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สารบญั 

  หน้า 
   

บทท่ี 1 ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไม่ถูกต้อง  

 1.1 ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง 1-1 
 1.2 ความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 1-2 
   

   

บทท่ี 2 กฎหมาย และระบบการก ากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรม  

 2.1 กฎหมายทีส่ าคัญเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-1 
 2.2 กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-1 
  2.2.1 สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-1 
  2.2.2 กฎและข้อบงัคับเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-2 
 2.3 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการกากอตุสาหกรรม 2-3 
  2.3.1 สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-3 
  2.3.2 กฎและข้อบงัคับเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-4 
 2.4 หน้าที่ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-5 
  2.4.1 หน้าที่ของผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกลูหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้ว 2-5 
  2.4.2 หน้าที่ของผู้รวบรวมและขนสง่ 2-6 
  2.4.3 หน้าที่ของผู้บ าบัดหรือก าจัดสิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2-6 
  2.4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 2-8 
  2.4.5 หน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรเฉพาะส าหรบัสถานประกอบการวัตถุ

อันตราย 
2-10 

 2.5 ระบบการก ากับดูแลการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 2-10 
  2.5.1 หน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2-10 
  2.5.2 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2-11 
  2.5.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-12 
  2.5.4 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-12 
   

 

   

 

 

 



สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
   

บทท่ี 3 การจ าแนกประเภทและชนิดกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 3-1 

 3.1 การจ าแนกประเภทและชนิดของกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 3-1 
 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกากอุตสาหกรรม 3-5 
   

บทท่ี 4 หลักการ วิธีการและเทคนิคในการจัดการกากอุตสาหกรรม 4-1 

 4.1 หลักการจัดการกากอุตสาหกรรม 4-1 
 4.2 หลักการจัดเกบ็กากอุตสาหกรรมและข้อก าหนดทางกฎหมาย 4-3 
   

บทท่ี 5 การเฝ้าระวังการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม 5-1 

 5.1 สิ่งบง่ช้ีเหตุการณ์การลกัลอบทิง้กากอุตสาหกรรม 5-1 
 5.2 เครือข่ายการแก้ปญัหาการลกัลอบทิง้กากอุตสาหกรรม 5-3 
 5.3 ข้อมูลที่ต้องบันทึกหรือจดจ า เมื่อพบเห็นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 5-4 
 5.4 ข้ันตอนการปฏิบัตสิ าหรับการประสานงานและการแจ้งเหตลุักลอบทิง้ หรือการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม 
5-4 

   

ภาคผนวก ก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและเอกสารในระบบอนุญาตแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-license) 

1 

 (1) เอกสารตามประกาศกระทรวง ฯ พ.ศ. 2548 (สก.1 สก.2 สก.3 สก.4 สก.5 ) 1 
 (2) หนังสือมอบอ านาจในการแต่งตัง้ตัวแทนในการรวบรวม และขนส่ง 

ของเสียอันตราย (สก.6.1 สก.6.2 สก.6.3) 
8 

 (3) เอกสารตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (หน้าที่ผูร้ับก าจัด/
บ าบัด/รีไซเคิล) (สก.6 สก.7 สก.8 สก.9 ) 

11 

 (4) เอกสารตามประกาศกระทรวงฯ  พ.ศ. 2547 (ระบบเอกสารก ากับการขนสง่ 
ของเสียอันตราย) (แบบก ากับการขนสง่ 01  02  03  04  05  06  07  08) 

16 

 

  



สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
   

 (5) เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้าและสง่ออกของเสียเคมีวัตถุ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (วอ.3 วอ.5  Notification Form, Movement 
Document) 

27 

 (6) เอกสารเกี่ยวกับการขนสง่ของเสียอันตราย (วอ.7  วอ.8  วอ.9 ) 35 
ภาคผนวก ข หน่วยงานการรับแจ้งเหตุการณ์การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 40 

 เอกสารอ้างอิง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญัตาราง 

  หน้า 
   

ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของโรงงานทีจ่ะต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบการจัดการมลพิษกากก
อุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัตงิานประจ าระบบการจัดการมลพษิกากอุตสาหกรรม 

2-9 

 

 

สารบญัรูปภาพ 

  หน้า 
   

ภาพที่ 2-1 ระบบการบรหิารจัดการกากอุตสาหกรรม 2-11 
ภาพที่ 2-2 การติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรม 2-12 
ภาพที่ 2-3 ความเช่ือมโยงระบบเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 2-14 
ภาพที่ 2-4 แผนผังสรุปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
2-15 

ภาพที่ 3-1 การจ าแนกของเสียตามแหล่งก าเนิดในโรงงานอุตสาหกรรม 3-3 
ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างการจ าแนกของเสียจากโรงงานผลิตปลากระป๋อง 3-3 
ภาพที่ 3-3  ตัวอย่างการจ าแนกของเสียตามการตะไบ การเจียร หรือการกลงึ 3-4 
ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างรหสั 3 หลัก ของวิธีการบ าบัดหรอืก าจัด (Treatment or Disposal)  
ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างรหสั 049 การน าของเสียอื่นๆ กลับคืนมาใช้ใหม่ (Other recovery unlisted 

materials) 
3-7 

ภาพที่ 4-1 ตัวอย่างการจัดเกบ็ของเสียทีเ่ป็นสารเคมีไว้นอกอาคาร 4-5 
ภาพที่ 4-2 ตัวอย่างการจัดเกบ็ของเสียไว้ภายในอาคาร 4-6 
ภาพที่ 4-3 ตัวอย่างภาชนะบรรจุกากของเสีย 4-6 
ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างการเลือกใช้ภาชนะไม่เหมาะสมกบัของเสีย 4-6 
ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างการจัดเกบ็ภาชนะโดยแยกสารเคมีทีท่ าปฏิกริิยาออกจากกัน 4-7 
ภาพที่ 4-6 ตัวอย่างการจัดเกบ็ภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นสารเคมี 4-8 
ภาพที่ 4-7 การติดฉลากหรอืสญัลักษณ์ระบุความเป็นอันตรายของของเสีย 4-9 
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บทท่ี 1 

ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไม่ถูกต้อง 

1.1 ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไม่ถูกต้อง  

ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น สืบเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น โรงงานผู้ก่อก าเนิดของเสีย (Waste 
generator) อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่สนใจกฎหมายเท่าที่ควร ท าให้ไม่ส่งของเสียก าจัดหรือบ าบัดตามท่ีได้รับอนุญาต
หรือไม่แจ้งการขนส่ง ขณะที่ผู้รับบ าบัดหรือก าจัดกากอุตสาหกรรม (Waste processor) รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง (Waste 
transporter) ก็ไม่แจ้งการรับของเสีย ไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง หรือของเสียไปไม่ถึงผู้รับก าจัดปลายทาง ซ่ึงก่อให้เกิด
ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาอีกมากมาย 

อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองในปัจจุบันและอาจพบเห็นข่าวเป็นระยะๆ ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยมักจะเก่ียวข้องกับฝ่ายต่างๆ ได้แก่ (1) ผู้ก่อก าเนิดของเสีย 
(Waste generator, WG) (2) ผู้รวบรวมขนส่ง (Waste transporter, WT) (3) ผู้รับบ าบัดหรือก าจัดกากอุตสาหกรรม (Waste 
processor, WP) และ (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Waste regulator, WR) การลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่น 

1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่ว่า ดิน น้ า อากาศ หากปนเปื้อนด้วยกากอุตสาหกรรมที่ถูก
ลักลอบทิ้ง จะเกิดปัญหาผลกระทบตามมาได้ เช่น หากทิ้งกากอุตสาหกรรมลงดิน จะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน ท าให้พื้นดินปนเปื้อนด้วยสารอันตราย ก่อให้เกิดอันตราย ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณดังกล่าว  เม่ือทิ้งกากอุตสาหกรรมลงดินยังอาจท าให้เกิดมลพิษ
ทางน้ าจากการร่ัวไหลของสารอันตรายสู่แหล่งน้ าผิวดินและหรือซึมผ่านดินลงสู่น้ าใต้ดินซ่ึงจะ
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ าได้ นอกจากน้ีการจัดการที่ไม่ถูกต้องยังท าให้สารที่ระเหยง่าย ระเหยไป
ในอากาศและท าอันตรายต่อผู้สูดดมเข้าไป  

2)  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

การปนเปื้อนของกากอุตสาหกรรมในดิน และแหล่งน้ าน้ันสารอันตรายอาจเข้าไป
สะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ และท าให้เกิดอันตรายคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์และมนุษย์ โดย
กากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นสารอันตรายน้ันจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยัง
ปะปนเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร และในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ที่ได้รับสัมผัส
จากการกินสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สะสมสารอันตรายเข้าสู่ร่างกายได้ อันเน่ืองจากมนุษย์อยู่ในระดับ
สูงสุดของห่วงโซ่อาหารน่ันเอง 
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3)  ผลกระทบต่อสุขภาพ  

กากอุตสาหกรรมที่ปะปนในแหล่งน้ าทั้งผิวดินหรือใต้ดิน อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพส าหรับผู้ใช้แหล่งน้ าในระยะสั้นหรือระยะยาวได้ จากการ
สัมผัสโดยการกิน การหายใจ หรือสัมผัสทางผิวหนัง แม้ว่าสารอันตรายบาง
ตัวในปริมาณน้อยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ าโดยตรง แต่อาจ
ท าให้กลิ่น หรือสีของแหล่งน้ าน้ันเปลี่ยนไป อันเป็นที่ไม่พึงประสงค์ กรณีสาร
อันตรายที่ปะปนในปริมาณมาก อาจท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าน้ันได้ หรือหากน ามาอุปโภคและบริโภค ก็อาจท าให้ผู้สัมผัสทางผิวหนังหรือเข้าสู่ร่างกายเจ็บป่วยได้ หรือหากมีการสัมผัส
สารเคมีที่กองทิ้งไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ก็อาจเจ็บป่วยได้ หรือหากสูดดมเอาไอระเหยเข้าสู่ร่างกายก็อาจท าให้เกิดการเจ็บป่วย
เช่นกัน  

4)  ผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน 

การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อก าเนิดของเสีย   จะท าให้ชุมชนขาดความ
เชื่อใจ ไว้ใจในการอยู่ร่วมกัน หรือการร่วมมือใดๆ ก็ตามต่อสถานประกอบการที่อยู่ในชุมชน
น้ัน และสุดท้ายก็อาจเกิดการต่อต้าน คัดค้านการประกอบกิจการน้ันๆ ให้ออกไปจากชุมชน 

  

1.2 ความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วนมูลค่าผลผลิต
อุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ปี พ.ศ. 2555 ประมาณร้อยละ 34 หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
3.86 ล้านล้านบาท) และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว1 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอุตสาหกรรมในขณะนี้แม้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 77.2 หรือคิด
เป็นจ านวนเงินประมาณ 5.647 ล้านบาท ในปี 2557  แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะท าให้
ภาคอุตสาหกรรมชลอตัว เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง (Political Instability) หรือการที่
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ที่อาจมีนโยบายเปลี่ยนแปลง
ไม่เอื้อต่อการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีอยู่หรือต้องมีการแข่งขันที่รุนแรง มีการแย่ง ชิงทรัพยากรในการผลิตมากยิ่งข้ึน  
หรืออาจจะต้องเผชิญกบัความเสีย่งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถ่ีและความรนุแรงสูงข้ึน เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างมาก 
และอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ดังเช่นปัญหาน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจัดท าการลดความเสี่ยงโดยการขยายก าลังผลิตในประเทศอื่น หรือความเสี่ยงจากจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันจะเช่ือมโยงกับแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ตลอดจนการดูแลและการบริหารจัดการกากของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต เพื่อมิให้ภาคอุตสาหกรรมด าเนินการ
ใดๆ ในอันที่จะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับภาคส่วนอื่นๆ 

 

 

