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“ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  
กบั ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  
เรือง การกําจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุที 

ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 และกฎหมายอืนๆ” 

โดย 

นายเอกบุตร อุตมพงศ ์

สํานกัเทคโนโลยีนาํและสิงแวดลอ้มโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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คําจํากดัความของคําว่า “โรงงาน” 

“โรงงาน” หมายถงึ อาคาร สถานที หรือยานพาหนะทีใชเ้ครืองจักร
มีกําลงัรวมตงัแต่หา้แรงมา้หรือกําลงัเทียบเท่าตงัแต่หา้แรงมา้ขึน
ไป หรือใชค้นงานตงัแต่เจ็ดคนขึนไปโดยใชเ้ครืองจกัรหรือไม่ก็ตาม
สําหรบัทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบาํรุง ทดสอบ ปรบัปรุง 
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรกัษา หรือทําลายสิงใด ๆ ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานทีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 
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การจดัการมลพษิอุตสาหกรรม 
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วตัถุดิบ 

ระบบบาํบดั 
ปล่อยสู่ สวล. 
ตามกฎหมาย 

อากาศเสีย ระบบบาํบดั ปล่อยสู่ สวล. 
ตามกฎหมาย 

ส่งกําจดันอก
โรงงานตาม
กฎหมาย 

สภาพการ
ทํางานทีไม่
ปลอดภยั 

กากของเสีย 

ผลิตภณัฑ ์

4 13 ธนัวาคม 2548 4 

มาตรา 8 เพือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบ    
             กจิการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออก 
             กฎกระทรวง 

   

 
พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 

 



5 

กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) 
หมวด 4  การควบคุมการปล่อยของเสยี มลพิษ    

  หรือสงิใดๆ ทมีีผลกระทบต่อ สงิแวดล้อม  
  ข้อ 13 การกาํจัดขยะและวัสดุทไีม่ใช้ 
  ข้อ 14 การระบายนาํทงิออกจากโรงงาน 
  ข้อ 15 หน้าทขีองผู้ประกอบกจิการกรณีทมีีระบบบาํบดันาํเสยี 
  ข้อ 16 การระบายอากาศเสยีออกจากโรงงาน 
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กฎกระทรวง ฉ.2 (2535) หมวด 4 ขอ้ 13 

ขอ้ 13 การกําจดัขยะและวสัดุทีไม่ใช ้

   (1)  ความสะอาด และทรีองรับขยะ 
  (2)  การแยกและจัดเกบ็ 
  (3)  ลักษณะ คุณสมบัติ และวิธกีาํจัด 
         ก) การขออนุญาตก่อนนาํออกนอก
โรงงานไปบาํบัดหรือกาํจัดตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที
กาํหนด 
            ข) การแจ้งรายละเอยีดตามหลักเกณฑ์
และวิธกีารทกีาํหนด 
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           ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรือง  การกําจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน  
พ.ศ. 2535 
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WG 

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

(Waste Transportor,WT ) 

ใบกํากบัการขนส่ง 

(Waste Regulator,WR ) 

Recycling/Composting 

Energy Recovery/Landfill กรอ. (พรบ. โรงงาน / พรบ.วตัถุอนัตราย) 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 

ยกเวน้ หนา้ที WG รวบรวม/ขนส่ง หนา้ที WP 

ผ.1 ผ.2 ผ.3 ผ.4 

รหสัของเสีย ความเป็น
อนัตราย 

แผนป้องกนั/
ฉุกเฉินฯ 

วิธีการจดัการ 

คําจํากดัความ 
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คําจํากดัความ 

- สงิปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ คือ  HZW ทงัหมดจากโรงงานและ Non HZW จาก 

   กระบวนการผลิตเท่านนั 

-  ของเสียอนัตราย คือ ของเสียตามทีกําหนดในภาคผนวกที 2 

-  การจดัการสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ คือ  การบาํบดั ทําลายฤทธิ ทิง  กําจดั 

