกณฑและวิธีการกําจัด
2.1.1 ประเภท  01 การคัดแยก (Sorting)
2.1.2 ประเภท  02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)
2.1.3 ประเภท  03 การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
2.1.4 ประเภท  04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle)
2.1.5 ประเภท  05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)
2.1.6 ประเภท  06 การบําบัด (Treatment)
2.1.7 ประเภท  07 การกําจัด (Disposal)
2.1.8 ประเภท  08 การจัดการดวยวิธีอื่นๆ
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บทลงโทษ
ม. 45 การฝาฝนไมปฏิบัตติามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม.8 (5)
 “กําหนดมาตรฐานและวิธีควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ  

หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน”  ปรับไมเกินสองแสนบาท

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 
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