                                                             
1 กระทรวงพานิชย์/การค้าไทย www.l.ops3.moc.go.th สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2558 
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ที่ผ่านมาจะเห็นว่าความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนับว่ามีความส าคัญต่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมค่อนข้างมาก โดยพบว่า ถ้าขาดการจัดการที่ดี มีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม  เช่น การลักลอบทิ้งน้ า
เสียโดยไม่ผ่านการบ าบัดให้ได้มาตรฐานก่อนการระบายทิ้ง ส่งผลให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าเสีย สัตว์น้ าหรือปลาตาย หรือ
ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ า จนเกิดความเสียหาย หรือการลักลอบทิ้งกากของเสียในสิ่งแวดล้อม ไม่น าไป
บ าบัดหรือก าจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย  การระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม โดยขาดการบ าบัด
อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนก่อให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนกับ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการประท้วง ขับไล่ ขาดความไว้วางใจในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้ งอยู่ในชุมชน และอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอให้มีการสั่งปิดสถาน
ประกอบการนั้นๆ ซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ  ผลจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ไม่ดีนี้จะส่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และชุมชนที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ ซึ่งแนวทางการลดผลกระทบดังกล่าว 
ภาคอุตสาหกรรมควรต้องใส่ใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 
นอกจากนี้ควรต้องเร่งพัฒนาสถานประกอบการให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเร็วด้วย  
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บทที่ 2  

กฎหมาย และระบบการก ากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรม 
2.1 กฎหมายที่ส าคญัเกี่ยวกบัการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มอียู่ 2 ฉบับ คือ  

1. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

2. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

2.2 กฎหมายว่าด้วยโรงงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอตุสาหกรรม 
2.2.1 สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 

1) ความหมายของโรงงาน 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มีจุดประสงค์เพื่อควบคุม ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการโรงงานให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

ตาม พ.ร.บ. ได้ให้ความหมาย “โรงงาน” ว่าหมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีก าลัง
รวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเทา่ตั้งแตห่้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เคร่ืองจักรหรือไม่ก็ตาม
ส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ ทั้งน้ี 
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ทั้งน้ี ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานไว้ 107 ประเภทกิจการหลักตาม
กฎกระทรวง  

2) ความหมายของกากอุตสาหกรรม 

กากอุตสาหกรรมหรือ ตามกฎหมายจะเรียกว่า “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” น้ัน หมายถึงของเสียหรือสิ่งที่
ไม่ใช้แล้วท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบัด
มลพิษ การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ การร้ือถอน/ก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือ  
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่าน้ัน ทั้งที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว ก่ึงแข็ง ก่ึงเหลวหรือก๊าซ ทั้งน้ีรวมถึงของเสียอันตรายที่เกิด
จากอาคารส านักงานและที่พักคนงานที่อยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสียอันตรายคือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย 

การจ าแนกของเสียที่เป็นอันตราย อาจพิจารณาได้ดังน้ี 

1. ตามบัญชีรายการ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ในภาคผนวกที่ 2) ส าหรับของเสียที่มีรหัส HM (Hazardous waste – Mirror entry) หรือ HA 
(Hazardous waste – Absolute entry) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4) 

2. ตามองค์ประกอบหรือการปนเปื้อนโดยการวิเคราะห์ค่า Total Threshold Limit Concentration 
(TTLC) และการสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) หรือวิเคราะห์ค่า Soluble Threshold 
Limit Concentration (STLC) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548)     
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ข้อยกเว้น 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ต้องขออนุญาตน าออกนอกบริเวณโรงงานตามกฏหมายมีดังน้ี  

1) มูลฝอยทั่วไป (พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เช่น มูลฝอยจากอาคารส านักงาน โรงอาหาร บ้านพัก
คนงาน 

2) มูลฝอยติดเชื้อ (พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เช่น ห้องพยาบาล (ยกเว้น มูลฝอยติดเชื้อจาก
ห้องปฏิบัติการต้องขออนุญาต) 

3) ของเสียที่มีกัมมันตภาพรังสี (พ.ร.บ. ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504) 

4) น้ าเสียที่ส่งไปบ าบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 

กรณีที่โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะต้องขออนุญาตน าขยะ
ทั่วไปออกนอกบริเวณโรงงานที่ส านักงานการนิคมอุตสาหกรรมน้ันๆ และโรงงานจะต้องด าเนินการก าจัดวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วดงัที่
กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.2.2 กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎและข้อบังคับที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2553 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาก
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการก าหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ
ภายในของโรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน คนงานประจ าโรงงาน การควบคุมการปล่อยของ
เสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อย 
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า และหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 
2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) พ.ศ. 2547 

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

(1) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้
รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

(2) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 

(3) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551   
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2.3 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการกากอตุสาหกรรม 
2.3.1 สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 

2.3.1.1 การก ากับดูแลการขนส่งของเสียอันตราย 

- ก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย หรือผู้เก็บรวบรวมบ าบัด
ของเสียอันตราย ต้องแจ้งเพื่อขอมีเลขประจ าตัวตาม แบบก ากับการขนส่ง 01 

- ผู้ประกอบการที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตรายปริมาณครอบครอง
รวมกันไม่เกิน 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถเก็บไว้ในโรงงานได้ไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่
วันที่มีไว้ครอบครอง และผู้ที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตั้งแต่ 
1,000 กิโลกรัมต่อเดือน ขึ้นไป สามารถเก็บไว้ได้ภายในโรงงานไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มี
ไวใ้นครอบครอง 

- ในระหว่างการมีไว้ในครอบครอง ต้องด าเนินการดังน้ี 

 จัดท าบัญชีระบุปริมาณ จ านวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบรวมถึง
วิธีการบริหารจัดการของเสีย 

 ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีสภาพม่ันคง แข็งแรง ไม่ท าปฏิกิริยากับของ
เสียอันตรายที่บรรจุ 

 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ที่ใช้เก็บของเสียอันตราย 

 จัดท าแผนฉุกเฉินปูองกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ 
- เม่ือจะท าการขนส่งของเสียอันตรายให้จัดท าใบก ากับการขนส่งตามแบบก ากับการขนส่ง 02 
- ให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อรายงานสถานะของผู้เก็บรวบรวม

บ าบัดของเสียอันตราย ปริมาณ และการจัดการของเสีย ปีละ 1 คร้ัง ภายในวันที่ 1 
มีนาคม ของทุกปี ตามแบบก ากับการขนส่ง 06 

- ให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ เม่ือผู้เก็บรวบรวม
บ าบัดของเสียอันตรายไม่ส่งคืนคู่ฉบับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับที่ 6 
ภายใน 45 วัน  

- ก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งและผู้รับก าจัดของเสียอันตราย 
ส าหรับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย จะเป็นแบบก ากับการขนส่ง 02 ตามแนบท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน (ส่วนที่ 1 ผู้ก่อก าเนิด ส่วนที่ 2 ผู้ขนส่ง และส่วนที่ 3 ผู้รับบ าบัด ก าจัด)  

2.3.1.2 การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย 

ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องท าการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย อันเป็น
ผลมาจากการร่ัวไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งทุกกรณี และต้องเป็นการประกันภัยกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต 

การประกันภัยจากการขนส่งวัตถุอันตรายต้องครอบคลุมความเสียหาย ทั้งที่เป็นความเสียหายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกน้ันเป็นผู้กระท า
ละเมิด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่
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ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซ่ึงรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่
มีเจ้าของ 

2.3.1.3 การจัดการของเสียตามอนุสัญญาบาเซล 

ด้วยของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลเท่ากับเปน็ของเสียเคมีวัตถุ (ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย) 
จึงก าหนดวิธีการจัดการดังน้ี 

- ขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าเข้าหรือส่งออกของเสียจากประเทศที่ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาบาเซลเท่าน้ัน 

- ในกรณีส่งออกต้องได้รับความยินยอมจากประเทศปลายทางและประเทศน าผ่าน 
- กรณีน าเข้าหรือน าผ่านแดนต้องได้รับความยินยอมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- อนุญาตให้น าเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้น าเข้ามา

เพื่อขายหรือจ าหน่าย 

2.3.2 กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎและข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่ออกตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ประกอบด้วย 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546) - ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2555) 

 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ืองการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุ อันตราย  
พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาความปลอดภัยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2549 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

 
นอกจากน้ีได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวการน าเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย ไว้ดังน้ี 

 
 การน าเข้า ส่งออก ครอบครองวตัถอัุนตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 การน าเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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2.4 หน้าที่ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกากอตุสาหกรรม 
ตามบัญญัติไว้ในกฎและข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

สามารถจ าแนกผู้เก่ียวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม เป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

1) ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Generator) ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่
ก่อให้เกิดของเสีย 

2) ผู้รวบรวมและขนส่ง (Waste Transporter) ได้แก่ ผู้ครอบครองของเสียเพื่อการขนส่ง รวมทั้งผู้
ครอบครองของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมหรือขนถ่าย  

3) ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Processor) ได้แก่ โรงงานล าดับที่ 101, 105, 
106 และโรงงานล าดับอ่ืนๆ ที่รับของเสียมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน 

4) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

5) บุคลากรเฉพาะส าหรับสถานประกอบการวัตถุอันตราย 

2.4.1 หน้าท่ีของผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

- ต้องไม่เก็บสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ไ ม่ใช้แล้ว ไว้ภายในโรงงานเกิน 90 วัน หากเกินระยะเวลา  
ที่ก าหนด ต้องขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลฯ ไว้ภายในบริเวณโรงงานต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.1  

- กรณีครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

- ต้ อ ง มี ผู้ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ร ะ บ บ ปู อ ง กั นสิ่ ง แ ว ด ล้ อ มที่ มี ค ว า ม รู้ เ ฉ พ า ะด้ า นต า มป ระก า ศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

- ต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
- ต้องจัดท าแผนการปูองกันอุบัติภยัเพื่อรองรับเหตุฉกุเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย การระเบิดของ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเหตุที่คาดไม่ถึง  
- ต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน 
- ต้องมีเส้นทางหนีภัยฉุกเฉิน 
- ห้ามน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม

โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย โดยใช้แบบ สก.2 /e-license 
ในการยื่นขออนุญาต 

- กรณีที่ผู้บ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตรายไม่ได้ตั้งตัวแทนในการรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ผู้
ก่อก าเนิดของเสียอันตรายสามารถขอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายได้ 

- กรณีผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน ต้องขอมีเลขประจ าตัว ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

- ต้องส่ งสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ว  ให้ กับผู้ รวบรวมและขนส่ ง  ห รือผู้ บ าบัด หรือก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เท่าน้ัน 
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- ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งทุกคร้ัง เม่ือน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายออก
นอกบริเวณโรงงาน 

- ต้องแจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด (ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ส่งมอบ 
ชนิด ปริมาณ วิธีการบ าบัดหรือก าจัดและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว) ทุกคร้ัง และทันทีที่ได้
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อน าไปบ าบัด
หรือก าจัดหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใด โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ต้องท าการตรวจสอบของเสีย และต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับผิดชอบ (Liability) ในกรณีสูญหาย 
เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง และการรับคืนเน่ืองจากข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นตามสัญญาการ
ให้บริการระหว่างผู้ก่อก าเนิดและผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จนกว่าผู้บ าบัดและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะรับของเสียน้ันไว้ในครอบครอง 

- ต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าปีตามแบบ สก.3 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม 
ของปีถัดไป 

- กรณีน าของเสียเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาบาเซล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 2.3.1.3) ด้วย 

2.4.2 หน้าท่ีของผู้รวบรวมและขนส่ง 

- กรณีผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย หรือผู้บ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้
รวบรวมและขนส่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

- ผู้แต่งตั้งตวัแทนตอ้งรับภาระความรับผิด (Liability) ร่วมกับตัวแทนระหว่างการด าเนินการขนส่ง และผู้
ก่อก าเนิดของเสียอันตรายต้องด าเนินการเพื่อให้ผู้รวบรวมขนส่งปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการขนส่ง
ต้องเป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ืองการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

- ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายต้องขอมีเลขประจ าตัวตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547   

- ผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตอ้งจัดท า และส่งรายงานประจ าปีตามแบบ สก.4  ต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

- มีที่ตั้งสถานประกอบการและบริเวณที่ใช้จอดรถยนต์ที่สามารถเก็บของเสียอันตรายไว้ได้ชั่วคราว โดยมี
ความปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 

- มีหลักฐานการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธ์ิรถยนต์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเป็นผู้มี
สิทธ์ิครอบครอง 

- มีใบอนุญาตไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.8) กรณีเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการขนส่ง 

2.4.3 หน้าท่ีของผู้บ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

- กรณีผู้บ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตราย ต้องขอมีเลขประจ าตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