  จําหน่ายจ่ายแจก แลกเปลียน หรือนาํกลบัไปใชป้ระโยชนใ์หม่และการกกัเก็บ 

-  ผูก่้อกําเนิดสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ คือ ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

-  ผูร้วบรวมและขนส่ง คือ ผูม้ีของเสียตามประกาศ อก. เรือง ระบบเอกสารกํากบั   

    การขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547      
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- ผูบ้าํบดัและกําจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ คือ ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

  ลําดบัที 101 105 และ 106 

- ใบกํากบัการขนส่ง  คือ แบบกํากบัการขนส่ง 02  ตามแนบทา้ยประกาศ อก.  
   เรือง ระบบเอกสารกํากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ. 2547  

คําจํากดัความ 
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หมวด 1  
สิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีไดร้บัการยกเวน้ 

1.  Non HZW จากสํานกังาน บา้นพกั  อาศยัและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 
2. กากกมัมนัตรงัสี 

3. มูลฝอยตาม พรบ. สาธารณสุข 

4. นาํเสียทีส่งไปบาํบดันอกโรงงานทางท่อส่ง 
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หมวด 2 

1. ตอ้งไม่ครอบครองของเสียเกินเวลา 90 วนั หากเกิน ตอ้งขออนุญาต  
    ตามแบบ สก.1 

หนา้ที WG 
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สก.1 
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สก.1 

16 

สก.1 
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สก.1 
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สก.1 
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สก.1 
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หมวด 2 
หนา้ที WG 

2. ตอ้งมีบุคลากรแลระบบป้องกนัสิงแวดลอ้มทีเหมาะสม 

3. ตอ้งจัดทําแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพอืรองรบัเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกิดเหตุ 

    รวัไหล อคัคีภยั  การระเบดิของสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้หรือเหตุที 

    คาดไม่ถงึ  ตามภาคผนวกที 3 

4. หา้มมิใหน้าํของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต 

    จาก  อรอ.  
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การขออนุญาตนําวสัดุทไีม่ใช้แล้ว 
ออกนอกบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.2) 

22 

การยนืขออนุญาตนําวสัดุทไีม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน 

• ยนืเป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

     แบบฟอร์มทใีช้ สก.2      

• ยนืผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์ (Internet) 
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แแบบ สก.2 
การใช้งาน 
ขออนุญาตนําของเสียออกนอก 
โรงงาน 
ผู้ใช้งาน 
โรงงานผู้ก่อกาํเนิดของเสีย 
(Waste Generator)  
ช่องทางการยนืขออนุญาต 
* เป็นเอกสาร 
* ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อมูลทัวไปของโรงงาน 
รายละเอยีดเกยีวกบัการกากอุตสาหกรรม 

• ลาํดับที 

• รหัสของเสีย 

• ชือ/รายละเอยีดของเสีย 

• ปริมาณ (ตัน) 
• วธีิกาํจัด  
• ทะเบยีนโรงงานผู้รับกาํจัด/บาํบดั 

เอกสารทต้ีองแนบ (แล้วแต่กรณ)ี 

การลงนาม (ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องเป็นไป
ตามเงอืนไขในหนังสือรับรองการจด
ทะเบยีนนิติบุคคล) 
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เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2 

25

1. แบบคาํขออนุญาตนําสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานฯ (สก.2)  
2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ของ WG และ WP  

3.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน) พร้อมสําเนา 
บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของ WG และ WP  

4. หนังสือมอบอาํนาจต้นฉบับ พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีทีมีการมอบอาํนาจ) 
5. หนังสือยนิยอม หรือหนังสือรับรอง หรือสัญญาเกยีวกบัการนําวสัดุทีไม่ใช้แล้ว 

ทีไม่เป็นของเสียอันตรายไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ 

6. เอกสารแสดงรายละเอยีดกระบวนการผลติและจุดทีเกดิของเสีย 

7. ผลวเิคราะห์ค่าความเข้มข้น และค่านําสกดั  
8. หนังสือรับรองจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง เช่น กรมวชิาการเกษตรในกรณีที 
        นําไปทาํปุ๋ยหมัก 