- ต้องรับบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการโรงงานที่ก าหนดไว้ 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  

 

2-7 
 

- ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ได้รับอนุญาต ประเภทและชนิดของเสียที่ได้รับ
อนุญาต พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ด้วย 

- ต้องใช้ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย และต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
เร่ือง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

- ต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงาน 

- ต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ต่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เม่ือได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว และลงลายมือชื่อในใบก ากับการขนส่งแล้ว 

- ต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนด าเนินการบ าบัด
หรือก าจัด จากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องเก็บข้อมูลผล
วิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 3 ปี เพื่อการตรวจสอบ 

- ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

- ต้องจัดฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
- ต้องจัดท าแผนการปูองกันอุบัติภยัเพื่อรองรับเหตุฉกุเฉินในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย การระเบิดของ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเหตุที่คาดไม่ถึง  
- ต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน 
- ต้องมีเส้นทางหนีภัยฉุกเฉิน 
- ต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าปีตามแบบ สก.5 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 

ของปีถัดไป 

วิธีปฏิบัติงานของผู้รับบ าบัดหรือก าจัดกากอุตสาหกรรม  

การปฏิบัติของผู้รับบ าบัด ก าจัดกากอุตสาหกรรม เก่ียวกับการรับมอบกากอุตสาหกรรม มีดังน้ี 

- ต้องจัดท าบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) 
- ต้องรับกากของเสียจากผู้ก่อก าเนิดที่ได้รับใบอนุญาตน ากากของเสียออกนอกโรงงานมายัง โรงงานของ

ผู้รับบ าบัดหรือก าจัดตามรายชื่อและปริมาณท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน 
- กรณีรับกากของเสียอันตราย ต้องตรวจสอบรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายให้ถูกต้องตรงกันกับ

ใบก ากับการขนส่ง 
- ก าหนดวิธีปฏิบัติกรณีกากของเสียอันตรายที่รับไม่ตรงกับใบก ากับการขนส่ง 
- ต้องจัดเก็บกากของเสียที่รับมอบไว้ในอาคารหรือบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ กรณีเก็บนอกอาคารต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ภาชนะบรรจุของเสียอันตราย ต้องมีสภาพม่ันคง แข็งแรง และติดฉลาก ปูายหรือเคร่ืองหมายแสดง

ความเป็นอันตราย 

การบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมของผู้รับบ าบัดหรือก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการกากอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัด หรือก าจัดตามแบบบัญชีแสดง
รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ท าการบ าบัดหรือก าจัด (สก.7) 
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- ต้องท าการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกระบวนการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต
เท่าน้ัน 

- ต้องท าการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ ไม่เป็นของเสียอันตรายภายในสามสิบวัน 
และที่เป็นของเสียอันตรายภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่รับมอบ 

- หากไม่สามารถบ าบัดหรือก าจัด ได้ตามระยะเวลาข้างต้นและจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาในการบ าบัด
หรือก าจัดต้องแจ้งขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายก่อนครบ
ก าหนด 5 วัน   

- หากต้องการน ากากอุตสาหกรรมส่งไปบ าบัดก าจัดโดยผู้รับบ าบัดก าจัดรายอ่ืน ต้องขออนุญาตต่อ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ไดรั้บมอบหมายก่อนครบก าหนด 5 วัน และต้องได้รับอนุญาต
ก่อน จึงจะด าเนินการได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาตน า 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  

- การจัดการกากสุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องขอ
อนุญาตน าไปบ าบัดหรือก าจัดนอกบริเวณโรงงาน เช่นเดียวกับผู้ก่อก าเนิด 

การควบคุมและก ากับดูแลผู้รับบ าบัด ก าจัดกากของเสีย 

- ผู้ประกอบกิจการรับบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการฝังกลบ (เฉพาะของเสีย
อันตราย) ต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมท าหน้าที่
ควบคุมดูแลระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน และต้องจัดส่งแบบ สก.6 และ สก.7 ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของเดือนถัดไป 

- ผู้ประกอบกิจการรับบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการน ามาผสมเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผา ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ และต้องจัดส่งแบบ สก.6 และ สก.7 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุก 30 วัน โดยส่งภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และจัดท าบัญชีผลิตภัณฑ์ตามแบบ สก.8 
ทุก 30 วัน และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ 15 ของ
เดือน ถัดไป 

- ผู้ประกอบกิจการรับบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องจัดท า
บัญชีการรับมอบผลิตภัณฑ์และต้องจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงการออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้น าส่งที่เป็นกิจการท าเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน
ในเตาเผา และต้องจัดท าแบบ สก.9 ทุก 30 วัน และจัดส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

2.4.4 หน้าท่ีและความรับผิดชอบบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

ตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิด และผู้รับบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ซ่ึงหมายถึงผู้ไดรั้บอนุญาตให้ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแล ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดมลพิษน้ า อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือก าจัด
มลพิษอ่ืนใดติดตั้งส าหรับระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงาน (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสยีมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบปูองกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ส าหรับชนิดและขนาดโรงงานที่ต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมดูแล
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ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบั ติงานประจ าระบบการจัดการมลพิษกาอุตสาหกรรม แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของโรงงานที่จะต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

ที่ ชนิดและขนาดของโรงงาน 
1. โ รง ง าน ท่ี ใช้ ส ารห รื ออ ง ค์ ป ระก อบของส ารดั งต่ อ ไปนี้ ใ นกา รประกอ บกิ จ การ ท่ี มี ป ริ ม า ณน้ า เ สี ย ตั้ ง แ ต่  

50 ลบ.ม./วัน ข้ึนไป ได้แก่ สังกะสี แคดเมียม ไซยาไนด์ ตะกั่ว ทองแดง บาเรียม เซเลเนียม นิเกิล แมงกานีส โครเมียม วาเลนซี 
6 ปรอท และสารประกอบปรอท อาร์เซนิค และสารประกอบอาร์เซนิค ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ 
(เฉพาะโรงงานท่ีมีการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการชุบโลหะ) 

2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเย่ือจากไม้หรือวัสดุอื่นท่ีมีก าลังการผลิต ตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ข้ึนไป 
3. โ ร ง ง าน ประก อบกิ จ ก าร เกี่ ย ว กั บปิ โ ตร เ คมี ท่ี มี ก ร ะบ วน กา รผ ลิ ตท าง เคมี   แ ละมี ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ตั้ ง แ ต่ 

100 ตันต่อวัน ข้ึนไป 
4. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต คลอ - แอลคาไลน์ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียม

คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) 
และปูนคลอรีน (Bleaching  Powder) ท่ีมีก าลังการผลิตสารแต่ละชนิดหรือรวมกัน ตั้งแต ่100 ตันต่อวัน ข้ึนไป 
 

5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารท่ีใช้ปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืช หรือสัตว์โดยใช้กระบวนการเคมี
ทุกขนาด หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี โดยใช้กระบวนการเคมีทุกขนาด 

6. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
ท่ีมีก าลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อวัน ข้ึนไป 

7. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียมทุกขนาด 
8. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือเหล็กกล้า ท่ีมีก าลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไป 
9. โ รง ง า นป ระก อบกิ จ การ เกี่ ย ว กั บ การถลุ งห รือห ลอ ม โ ลหะ  ซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ อุ ต ส า หก รรม เห ล็ ก ห รือ เห ล็ ก ก ล้ า 

ท่ีมีก าลังการผลิตต้ังแต่ 50 ตันต่อวัน ข้ึนไป 
10. โรงไฟฟูาพลังความร้อนท่ีมีก าลังการผลิตต้ังแต่ 10 เมกกะวัตต์ ข้ึนไป (เฉพาะกรณีท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง) 
11. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด 
12. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ดังต่อไปนี้ 

 - ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ทุกขนาด 
 - การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทุกขนาด 
 - การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ทุกขนาด 

13. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
 - การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย  ทุกขนาด 
 - การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ทุกขนาด 

14. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสีย ท่ีเป็นอันตรายจากโรงงานมาผลิตเป็น
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  ทุกขนาด 

หากผู้ก่อก าเนิด และผู้รับบ าบดัหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ฝุาฝืนไม่ด าเนินการตามประกาศฯ ที่
ออกตาม พ.ร.บ โรงงาน พ.ศ. 2535 จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  

 

2-10 
 

2.4.5 หน้าท่ีและความรับผิดชอบบุคลากรเฉพาะส าหรับสถานประกอบการวัตถุอันตราย 

2.4.5.1 สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ 

- ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2  หรือ 
ชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตันต่อปี ขึ้นไป  

- ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถอัุนตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

- ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 

2.4.5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ 

- ปฏิบัติงานให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย มีความปลอดภัยตามประกาศ "คู่มือการเก็บ
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย" 

- จัดท าแผนความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจ าปีเก็บไว้ ณ สถานที่ เก็บรักษา 
วัตถุอันตรายสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานได้ตลอดเวลา 

- จัดท าและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่เกิดอุบัติภัยจากสถานที่เก็บรักษาวัตถุ

อันตราย 
- จดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมก าหนด 

2.5 ระบบการก ากบัดแูลการจัดการกากอตุสาหกรรม 
2.5.1 หน้าท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการก ากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดังน้ี   

- ให้อนุญาตการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
- แต่งตั้งตัวแทนผู้รวบรวมและขนส่งกากอุตสาหกรรม และออกเลขประจ าตัวผู้ด าเนินการ

เก่ียวกับการจัดการของเสียอันตราย  
- ตรวจสอบก ากับดูแลสถานประกอบการที่มีการน าเข้าส่งออกของเสียเคมีวัตถุเคร่ืองใช้  

ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายวัตถุอันตรายและตามอนุสัญญาบาเซลและ
พิธีสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับของเสียอันตราย การครอบครองน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วและการ
ครอบครองของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายวัตถุอันตราย 

- ตรวจสอบวิธีการและผู้รับจัดการกากอุตสาหกรรม 
- ตรวจสอบผู้รับด าเนินการขนส่ง และใบก ากับการขนส่งกากอุตสาหกรรม 
- ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับโรงงานที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม สร้างระบบการแลกเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
- ลดอุปสรรคการด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวกับกากอุตสาหกรรม 
- สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
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2.5.2 การก ากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการก ากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมของผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ก่อก าเนิดกากของเสีย ( Waste 
generator) ผู้รวบรวมขนส่ง (Waste transporter) และผู้รับบ าบัดก าจัด (Waste processor) กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Waste regulator) โดยข้อมูลการจัดการจะถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของเสียของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกากอุสาหกรรม ดังภาพที ่2.1 

 

 
ภาพที่ 2-1 ระบบการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ข้อก าหนดสถานที่ อาคารโรงงาน
• การจัดเก บของเสียและบรรจุภั ฑ 
• การขออนุญาตน าออก
• คัดเลือกผู้ด าเนินการและการก าจัด
• การใช้ใบก ากับการขนส่ง
• การรายงานประจ าป 

• การใช้ใบก ากับการขนส่ง
• ฉลาก บรรจุภั ฑ 
• มาตรฐานรถขนส่ง
• การขึ นทะเบียน
• อุปกร  ติดตาม GPS

ฐานข้อมูลของเสีย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• ตรวจสอบวิธีการและผู้รบัจัดการของเสีย
• ตรวจสอบและประมวลข้อมูลการจัดการ
• ตรวจสอบข้อมูล Waste Fingerprint 
• ติดตามการขนส่งผ่านระบบดาวเทียม (GPS)

• ส่งเสริมการใช้ประโยชน ของเสีย
• ระบบแลกเปลี่ยนของเสีย
• ลดอุปสรรคการด าเนินตามกฎหมาย
• สร้างเครือข่ายเฝ าระวังการลักลอบทิ ง

• การตรวจสอบ วิเคราะห ของเสีย
• การใช้ใบก ากับการขนส่ง
• การรายงานการรับและจัดการ
• บุคลากรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน
• มาตรการ EIA
• การตรวจสอบโดยผู้ก่อก าเนิด

Waste generator Waste transporter
Waste processor

Waste regulator
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2.5.3 การติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรม 

การติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน จะใช้การติดตามตรวจสอบจาก
ระบบเอกสาร ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2-2 การติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

2.5.4 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและเอกสารในระบบอนุญาต 

ส าหรับเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและเอกสารในระบบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(℮-license) จะประกอบด้วย  

1) เอกสารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ได้แก่ 

- แบบค าขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
- แบบค าขออนุญาตน ากากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)  
- รายงานประจ าปีตามแบบ สก.3 สก.4 และ สก.5 

2) เอกสารตามประกาศโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 (แต่งตั้งตัวแทน) ได้แก่ 

- หนังสือมอบอ านาจในการแต่ งตั้ งตั วแทนในการรวบรวมและขนส่ งของเสีย อันตราย 
(สข.6.1/6.2/6.3) 

3) เอกสารตามประกาศโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (หน้าที่ผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิล)  

- บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (สก.6) 
- บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีท าการบ าบัดหรือก าจัด (สก.7) 
- บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8)   

ขออนุญาตน าออก

ผู้รับก าจัด

ผู้ก าเนิดของเสีย

แจ้งข้อมูลขนส่ง

ใบ Manifest

ผู้ขนส่ง

ใบ Manifest ชนิด ชั่งน  าหนัก บันทึกข้อมลู

ฐานข้อมูลของเสีย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อท่ีอยู่

ปริมา กากของเสียอันตราย

ปริมา กากของเสียไม่อันตราย

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รายงาน ติดตามผล

Waste generator

Waste transporter

Waste processor

Waste regulator
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- บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.9) 
4) การจัดท าบัญชีแสดงรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีรับบ าบัดหรือก าจัด (สก.6) 

- โรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิลทุกประเภทต้องท าแบบ สก.6 ทุกวันและเก็บไว้ที่โรงงานไม่น้อย
กว่า 1 ปี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เม่ือมีการตรวจสอบโรงงาน 

- โรงงานฝังกลบของเสียอันตรายตอ้งส่งแบบ สก.6 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก 15 วัน (ส่งภายใน
วันที่ 1 และ 16 ของเดือนถัดไป) 

- โรงงานผลิตเชื้อเพลิงผสมและวัตถดุิบทดแทน (Blender) ส่งแบบ สก.6 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทุก 30 วัน (ส่งภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป)  

ช่องทางการส่ง ยื่นเป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

5) การจัดท าบัญชีแสดงรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดหรือก าจัด (สก.7) 

- โรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิลทุกประเภทต้องท าแบบ สก.7 ทุกวันและเก็บไว้ที่โรงงานไม่น้อย
กว่า 1 ปี เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เม่ือมีการตรวจสอบโรงงาน 

- โรงงานฝังกลบของเสียอันตรายตอ้งส่งแบบ สก.7 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก 15 วัน (ส่งภายใน
วันที่ 1 และ 16 ของเดือนถัดไป) 

- โรงงานผลิตเชื้อเพลิงผสมและวัตถดุิบทดแทน (Blender) ส่งแบบ สก.7 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทุก 30 วัน (ส่งภายในวันที่ 1  ของเดือนถัดไป)  

ช่องทางการส่ง ยื่นเป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

6) การจัดท าบัญชีรายการผลิตภัณฑ์ (แบบ สก.8) 

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงผสมและวัตถุดิบทดแทน (Blender) ต้อง 
- จัดท าแบบ สก.8 ให้เป็นปัจจุบันทุก 30 วัน 
- ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

7) การจัดท าบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑ์ (แบบ สก.9) 

เตาเผาปูนซิเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ต้อง 
- จัดท าแบบ สก.9 ให้เป็นปัจจุบันทุก 30 วัน 
- ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- ต้องออกหลักฐานการรับมอบทุกคร้ัง โดยเก็บส าเนาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

8) เอกสารตามประกาศกระทรวง พ .ศ. 2547 (ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย ) 
ประกอบด้วย 

- แบบก ากับการขนส่ง 01 (ขอมีเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก) 
- แบบก ากับการขนส่ง 02 (ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย: Manifest) 
- แบบก ากับการขนส่ง 03 (แบบรายงานอุบัติเหตุ) 
- แบบก ากับการขนส่ง 04 (แบบรายงานข้อขัดแย้ง) 
- แบบก ากับการขนส่ง 05 (แบบรายงานการเก็บรวบรวม บ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้

จัดท าใบก ากับการขนส่ง) 
- แบบก ากับการขนส่ง 06 (แบบรายงานประจ าปีส าหรับผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย) 
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- แบบก ากับการขนส่ง 07 (แบบรายงานประจ าปีส าหรับผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบัด และ
ก าจัดของเสียอันตราย) 

- แบบก ากับการขนส่ง 08 (แบบรายงานการไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายคืน) 
9) เอกสารเก่ียวกับการน าเข้าและส่งออกของเสียเคมีวัตถุหรือเคร่ืองใช้ไฟฟูาหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

ประกอบด้วย 

- ค าขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)  
- ค าขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5)  
- Notification (ของเสียเข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซล) 
- Movement Document (ใบก ากับการขนส่งเม่ือส่งออกไปต่างประเทศ)  โดยการขนส่งในประเทศ

ใช้แบบก ากับการขนส่ง 02 ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศใช้ Movement Document 
- ค าขอต่ออนุญาตใบอนุญาต (วอ.9) 
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าหรือส่งออกของเสียเคมีวัตถุหรือเคร่ืองใช้ไฟฟูาหรือชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับใบอนุญาตน าเข้า (วอ.4) หรือส่งออก (วอ.6)  

10) เอกสารเก่ียวกับรถขนส่งของเสียอันตราย ประกอบด้วย 

- ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.7) 
- ค าขอต่ออนุญาตใบอนุญาต (วอ.9) 
- ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งของเสียอันตราย จะได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง 

(วอ.8) 
ส าหรับตัวอย่างเอกสารต่างๆ แสดงไว้ในภาคผนวก  

11) ความเชื่อมโยงของระบบเอกสารที่เก่ียวข้องและระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบฯ ของผู้ที่เก่ียวข้อง  

ความเชื่อมโยงระบบเอกสารที่เก่ียวข้องและระดับการเข้าถึงข้อมูล และแผนผังสรุปตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ าบัด
และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 แสดงดังภาพที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 2-3 ความเชื่อมโยงระบบเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง  
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ภาพที่ 2-4 แผนผังสรุปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิเก่ียวกับการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
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บทท่ี 3 
การจ าแนกประเภทและชนิดกากอสุาหกรรมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

3.1 การจ าแนกประเภทและชนิดของกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 

วิธีการจ าแนกประเภทและชนิดของกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน มี 2 วิธี 

3.1.1 การจ าแนกตามแหล่งที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรม 

การก าหนดรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะใช้เลขรหัสของเสีย 6 หลัก (  XX  XX  XX ) 
โดย 2 หลักแรก จะแทนกิจกรรมหลัก (หมวด) 2 หลักตรงกลาง จะแทนกิจกรรมย่อย (หมู)่ และ 2 หลักสุดท้ายจะแทนประเภท
ของเสีย (หมู่ย่อย) ดังตัวอย่างของเสียในกิจการแปรรูปเน้ือสัตว์  

02 02 
ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ และปลา (wastes from the preparation and 
processing of meat, fish and other foods of animal origin) 

02 02 01  ตะกอนจากการล้างและท าความสะอาด (sludge from washing and cleaning) 
02 02 02  เศษเน้ือเยื่อสัตว์ (animal-tissue waste) 
02 02 03  วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 02 04  กากตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย (sludge from on-site effluent treatment) 
02 02 99  ของเสียอ่ืนที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified) 

นอกจากน้ี เลขรหัสของเสีย 6 หลักดังกล่าวจะถูกก ากับด้วยอักษร  HA (Hazardous waste – Absolute entry) หรือ 
HM (Hazardous waste – Mirror entry) แสดงว่าเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีมีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย  

ส าหรับเลขรหัสที่ก ากับด้วย HM ผู้ประกอบการต้องท าการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 2 ในกรณีที่
ต้องการโต้แย้งว่าไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศน้ี  

ส าหรับเลขรหัสที่ไม่ก ากับโดยอักษรใดๆ ถือว่าไม่เป็นของเสียอันตราย (ยกเว้น รหัส 99)  

โดยกิจกรรมหลัก (2 หลักแรก) (XX  _ _  _ _ ) แบ่งเป็น 19 หมวด ดังน้ี 
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01 ของเสียจากการส ารวจ การท าเหมืองแร่ การท าเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี  

02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การท าป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง การแปร
รูปอาหารต่างๆ  

03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผน่ไม้ เครื่องเรือน เย่ือกระดาษ หรือกระดาษแข็ง  

04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

05 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ และกระบวนการบ าบัดถ่านหนิโดยการเผาแบบไม่ใช้
ออกซิเจน 

06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรีย์ต่างๆ  

07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ  

08 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก 
และหมึกพิมพ์ 

09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  

10 ของเสียจากกระบวนการใช้ความร้อน  

11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ 
Non-ferrous hydro-metallurgy  

12 ของเสียจากการตัดแต่ง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ด้วยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล  

13 ของเสียประเภท น้ ามันและเชื้อเพลิงเหลว ไม่รวมน้ ามันที่บริโภคได้  
14 ของเสียที่เป็นตัวท าละลายอินทรีย์ สารท าความเย็น สารขับเคลื่อน ไม่รวมของเสียรหัส 07 และ 08  

15 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ ์วัสดุดูดซับ ผ้าส าหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดป้องกัน  

16 ของเสียประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรหัสอื่น  

17 ของเสียจากงานก่อสร้างและการรื้อท าลายสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อน) 

18 ของเสียจากการสาธารณสุขส าหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  

19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบ าบัดน้ าเสีย โรงผลิตน้ าประปา และโรงผลิตน้ าใช้อุตสาหกรรม  

หมายเหตุ  

ส าหรับหมวดที่ 1 ถึง 12 เป็นหมวดเฉพาะ (Specific) หรือของเสียจากกระบวนการผลิตหลัก  
หมวดที่ 13 ถึง 19 เป็นหมวดทั่วไป (Common) หรือของเสียจากส่วนสาธารณูปโภค และส่วนสนับสนุนการผลิตอ่ืน ดัง

ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1 
 

http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=01
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=02
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=02
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=03
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=04
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=05
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=05
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=06
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=07
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=08
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=08
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=09
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=10
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=11
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=11
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=12
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=13
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=14
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=15
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=16
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=17
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=18
http://iwmb2.diw.go.th/e-waste/EU1.asp?co=19
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ภาพที่ 3-1 การจ าแนกของเสียตามแหล่งก าเนิดในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างการจ าแนกของเสียจากโรงงานผลิตปลากระป๋อง 

วัตถุดิบ 1

ข้ันตอน 1

ข้ันตอน 2

ข้ันตอน 3

ตรวจสอบ
คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ 2

ไอน้ า

ของเสีย 1

ของเสีย 2

ของเสีย 3
น้ าเสีย

ผลิตภณัฑ์
ไม่ได้คณุภาพ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย

น้ าทิ้ง

กากตะกอน

ของเสียจากส่วน
การ ล ต ลัก

ของเสียจากส่วน
สา าร ูปโ  และ
ส่วนสนั สน นการ

 ล ตอื น

ของเสยีจ าพวกเ ษปลาและตะกอนจากการล้างท าความสะอาด
จากโรงงานผลิตปลากระป อง
สามารถจ าแนกของเสยีที่พจิารณาตามแหล่งก าเนิดไดด้ังนี้

• กิจกรรมหลัก เป็นการแปรรูปเนื้อสัตว์ รหัสหมวดหลัก  2
• กิจกรรมย่อย เป็นการแปรรูปปลา รหัสหมวดย่อย  2
• ชนิดของเสีย เ ษปลา เป็นเ ษเนื้อเย่ือสัตว์ รหัสของเสีย  2

ปลาทูน่าสด ตัดหัว และไส้ ล้างท าความสะอาด

ไส้ปลา   2 2 2
หัวปลา  2 2 2

ตะกอนจากการล้าง   2 2 1
น้ าเสีย



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

3-4 
 

 
ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างการจ าแนกของเสียตามการตะไบ การเจียร หรือการกลึง 

3.1.2 วิธีการจ าแนกกากอุตสาหกรรมตามความเป็นอันตราย 

ตามกฎหมายต้องมีการก ากับท้ายรหัสของเสีย (เลข 6 หลัก) เพื่อแสดงลักษณะความเป็นอันตรายของของเสีย ดังอธิบาย
ในตาราง 