หมายเหตุ กรณียนืทางสืออเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ต้องยนืเอกสารข้อ 1 - 5 
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การขออนุญาตเกยีวกบัการจัดการวสัดุทไีม่ใช้แล้ว 

9. กรณีทีนําไปเป็นเชือเพลงิทดแทน หรือวัตถุดบิทดแทนในเตาเผาปูนซิเมนต์ 

ต้องแนบผลวเิคราะห์ค่าความร้อน หรือผลวเิคราะห์พารามเิตอร์ทเีป็นวตัถุดบิ
ทดแทน  (เหลก็ ซิลก้ิา อลูมน่ิา หรือแคลเซียม) 
10. กรณีทีผู้นําไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่โรงงาน ต้องแนบรายละเอยีดวธีิการ
นําไปใช้งาน เพอืประเมนิความเหมาะสมในการพจิารณาอนุญาต 

11. การส่งของเสียไปต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายอนืทีเกยีวข้อง 

เอกสารประกอบการพิจารณา สก.2 
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ขั้นตอนการขออนุญาต สก.2 ผานระบบอเิล็กทรอนิกส 

End 

Start 

Generator ยืนขอใบอนุญาต 
ขนยา้ยกากออกนอกบรเิวณโรงงาน 

ผูร้บักาํจดัตอบรบักาํจดักากของเสยี (ภายใน 3 วนั) 

Generator พมิพใ์บแจง้ผลการพจิารณา 

เจ้าหน้าทีพจิารณาในแต่ละระดบั 
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ข้อควรรู้เกยีวกบัการขออนุญาตนําวสัดุทไีม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน 

• ผู้ก่อกาํเนิดเป็นผู้ขออนุญาต และสามารถมผู้ีรับกาํจดั/บําบัดได้หลายๆ รายในคาํ
ขอเดยีวกนั 

• หนึงโรงงานจะมรีอบระยะเวลาของใบอนุญาตนํากากออกนอกโรงงานเพยีง
รอบระยะเวลาเดยีว ซึงจะไม่เกนิ 1 ปี หากต้องการเพมิรายการในระหว่างรอบปี
การอนุญาต ให้ใช้เมนูเพมิเตมิรายการอนุญาต 

• คาํขอมด้ีวยกนัหลายประเภท (ขออนุญาตรายปี เพมิปริมาณ เพมิรายการ 
ยกเลกิรายการอนุญาต เป็นต้น) ระบบจะรับคาํขอของผู้ก่อกาํเนิดทีละประเภท
คาํขอเท่านัน หากต้องการยนืคาํขอเพมิ ต้องรอให้คาํขอทีอยู่ระหว่างพจิารณา
ดาํเนินการแล้วเสร็จก่อน 

• การต่ออายุใบอนุญาตนํากากออกนอกโรงงานสามารถดาํเนินการได้ 60 วนั ก่อน
ใบอนุญาตเดมิจะหมดอายุ 
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หมวด 2 

5. ตอ้งมีใบกํากบัการขนส่ง เมือมีการนาํของเสียอนัตรายออกนอก 

    บริเวณโรงงานทุกครงั และใหแ้จง้ขอ้มูลการขนส่งสิงปฏิกูลหรือวสัดุที 

    ไม่ใชแ้ลว้ทุกชนิดทางสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
   

หนา้ที WG 
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หมวด 2 

6. ตอ้งรบัผิดชอบต่อภาระความรบัผิด (liability) จนกว่า WP จะรบั ไวใ้น 

    ครอบครอง 
7. ตอ้งส่งรายงานประจําปีใหแ้ก่ กรอ. แบบ สก. 3 ภายในวนัที 1 มีนาคม  
    ของปีถดัไป  

    (รายละเอียดขอ้มูล วนัที 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.  ระยะเวลาส่ง 1 ม.ค.- 1 มี.ค  
     ของปีถดัไป ) 

หนา้ที WG 