ประเภท อักษรก ากับ ความหมาย 
ของเสียไม่อันตราย ไม่ต้องระบุ  
ของเสียท่ีเป็นของเสียอันตราย HA ของเสียท่ีความเป็นอันตราย โดยไม่ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหรือความเข้มข้นของ

สารอันตรายท่ีเป็นองค์ประกอบในของเสียนั้น 
ของเสียท่ีอาจเป็นของเสียอันตราย 
แต่เปิดโอกาสให้โต้แย้งได้ 

HM เป็นของเสียอันตราย แต่โต้แย้งได้โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและความ
เข้มข้นของสารอันตรายในของเสียนั้นว่า สามารถแสด งสมบัติความเป็น
อันตรายได้หรือไม่ 

โดยตัวอย่างของเสียในกลุ่ม HM เช่น 

 

 8  1 11 HM กากสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวท าละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอ่ืน (wastes paint and varnish 
containing organic solvents or other dangerous substances) 

08 01 12  กากสี/สารเคลือบเงา ท่ีไม่ใช่ 08 01 11 (wastes paint and varnish other than those mentioned in 
08 01 11) 

ของเสียในกลุ่ม HM ผู้ประกอบการต้องท าการพิสูจน์ว่า ของเสียดังกล่าวไม่มีลักษณะสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ภาคผนวกที่ 2 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 
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3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกากอุตสาหกรรม 

การจ าแนกการจัดการกากอุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็น 8 ประเภท ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ดังน้ี  

1. ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting) 
2. ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) 
3. ประเภท 03 การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
4. ประเภท 04 การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) 
5. ประเภท 05 การน ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 
6. ประเภท 06 การบ าบัด (Treatment) 
7. ประเภท 07 การก าจัด (Disposal) 
8. ประเภท 08 การจัดการด้วยวิธีอ่ืนๆ 

โดยการก าหนดรหัสการจัดการของเสีย ใช้รหัส 3 หลัก ส าหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Treatment 
and Disposal codes) ซ่ึงประกอบด้วย 

011 คัดแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ (Sorting) 
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ 
031 เป็นวัตถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) ให้ระบุกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ 
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อก าจัด (Return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน 
033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อน ากลับไปบรรจุใหม่ หรือใช้ซ้ า (Reuse container, to be refilled) 
 ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน 
039 น ากลับมาใช้ซ้ าด้วยวิธีอ่ืนๆ (Other reuse methods) ให้ระบุวิธีน ากลับมาใช้ซ้ า 
041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Use as fuel substitution or burn for energy recovery) 
042 ท าเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) 
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน (Burn for energy recovery) ให้ระบุลักษณะการเผา 
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (use as co-material in cement kiln or rotary kiln) ให้ระบุ

ผลิตภัณฑ์ 
049 น ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืน ๆ (Other recycle methods) ให้ระบุวิธีน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
051 เข้ากระบวนการน าตัวท าละลายกลบัมาใหม่ (Solvent reclamation/regeneration)  
052 เข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใหม่ (Reclamation/regeneration of metal and metal compounds) 
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (Acid/base regeneration) 
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst regeneration)  
059 น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอ่ืนๆ กลับคืนมาใหม่ (Other recovery unlisted materials) 
061 บ าบัดด้วยวิธีชีวภาพ (Biological treatment) 
062 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี (Chemical treatment) 
063 บ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical treatment) 
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064 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physical-chemical treatment) 
065 บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physical-chemical treatment of wastewater)  
066 เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (Direct discharge to central wastewater treatment plant)  
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (Chemical stabilization) 
068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสด ุ(Pozzolanic fixation using cementitious and/or pozzolanic 

material) 
069 วิธีบ าบัดอ่ืนๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย (Other detoxification methods) 
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

เท่าน้ัน) 
072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured landfill)  
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (Secured landfill of stabilized 

and/or solidified wasters)  
074 เผาท าลายในเตาเผาขยะทั่วไป (Burn for destruction) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสีย

อันตรายเท่าน้ัน 
075 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย  (Burn for destruction in hazardous waste 

incinerator) 
076 เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-incinerator in cement kiln) 
077 อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (Deep well or underground injection; sea-bed insertion) 
079 ก าจัดด้วยวิธีอ่ืนๆ (Other disposal) 
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (Collect and export) 
082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่าน้ัน 
083 หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดนิ (Composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตรายเท่าน้ัน 
084 ท าอาหารสัตว์ (Animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตรายเท่าน้ัน 
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ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างรหัส 3 หลักของวิธีการบ าบัดหรือก าจัด (Treatment or Disposal) 
 

 
 

ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างรหัส 049 การน าของเสียอ่ืนๆ กลับคืนมาใช้ใหม่ (Other recovery unlisted materials) 

Used Oil

ต้มไล่น้ า

H2SO4
แป้ง อก

สี

น้ ามันผสมสีทาบ้าน 
/น้ ามันหยอดทิ้ง

ตะกอนกรด ตะกอนดิน

19  11   2 19  11   1
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บทท่ี 4 
หลักการ วิธกีาร และเทคนิคการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

4.1 หลักการจัดการกากอุตสาหกรรม 

การจัดการกากอุตสาหกรรมมีหลักการในการด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse/Recycle/Recovery) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถ
ด าเนินการได้หลายวิธี ดังต่อไปน้ี 

 เป็นวัตถุดิบทดแทน (Use as raw material substitution) หมายถึง วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติเหมาะสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน เช่น การน าเศษริมผ้า หรือ
เศษด้ายจากโรงงานทอผ้าไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในโรงงานปั่นด้าย  การน าเศษกระดาษไปเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนในโรงงานผลิตกระดาษ การน าเศษเหล็กไปหลอมหล่อใหม่ในโรงงานหลอมเหล็ก การน าเศษ
พลาสติกไปหลอมใหม่ในโรงงานหลอมเศษพลาสติก การน าเศษแก้วไปหลอมใหม่ในโรงงานผลิตแก้ว หรือ
การน าเถ้าลอยจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนปูนซิเมนต์ในโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็นต้น 

 ส่งกลับผู้ขายเพ่ือก าจัด (Return to original producer for disposal) หมายถึง การส่งกลับผลิตภณัฑ์
ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้แก่โรงงานผู้ผลติ เพื่อน าไปบ าบัดหรือก าจัด หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 
การส่งคืนขวดสารเคมีเพื่อก าจัด เป็นต้น ทั้งน้ี การส่งกลับผู้ขายเพื่อก าจัดน้ัน ผู้ขายที่รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดังกล่าวกลับคืนไป จะต้องขออนุญาตเพื่อน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปบ าบัด หรือก าจัด หรือใช้ประโยชน์ใหม่ที่อ่ืน
ด้วย 

 ส่งกลับผู้ขายเพ่ือน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า (Reuse container, to be refilled) หมายถึงการส่ง
ภาชนะบรรจุคืนโรงงานผู้ผลิตเพื่อน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า  เช่น กรณีการส่งถังบรรจุกรด/ด่างคืน
โรงงานผู้ผลิต หรือโรงงานแบ่งบรรจุสารเคมีน้ันๆ 

 น ากลับมาใช้ซ้ าด้วยวิธีอื่นๆ (Other reuse methods) หมายถึง การน ากลับไปใช้ซ้ าด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
กรณีเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือน ากลับไปบรรจุใหม่ เช่น การน าแกนสายไฟหรือด้ายกลับไปใช้ซ้ าในโรงงาน
ผู้ผลิต 

 เป็นเช้ือเพลิงทดแทน (Use as fuel substitution or burn for energy recovery) หมายถึง การน า
ของเสียที่มีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

 ท าเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) หมายถึง การน าเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ 
หรือผสมกันเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ซ่ึงได้แก่ การขายหรือส่งให้โรงงานล าดับที่ 106 น าน้ ามันหรือตัว
ท าละลายที่ใช้งานแล้วไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

 เผาเพ่ือเอาพลังงาน (Burn for energy recovery) หมายถึงการน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ มี 
ค่าความร้อนไปเผาในเตาอุตสาหกรรมหรือเตาเผาปูนซีเมนต์ หรือเตาเผาอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอา
พลังงานที่เหลือในของเสียน้ันมาใช้ประโยชน์ 

 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Use as co-material in cement kiln or rotary kiln) ให้
ระบุผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะน าไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซี เมนต์ จะต้องมี
องค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ได้แก่ แคลเซียม อะลูมินา เหล็ก หรือซิลิก้า เช่น ทราย
ขัดผิวท่ีใช้แล้ว สนิมเหล็กจากกระบวนการรีดร้อน  
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 เข้ากระบวนการน าตัวท าละลายกลับมาใหม่ (Solvent reclamation/regeneration) หมายถึง การน า
วัสดุตัวท าละลายซ่ึงใช้แล้วไปโรงงานล าดับที่ 106 เพื่อกลั่นและน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ทินเนอร์ โทลูอีน ไซ
ลีน เมธิลีนคลอไรด์ อะซีโตน ไตรคลอโรเอทธิลีน เป็นต้น 

 เข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใหม่ (Reclamation/regeneration of metal and metal 
compounds) หมายถึง การน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีมีองค์ประกอบของโลหะมาผ่าน กระบวนการสกัดหรือน า
โลหะกลับมาใช้ใหม่ เช่น การน้ ายาล้างฟิล์มมาผ่านกระบวนการสกัดเงิน การน าเถ้าจากการหลอมโลหะมีค่า
ของโรงงานผลิตเคร่ืองประดับไปสกัดโลหะมีค่า เป็นต้น 

 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (Acid/base regeneration) 
 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst regeneration) 

(2) การบ าบัด (Treatment) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังต่อไปน้ี 

 บ าบัดด้วยวิธีชีวภาพ (Biological treatment) ได้แก่ การบ าบัดโดยใช้วิธีระบบตะกอนเร่ง (Activated 
sludge) ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) การหมัก (Composting) ระบบบ่อผึ่ง 
(Stabilization pond) เป็นต้น 

 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี (Chemical treatment) ได้แก่ การบ าบัดโดยใช้วิธีการปรับค่าความเป็นกรดด่างและ
ท าให้เป็นกลาง (Neutralization and pH adjustment) การท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดักชั่น (Oxidation / 
reduction reactions) การแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodialysis) การตกตะกอน (Precipitation) การท าลาย
สารประกอบฮาโลเจน (Dehalogenation) เป็นต้น 

 บ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical treatment) ได้แก่ การบ าบัดโดยใช้วิธีการเหวี่ยงแยก 
(Centrifugation) การกลั่นแยกด้วยไอน้ า (Steam distillation and steam stripping) การกรองผ่านตัวกรอง
หลายชั้น (Multi-media filtration) การท าระเหย (Evaporation)การแยกด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity 
thickening) การแยกด้วยเคร่ืองแยกน้ าและน้ ามัน (Oil/water separator or Coalescence separator) เป็น
ต้น 

 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-chemical treatment) ได้แก่ การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 
(Activated carbon adsorption) การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange) การกรองรีดน้ า (Filter press, 
Dewatering, Vacuum filtration and belt press filtration) การสกัดของเหลวด้วยของเหลว 
(Liquid/liquid extraction) เป็นต้น 

 บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-chemical treatment of wastewater) ได้แก่ การ
น าเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลว (liquid waste or aqueous waste) หรือน้ าเสีย (wastewater) ไป
บ าบัดทางเคมีหรือกายภาพเพื่อท าลายฤทธิ์ ได้แก่ การส่งน้ าเสียไปบ าบัดด้วยวิธีเคมีกายภาพที่โรงงานล าดับที่ 
101 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมซ่ึงอยู่นอกบริเวณโรงงาน 

 เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (Direct discharge to central wastewater treatment plant) 
 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (Chemical stabilization) 
 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซี เมนต์หรือวัสดุปอซโซลาน  (Chemical fixation using 

cementitious and/or pozzolanic material) ได้แก่ การบ าบัดด้วยวิธีการตรึงด้วยสารเคมี 
(Chemical fixation) การท าให้เป็นก้อนแข็งด้วยสารประสาน (Pozzolanic and cement base 
solidification) 

 เผาท าลายในเตาเผาขยะทั่วไป (Burn for destruction) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายเท่าน้ัน 
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 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย (Burn for destruction in hazardous waste 
incinerator) ได้แก่ การเผาในเตาเผาของเสียอันตราย หรือเตาเผาที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับการเผาของ
เสียอันตราย 

(3) เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-incineration in cement kiln) หมายถึง การน าวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว ที่ไม่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือเป็นเชื้อเพลิงทดแทนไปเผาร่วมในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ 

(4)  การก าจัด (Disposal) สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังต่อไปน้ี 

 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตรายเท่าน้ัน 

 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured landfill) หมายถึง การฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตรายที่
อยู่ในรูปที่คงตัว (เสถียร) ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ Secured landfill  

 ฝังกลบอย่างปลอดภัยเม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว  (Secured landfill of 
stabilized and/or solidified wastes) หมายถึง การน าเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตรายที่ผา่น
การปรับเสถียรเพื่อท าลายฤทธิ์และให้อยู่ในรูปที่คงตัวแล้วไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบ Secured landfill 

 

4.2 หลักการจัดเก็บกากอุตสาหกรรมและข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ต้องมีการจัดเก็บปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 ข้อก าหนดเร่ืองระยะเวลาที่อนุญาตให้ครอบครองกากอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548) 

 ข้ อ ก า ห น ด เ ร่ื อ ง ส ถ า น ที่ จั ด เ ก็ บ แ ล ะ วิ ธี จั ด เ ก็ บ ข อ ง เ สี ย ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย ส า ห รั บ โ ร ง ง า น 
ผู้ก่อก าเนิด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) 

 ข้อก าหนดเร่ืองสถานที่จัดเก็บและวิธีจัดเก็บของเสียที่เป็นอันตรายส าหรับโรงงานผู้รับบ าบัด ก าจัด (ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550) 

4.2.1 ข้อก าหนดทางกฎหมายเรื่องระยะเวลาเก็บกักกากอุตสาหกรรม 

1) ระยะเวลาเก็บกักกากอุตสาหกรรม กรณีโรงงานผู้ ก่อก าเนิด ครอบครองกากของเสียไว้ได้ 
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดของเสีย 

2) ระยะเวลาเก็บกักกากอุตสาหกรรม กรณีโรงงานผู้รับบ าบดัและก าจัด 

 ต้องท าการบ าบัดหรือก าจัดของเสียทีไ่ม่เป็นอันตรายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับมอบกากของเสีย 
 ต้องท าการบ าบัดหรือก าจัดของเสียที่เป็นอันตรายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับมอบกากของเสีย 

4.2.2 ข้อก าหนดทางกฎหมายเรื่องสถานที่จัดเก็บและวิธีการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม 

1) การจัดเก็บของเสยีอันตราย กรณีโรงงานผู้ก่อก าเนิด 
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 ต้องแยกเก็บ 
 ต้องบรรจุในภาชนะที่มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ไม่ท าปฏิกิริยากับของเสียอันตรายที่บรรจุอยู่ 
 ต้องตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ที่ใชเ้ก็บภาชนะ แผ่นรองพื้นและภาชนะทุกสัปดาห์ 
 จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรบัป้องกันอุบตัิภยัและเหตฉุุกเฉินให้เพียงพอ 

2) การจัดเก็บของเสยีอันตราย กรณีโรงงานผู้รับบ าบัดหรือก าจดั 

 ต้องจัดเก็บกากของเสียที่รับมอบภายในอาคารหรือบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ  
 กรณีเก็บไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องม่ันคง แข็งแรง มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และมีพื้นที่

เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
 กรณีที่จัดเก็บนอกอาคาร ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและด้าน

สิ่งแวดล้อม 
 ต้องแยกเก็บของเสยีที่ไม่เปน็อันตรายและที่เป็นอันตราย หรือของเสียอันตรายที่อาจก่อปฏกิิริยาตอ่

กันออกจากกันเป็นสัดส่วน 
 ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีสภาพม่ันคง แข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

4.2.3 ปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณาในการจัดเก็บหรือเก็บกักของเสีย 

 สถานภาพของของเสีย เช่น ของแข็ง กากตะกอน ของเหลว 
 ความเป็นอันตรายของของเสีย 
 ลักษณะสมบัติของของเสียที่เป็นอันตราย เช่น ไวไฟ กัดกร่อน เป็นพิษ เป็นต้น 
 ผลของการเก็บกักต่อคุณลักษณะของกากอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป 
 ประเภทและขนาดของภาชนะรองรับ 
 สถานทีจ่ัดเก็บ 
 วิธีการจัดเก็บที่ปลอดภัย 

4.2.4 การจัดการสถานที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรม 

1) สถานที่จัดเก็บของเสยี กรณีจัดเก็บในอาคาร 

 สภาพอาคารต้องม่ันคง แข็งแรง 
 มีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
 มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย 

2) สถานที่จัดเก็บของเสยี กรณีจัดเก็บนอกอาคาร 

 ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรณีเป็นโรงงานผู้บ าบัด ก าจัดต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3) การจัดการสถานที่จัดเก็บของเสียกรณีที่จัดเก็บไว้นอกอาคาร 

 บริเวณโดยรอบต้องไม่มีสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัย เช่น ไม่มีหญ้าขึ้นรก ไม่มีวัสดุติดไฟได้ ไม่มีแหล่ง
ประกายความร้อน 
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 ต้องไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเป็นเส้นทางจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 
 พื้นต้องแข็งแรงและรับน้ าหนักของเสียได้ ไม่ลื่น 
 ต้องก าหนดพื้นที่จัดเก็บและมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงให้ชัดเจน 
 กรณีจัดเก็บของเสียอันตราย พื้นต้องทนต่อการกัดกร่อน ทนน้ า 

4) กรณีของเสียอันตราย 

 ต้องตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บภาชนะ แผ่นรองพื้นและภาชนะทุกสัปดาห์  
 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ 

4.2.5 สิ่งที่ควรพิจารณาส าหรับการจัดเก็บของเสียนอกอาคาร 

 ของเสียที่ เป็นของแข็งและไม่เป็นอันตรายอาจกองกับพื้น ซ่ึงจัดให้ มี อุปกรณ์รองกันน้ าฝน  
ชะล้างและใช้วัสดุที่ป้องกันน้ าได้ปิดคลุม 

 ของเสียที่เป็นกากตะกอนหรือของเหลวต้องบรรจุไว้ในภาชนะปิด 

 มีรางระบายน้ ารอบพื้นที่เก็บกักลงสู่บ่อกักเก็บหรือระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วแต่กรณี 

 
ภาพที่ 4-1 ตัวอยา่งการจดัเก็บของเสียทีเ่ป็นสารเคมีไว้นอกอาคาร 
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ภาพที่ 4-2 ตัวอยา่งการจดัเก็บของเสียไว้ภายในอาคาร 

 

4.2.6 วิธีจัดเก็บของเสียอย่างปลอดภัย 

1) วิธีจัดเก็บของเสีย 

 ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีสภาพม่ันคง แข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
 ต้องแยกเก็บของเสยีที่ไม่เปน็อันตรายและที่เป็นอันตราย หรือของเสียอันตรายที่อาจก่อปฏกิิริยาตอ่

กันออกจากกันเป็นสัดส่วน 

2) ภาชนะบรรจุของเสีย 

การเลือกภาชนะบรรจุของเสีย ของเสียและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น  

 สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น กรด ด่าง ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็ก 
 สารไวไฟไม่ควรเก็บในภาชนะที่เป็นพลาสติก 
 ตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ ไม่ควรเก็บในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียม 
 ห้ามน าของเสียที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน (เข้ากันไม่ได้) ใส่ไว้ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน หรือ

จัดเก็บไว้ใกล้กัน 

  
ภาพที่ 4-3 ตัวอยา่งภาชนะบรรจุกากของเสยี ภาพที่ 4-4 ตัวอยา่งการเลือกใช้ภาชนะ 

ไม่เหมาะสมกับของเสยี 
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4.2.7 หลักการจัดเก็บภาชนะบรรจุของเสียไว้ในสถานที่จัดเก็บ 

 สถานที่เก็บควรเป็นสถานที่ปิดมิดชิด ฝาผนังควรท าด้วยวัสดุทนไฟ (กันไฟ) ปิดล๊อคได้และมีป้ายบอก
อย่างชัดเจนว่า "สถานที่เก็บสารเคมี" 

 ภายในสถานที่เก็บ ควรมีอากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีและแดดส่องไม่ถึง 
 ชั้นวางภายในสถานที่เก็บสารเคมีต้องม่ันคง แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน 
 ภาชนะที่บรรจุต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกอันตรายและข้อควรระวังต่างๆ 
 ภาชนะที่ใส่ต้องทนทานต่อความดัน การสึกกร่อนและแรงกระแทกจากภายนอก และควรมีภาชนะ

ส ารอง ในกรณีที่เกิดการแตกหรือภาชนะร่ัวจะได้เปลี่ยนได้ทันที 
 ภาชนะเก็บที่ใหญ่และหนักไม่ควรเก็บในที่สูง เพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้ 
 ขวดไม่ควรวางบนพื้นโดยตรง หรือไม่ควรวางซ้อนบนขวดอ่ืนๆ และมีระยะห่างกันพอสมควรระหว่าง

ชั้นที่เก็บสาร ไม่ควรวางสารตรงทางแคบ หรือใกล้ประตูหรือหน้าต่าง 
 ควรแยกเก็บของเสียในปริมาณน้อยๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณที่เก็บสารควรรักษาความ

สะอาดและให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดเรียงอย่างมีระบบ 
 ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเคร่ืองปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4.2.8 การจัดเก็บภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นสารเคมี 

จัดกลุ่ มสารเคมีห รือของเสียตามความว่อง ไวของปฏิ กิ ริยาและก าหนดให้สารที่ เ ข้า กันไม่ได้ 
(Incompatible) วางแยกเก็บให้ห่างจากกันอย่างเด็ดขาด ซ่ึงอาจแบ่งสารเคมีได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 

1. สารไวไฟ (Flammable chemicals) 
2. สารกัดกร่อน (Corrosive chemicals) 
3. สารระเบิดได้ (Explosive chemicals) 
4. สารกัมมันตรังสี (Radioactive chemicals) 
5. สารเป็นพิษ (Toxic chemicals) 
6. สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible chemicals) 

ภาพที่ 4-5 ตัวอยา่งการจดัเก็บภาชนะ โดยแยกสารเคมีที่ท าปฏกิิริยาออกจากกัน 
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ภาพที่ 4-6 ตัวอยา่งการจดัเก็บภาชนะบรรจุของเสยีที่เป็นสารเคมี 
ที่มา : http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm 

4.2.9 ตัวอย่างการจัดเก็บภาชนะบรรจขุองเสียที่เป็นสารเคมี  

กรณีสารเคมีมีคุณสมบัติเป็น 

(1) สารไวไฟ (Flammable materials) 

 เก็บในที่เย็นอากาศถ่ายเทได้ และอยู่ห่างจากแหล่งจุดตดิไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟหรือเปลว
ไฟ 

 เก็บไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย หรือตู้เก็บสารไวไฟ ซ่ึงตรวจสอบดูแล้วว่าปลอดภัย 
 ภาชนะที่เก็บต้องมีฝาปิดแน่นไม่ให้อากาศเข้าได้ 
 เก็บแยกจากสารพวก Oxidizers สารที่ลุกติดไฟเองได้ สารที่ระเบิดได้ และสารที่ท าปฏิกิริยากับ

อากาศหรือความชื้นและให้ความร้อนออกมาจ านวนมาก 
 มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หรือห้ามจุดไม้ขีดไฟ 
 พื้นที่น้ันควรต่อสายลงในดินเพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

(2) สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible materials) 

สารที่เข้ากันไม่ได้ คือสารที่เมื่อมาใกล้กันจะท าปฏิกิริยากันอย่างรุนแรง เกิดการระเบิด เกิดความร้อน หรือ
ให้ก๊าซพิษออกมาได้ สารพวกน้ีจะต้องเก็บแยกต่างหากห่างจากกันมากที่สุด เช่น 

 การเก็บสารท่ีไวต่อน้ าต้องเก็บในที่อากาศเย็นและแห้ง ห่างไกลจากน้ า 
 Oxidizers เก็บห่างจากเชื้อเพลิง และวัสดุติดไฟได้และเก็บห่างจาก Reducing agents เช่น 

Zinc alkaline metal หรือ Formic acid 

(3) อันตรายจากพิษของสาร (Toxic hazards) 

สารเป็นพิษ (Toxic chemicals) คือสารซ่ึงจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆ การเก็บ
ต้องด าเนินการดังน้ี 

 ภาชนะต้องปิดฝาสนิท อากาศเข้าไม่ได้ 
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 ห่างจากแหล่งจุดติดไฟได้ 
 ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งภาชนะที่เก็บและบริเวณที่เก็บสารน้ันๆ 
 สารที่ไวต่อแสง ต้องเก็บไว้ในขวดสีชา ในสถานที่เย็น แห้งและมืด 

(4) สารกัดกร่อน (Corrosive materials) สารกัดกร่อนจะรวมถึงกรด acid anhydride และด่าง สารพวกน้ี
มักจะท าลายภาชนะที่บรรจุและออกมายังบรรยากาศภายนอกได้ บางตัวระเหยได้ บางตัวท าปฏิกิริยารุนแรงกับความชื้น 
การเก็บต้องด าเนินการดังน้ี 

 เก็บในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง 

 ต้องใช้ถุงมือ สวมแว่นตา เม่ือใช้สารเคมี 

 ต้องเก็บกรดแยกห่างจากโลหะที่ไวในการท าปฏิกิริยา เช่น Sodium Potassium และ 
Manganese เป็นต้น 

 ของเสียที่เป็นด่างต้องแยกเก็บจากกรดและสารอ่ืนๆ ที่ไวต่อการท าปฏิกิริยา 

4.2.10 การติดฉลากหรือสัญลักษณ์ระบุความเป็นอันตรายของของเสีย 

 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่ของเสียอันตราย ต้องท าเคร่ืองหมาย “ของเสียอันตราย (Hazardous 
waste)” รวมทั้งเคร่ืองหมายที่แสดงสารที่บรรจุอยู่ภายใน 

 ภา ชนะห รื อบร ร จุ ภั ณฑ์ที่ ใ ส่ ข อ ง เ สี ย อั นตร าย  ต้ อ ง ระบุ วั นที่ เ ร่ิ ม บร ร จุ ข อ ง เ สี ย 
และวันที่บรรจุของเสียน้ันเต็มภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์น้ันๆ 

 
ภาพที ่4-7 การติดฉลากหรือสญัลักษณ์ระบุความเป็นอันตรายของของเสีย 

ท่ีมา : http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm 

 

 

 

 

 

http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm
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การติดฉลากแสดงคุณลักษณะของเสียอันตรายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียอันตรายดังกล่าว มีดังน้ี 

 
1. วัตถุระเบิด 

 

วัตถุระเบิด: ระเบิดได้เ ม่ือถูกกระแทกเสียดสี  หรือ 
ความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ 

2. ก๊าซ 

 

ก๊าซไวไฟ1: ติดไฟง่ายเม่ือถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซ
หุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน 

 

ก๊าซไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ: อาจเกิดระเบิดได้ เม่ือถูก
กระแทกอย่างแรก หรือได้รับความร้อนสูงจาก
ภายนอก เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว 
ก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ 

 

ก๊าซพิษ: อาจตายไปเม่ือสูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน 
ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 

3. ของเหลวไวไฟ 

 

ของเหลวไวไฟ: ติดไฟง่ายเม่ือถูกประกายไฟ เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลิน 

 

 

 

 

 

                                                             
1  ในบางคร้ังเราอาจเห็นค าว่า Inflammable gas บนป้ายสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ Flammable gas คือ ก๊าซไวไฟ 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

4-11 
 

4. ของแขง็ไวไฟ 

 

ของแข็งไวไฟ: ลุกติดไฟง่าย เม่ือถูกเสียดสี หรือ 
ความร้อนสูงภายใน 45 นาที เช่น ฟอสฟอรัสแดง ผง
ก ามะถัน ไม้ขีดไฟ 

 

วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง: ลุกติดไฟได้เม่ือสัมผัสกับ
อากาศภายใน 5 นาที เช่น โซเดียมซัลไฟต์ ฟอสฟอรัส
ขาว ฟอสฟอรัสเหลือง  

 

วัตถุที่ถูกน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ: เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ 
โซเดียม 

5. วัตถุออกซไิดส์และออร์แกนิกเปอรอ์อกไซค์ 

 

วัตถุออกซิไดส์: ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้สารอ่ืนเกิดการ
ลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไนเตรท 
โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียม  

 

ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์: อาจเกิดระเบิดได้ เม่ือถูก
ความร้อนไวต่อการกระทบ และเสียดสีท าปฏิกิริยา
รุนแรงกับสารอ่ืนๆ เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์ 

6. วัตถุมีพิษและวัตถุติดเช้ือ 

 

วัตถุมีพิษ: อาจท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงจากการกิน การสูดดม หรือจากการสัมผัส
ทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารฆ่า
แมลง สารปราบศัตรูพืช โลหะหนักเป็นพิษ 

 

วัตถุติดเช้ือ: วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและท าให้
เกิดโรคได้ เช่น ของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล 
เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่างๆ 
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7. วัตถกุัมมันตรังส ี

 

วัตถุกัมมันตรังส:ี วัตถุที่สามารถให้รังสีที่เป็น
อันตรายต่อสิง่มีชีวติ เช่น โคบอลต์ เรเดยีม 

8. วัตถกุัดกรอ่น 

 

วัตถุกัดกร่อน: สามารถกัดกร่อนผิวหนังและ
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรด
เกลือ กรดก ามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 

9. วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย 

 

วัตถุอื่นๆ ที่ เป็นอันตราย: เช่น ของเสีย
อันตราย แอสเบสทอสขาว เบนซัลดีไฮด์  
ของเสียปนเปื้อนไดออกซิน 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_manual.html  
สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

4.2.11 การเคลื่อนย้ายกากของเสียภายในบริเวณหรือสถานที่จัดเก็บ 

1) ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจสอบวา่ 

 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ปดิฝามดิชดิแน่นหนาและอยู่ในสภาพที่ปลอดภยั 

 สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยปลอดภัย ปราศจากความเสีย่งและการหกร่ัวไหลของ 
ของเสยี 

2) การเคลื่อนย้ายภาชนะหรือบรรจุภัณฑค์วรใช้พาหนะหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดอุบตัิเหตุ
หรือการหกหล่น 

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_manual.html
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บทที่ 5  

การเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
 

5.1 สิ่งบ่งชี้เหตกุารณ์การลักลอบทิ้งกากอตุสาหกรรม 
ชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการเฝ้าระวังเหตุลักลอบทิ้ง โดยสามารถสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้ 

1. คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไป เช่น มีสี ขุ่น กลิ่นเหม็นผิดปกติ มีอาการ
คันเมื่อสัมผัส และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้้าได้  

 

 

 

 
 

2. มีร่องรอยของภาชนะบรรจุสารเคมีหรือกองสารเคมีทิ้งไว้ (ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สี กลิ่น) 

 

 

 

 

3. พบคราบหรือรอยไหม้เปื้อนคล้ายสารเคมีหกหรือตกหล่น บนพื้นดินบริเวณที่รกร้าง อย่างผิดปกติมี
ใบไม้ใบหญ้า พืชตายคล้ายสารเคมีหกใส่ หรือเศษผ้าบริเวณใกล้เคียงขาด ไหม้คล้ายถูกสารเคมีกัด 
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4. พบว่ามีการลักลอบขุดดินและทิ้งของเสียที่รกร้างว่างเปล่า 

 

5. พบพิรุธหรือมีรถว่ิงเข้าออกในเวลากลางวันและกลางคืนผิดสังเกต และหรือมีการแอบขนถ่ายหรือทิ้ง
สารเคมี ในที่รกร้าง ว่างเปล่า 

 

 

 

 

6. มีรถบรรทุกที่ผิดสังเกต โดยสังเกตจากรถที่ไม่เคยเข้ามา หรือพบรถบรรทุกที่ขนกากอุตสาหกรรมที่ไม่
ถูกต้อง 

    

(ที่มา: http://www.moaz.ru/htm_eng/musorovoz.htm, 
http://news.phuketindex.com/features/phuket-garbage-189175.html) 
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5.2 เครือข่ายการแก้ปญัหาการลักลอบทิ้งกากอตุสาหกรรม 
ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาและผลกระทบในปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 

ปัญหา การลกัลอบทิง้กากอุตสาหกรรม 
ผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อก้าเนิด ผู้ขนสง่ ผู้รบัจัดการกากอุตสาหกรรม 
ผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน ประชาชน รวมทั้งเอกชนที่ได้รับความเสียหาย 
หน่วยงานก ากับดูแล  ส้านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาล 
หน่วยงานสนับสนุน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอ้มโรงงาน 5 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี 

เชียงใหม่ ราชบุรี และสงขลา 
  ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  สถาบันสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  กระทรวงมหาดไทย 
  ส้านักงานต้ารวจแหง่ชาติ 
วิธีปฏิบัติของผู้พบเห็น  แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ต้ารวจท้องที ่
  แจ้งผ่านเครือข่ายการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ (ถ้าม)ี 
  แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ (ภาคผนวก ข) 
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5.3 ข้อมูลที่ต้องบนัทกึเม่ือพบเหน็การลักลอบทิ้งกากอตุสาหกรรม 

o วันและเวลาทีพ่บกากอุตสาหกรรม 

o สถานที่พบกากอุตสาหกรรม 

o ลักษณะบง่ช้ีของกากอุตสาหกรรมทางกายภาพทีส่ามารถสังเกตได้ เช่น ภาชนะบรรจุ หบีหอ่
สถานะของกากอุตสาหกรรม สี กลิ่น เป็นต้น  

o ในกรณีพบเห็นรถขนกากอุตสาหกรรมทีล่ักลอบน้ามาทิ้ง ใหจ้ดจ้าหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หรือ
หมายเลขอ้างองิข้างตัวรถ รวมถึงลักษณะ และสีของรถ เท่าที่ท้าได้  

o ภาพถ่ายกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน 

o ข้อมูลของผู้แจง้เหตุ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ 

ข้อควรระวัง !!! ห้ามรื้อหรือสัมผสัสิง่ผิดปกติที่พบเป็นอันขาด!!! 
 

5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ ส าหรับการประสานงานและการแจ้งเหตุลักลอบทิ้งหรือการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม 

ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ การนิคม
อุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล เป็นต้น ในกรณีที่พบเห็นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 
หรือขยะอันตราย ผู้ที่พบเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป การแจ้งเหตุดังกล่าว ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเหตุกับหน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถ่ินที่
ดูแลพื้นที่โดยตรง เพื่อท้าการแก้ไข หรือตามหาตัวผู้กระท้าผิดมาด้าเนินการ และหลังจากนั้นจึงแจ้งให้หน่วยงานที่มี
ความพร้อมและความเช่ียวชาญ เช่น ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรม หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือ
ด้านบุคลากรและเทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยสนับสนุนต่อไป ทั้งนี ้ควรจะต้องมีการรายงานเหตุดังกล่าวแก่
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับประเทศ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้
ค้าปรึกษาในการเก็บกู้และแก้ปัญหา รวมถึงการเก็บเป็นข้อมูลต่อไป 

 
ข้ันตอนการประสานงานการแจ้งเหตุลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพ ดังนี้ 
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เทศบาล 
โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 

 

ระดับพื้นที ่
แจ้งเหตุแก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อ 
รับทราบ และแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 

ปิดกั้นพื้นที ่
ห้ามเคลื่อนย้ายของกลาง 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 

 

ส านักงานเขต (ในกรุงเทพมหานคร) 
โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 

ระดับท้องถิ่น 
แจ้งเหตุแก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินการ และการแก้ไขปัญหา 

ส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โทร 0 2202 4000, 0 2202 4014 

ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 
โทร 0 2298 2422 
สายด่วน 1650 

ส่วนกลาง 
รายงานแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของ
ประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ร่วมด้วยช่วยกัน1677 
ต ารวจทางหลวง 1193 

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉนิ 191 

หน่วยงานบริการสังคม 
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

สถานีต ารวจในพื้นที่ 
โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 

 

พบเห็นการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
โทร................................................. 
(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่) 



5-1 
 

หลังจากด้าเนินการแจ้งเหตุการลักลอบทิ้งแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ด้าเนินการต่อไป ตามข้ันตอน ดังภ

ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่ 

ส่วนกลาง 


 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 


 กรมควบคุมมลพิษ

 


 กรมป้องกันและบรรเทสาธารณ

ภัย 


 กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 


 ผู้เชี่ยวชาญ

 

ส่วนท้องถิ่น
 


 อุตสาหกรรมจังหวัด 


 สาธารณ

สุขจังหวัด 


 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


 เทศบาล 


 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 


 ต ารวจท้องที่ 

กรุงเทพมหานคร 


 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 


 กรมควบคุมมลพิษ

 


 เทศกิจ / ส านักงานเขตพื้นที่ 

หน่วยงานอื่นๆ
 


 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณ

ภัย 


 มูลนิธิ / องค์กรอิสระ 

ของเสียไม่อันตราย 

ส่งก าจัด 

ส ารวจพื้นท่ี
 


 ตรวจสอบและประเมินพื้นที่ 


 สืบค้นแหล่งที่มาของของเสีย 


 เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ ตรวจสอบกาก
ของเสียและสารปนเปื้อน 

จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
 และ

อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ของเสียอันตราย 

ประเมินความเสี่ยง 

ยอมรับได้ 
ยอมรับไม่ได้ 

หน่วยงานท้องถิ่น

น าไปก าจัด 


 ประเมินความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย 


 เตรียมแผนการเคลื่อนย้าย 

การก าจัดของเสีย / กากอุตสาหกรรม 


 เคลื่อนย้ายไปก าจัด 


 ด าเนินการบ าบัด กักกันสารปนเป้ือน ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ 


 รายงานผลการจัดการกากอุตสาหกรรมต่อหน่วยงาน
ท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด 


 อุตสาหกรรมจังหวัด / กรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้ง
ความด าเนินคดี 



เอกสารอ้างอิง 

1. กฎหมายไทย. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535. http://www.kodmhai.com/m4/m4-
1/H85/H85.html สืบค้นเมื่อวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2555. 

2. กรมควบคุมมลพิษ. พ.ศ. 2544. คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม. http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_trans.pdf? CFID=9969025&CFTOKEN=1012689 
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555. 

3. กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือประชาชน เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกีย่วกับสิ่งเป็นพิษ. http://webdb.dmsc.moph. 
go.th/ ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=156 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555. 

4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. พ.ศ. 2554. คู่มอืการแจง้เหตกุารกระท าผิดหรอืลกัลอบทิง้กากอุตสาหกรรม. กรงุเทพฯ 

5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. พ.ศ. 2555. คู่มอืการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ส าหรบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการก ากับดูแลกจิการโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ 

6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 http://www.diw.go.th/ hawk/content.php? 
mode=laws&tabid=1 สืบค้นเมือ่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555. 

7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 http://www.diw.go.th 
/diw_web/html/versionthai/laws/act2.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555. 

8. ส านักควบคุมวัตถุอันตราย. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Libary/hazcert.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555. 

9. ส านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555.  

10. ส านักตรวจและประเมินผล กลุ่มประสานอุตสาหกรรมจงัหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม. (2554).ท าเนียบ
อุตสาหกรรมจงัหวัด ประจ าปี 2554. กรุงเทพฯ  
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ภาคผนวก ก  
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม และเอกสารในระบบอนุญาต

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-license) 
 

 

(1) เอกสารตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 

1. แบบค าขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน (สก.1) 

2. แบบค าขออนุญาตน ากากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) 

3. รายงานประจ าปีตามแบบ สก.3 สก.4 และ สก.5 

 
  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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แบบค าขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงาน (สก.1) 
การใช้งาน: ขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อก าเนิดของเสีย (Waste Generator) 
ช่องทางการย่ืนขออนุญาต: 

- เป็นเอกสาร  
- ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

แบบ สก.1  

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบ สก.2  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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การใช้งาน: ขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน 
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อก าเนิดของเสีย (Waste Generator) 
ช่องทางการย่ืนขออนุญาต: 
- เป็นเอกสาร  
- ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบ สก.3  

การใช้งาน: รายงานประจ าปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อก าเนิดของเสีย (Waste Generator) 
ช่องทางการย่ืนขออนุญาต: เป็นเอกสาร/ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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  การใช้งาน: รายงานประจ าปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

ผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (Waste Transporter) 
ช่องทางการย่ืนเอกสาร: เป็นเอกสาร  

แบบ สก.4  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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การใช้งาน: รายงานประจ าปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
ผู้ใช้งาน: โรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิล (Waste Processor) 
ช่องทางการย่ืนเอกสาร: เป็นเอกสาร/ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

แบบ สก.5  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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(2) หนังสือมอบอ านาจในการแต่งตั้งตัวแทนในการรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย (สข.6.1/6.2/6.3) 

สข.6.1 ฉบับส าหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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สข.6.2  ฉบับส าหรับผู้แต่งตั้งตัวแทน 

 

  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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สข.6.3 ฉบับส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน  

 

  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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(3) เอกสารตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (หน้าท่ีผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิล) 

1. บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) 

2. บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ท าการบ าบัดหรือก าจัด (สก.7) 

3. บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.8) 

4. บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน (สก.9) 

ช่องทางการส่งเอกสาร 

 ยื่นเป็นเอกสารด้วยตนเอง/ส่งทางไปรษณีย์ 

 ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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แบบ สก.6 (ส าหรับโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิล หรือ WP) 

 

  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบ สก.7 (ส าหรับโรงงานผู้รับก าจัด/บ าบัด/รีไซเคิล หรือ WP) 

 

 

  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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แบบ สก.8 (ส าหรับ WP- waste blending) 

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบ สก.9 (ส าหรับ WP-waste blending) 

 

  



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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(4) เอกสารตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2547 (ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย) 

1. แบบก ากับการขนส่ง 01 (ขอมีเลขประจ าตัว 13 หลัก) 

2. แบบก ากับการขนส่ง 02 (ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest) 

3. แบบก ากับการขนส่ง 03 (แบบรายงานอุบัติเหตุ) 

4. แบบก ากับการขนส่ง 04 (แบบรายงานข้อขัดแย้ง) 

5. แบบก ากับการขนส่ง 05 (แบบรายงานการเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้จัดท าใบก ากับการ
ขนส่ง) 

6. แบบก ากับการขนส่ง 06 (แบบรายงานประจ าปีส าหรับผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย) 
7. แบบก ากับการขนส่ง 07 (แบบรายงานประจ าปีส าหรับผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสีย

อันตราย) 
8. แบบก ากับการขนส่ง 08 (แบบรายงานการไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายคืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบก ากับการขนส่ง 01 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  
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แบบก ากับการขนส่ง 02 

 

 

 

 

  

 



 

คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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แบบก ากับการขนส่ง 03 
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แบบก ากับการขนส่ง 04 
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แบบก ากับการขนส่ง 05 
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แบบก ากับการขนส่ง 06 
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แบบก ากับการขนส่ง 07 
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แบบก ากับการขนส่ง 08 
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(5) เอกสารเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกของเสียเคมีวัตถุ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ค าขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) 
2. ค าขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5) 
3. Notification Document ค าขออนุญาตส่งออกที่เข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซล 
4. Movement Document (ใบก ากับการขนส่งเมื่อส่งออกไปต่างประเทศ) การขนส่งในประเทศใช้แบบก ากับการขนส่ง 02 

ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ ใช้ Movement Document 
 
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าหรือส่งออกของเสียเคมีวัตถุ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับใบอนุญาตน าเข้า
หรือส่งออก (วอ.8) 
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ค าขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) 
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ค าขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5) 
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Notificatioin ของเสียเข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซล 
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Movement Document 
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(6) เอกสารเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตราย 

1. ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.7) 
2. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9) 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งของเสียอันตราย จะได้รับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (วอ.8) 
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วอ.7 
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การใช้งาน: ต้องการขนส่งของเสียอันตราย 
ผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (WT) 
ช่องทางการย่ืนขออนุญาต: เป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การใช้งาน: ต้องการต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก หรือครอบครองวัตถุอันตราย 
ผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (WT) หรือ ผู้น าเข้า/ส่งออก 
ช่องทางการย่ืนขออนุญาต: เป็นเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วอ.9 
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ตัวอย่าง ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง (วอ.8) 

 



 



ภาคผนวก ข 
หน่วยงานการรับแจ้งเหตุการณ์การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 

 
หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

 ต ารวจทางหลวง   1193 
 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน   191 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมด้วย

ช่วยกัน 
 1677 

 สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัย
สารเคมี 

 1650 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
 ภาคเหนือ ถนนทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ 0 5330 4501 
โทรสาร 0 5330 4499 

 ภาคตะวันออก  17/4 หมู่ 7  ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอ
เมือง จ.ชลบุรี 20000  

โทรศัพท์ 0 3826 3345-7 หรือ  
08 6823 9537 

 ภาคตะวันตก 123 บ้านโคกพริก หมู่ที่ 4 ต าบลคุ้งกระถิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

โทรศัพท์ 0 3237 7360-2 
โทรสาร 0 3237 7359 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 303/11 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 0 4324 6725-7 
โทรสาร 0 4324 6725 

 ภาคใต้ 133 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 0 7432 5930 
โทรสาร 0 7432 5031 ต่อ 103 

 ภาคกลาง ห้อง 401 ชั้น 4 ตึกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่  6 แขวง
ทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 
10400  

โทรศัพท์ 0 2202 4146 
โทรสาร 0 2354 3415 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2202 4000  
โทรสาร 0 2354 3390 

 กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2298 2605 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   
 เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล    

โทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่ 

 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

  

 ส านักงานเขต (กรุงเทพมหานคร)   
 สถานีต ารวจ   
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รายช่ือส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัด 
จังหวัด รหัสทางไกล โทรศัพท์ โทรสาร 

กระบี ่ 075 612 317 620 060 
กาญจนบุร ี 034 511 305 514 995 
กาฬสินธ์ุ 043 811 244 815 164 
ก าแพงเพชร 055 705 039, 705 041 705 040 
ขอนแก่น 043 236 755 214 810 
จันทบรุ ี 039 312 135 322 135 
ฉะเชิงเทรา 038 512 526 512 438 
ชลบุร ี 038 274 125-5 276 851 
ชัยนาท 056 476 761-2 476 617 
ชัยภูมิ 044 811 316 821 828 
ชุมพร 077 511 601 504 820 
เชียงราย 053 711 666 717 706 
เชียงใหม ่ 053 222 493 222 804 
ตราด 039 511 945 520 228 
ตรัง 075 218 699 212 841 
ตาก 055 512 308 513 673 
นครนายก 037 312 362 313 666 
นครปฐม 034 258 889 258 899, 340 077 
นครพนม 042 514 060 520 870 
นครราชสีมา 044 241 003 246 168 
นครศรีธรรมราช 075 356 740 346 121 
นครสวรรค์ 056 222 231 227 868 
นนทบุร ี 02 595 0334-5 595 0336 
นราธิวาส 073 514 856, 511 086 516 174 
น่าน 054 771 616 751 359 
บึงกาฬ 042 421 272 411 999 
บุรรีัมย ์ 044 612 934 617 182 
ปทุมธานี 02 581 5015 581 2111 
ประจวบคีรีขันธ์ 032 611 030 602 344 
ปราจีนบุร ี 037 452 243 213 350 
ปัตตานี 073 349 170 332 077 
พระนครศรีอยุธยา 035 336 598 336 580 
พะเยา 054 482 289 481 797 
พิจิตร 056 611 177 612 887 
พิษณุโลก 055 318 111 318 111 



คู่มือการจัดการกากอุตสาหกรรม  

จังหวัด รหัสทางไกล โทรศัพท์ โทรสาร 
เพชรบรูณ์ 056 711 074 711 424 
เพชรบรุ ี 032 426 666 424 194 
แพร ่ 054 649 731 649 731 
พังงา 076 411 980 412 338 
พัทลงุ 074 612 416 611 772 
ภูเก็ต 076 222 754 216 918 
มุกดาหาร 042 611 297 630 813 
มหาสารคาม 043 740 824 777 545 
แม่ฮ่องสอน 053 612 089 611 903 
ยะลา 073 213 978 211 962 
ยโสธร 045 711 837 713 001 
ร้อยเอ็ด 043 513 337 ต่อ 107 513 337 ต่อ 105 
ระนอง 077 821 612 812 375 
ระยอง 038 808 177 808 178 
ราชบุร ี 032 337 932 315 048 
ลพบรุ ี 036 411 991 412 171 
ล าปาง 054 217 326 227 561 
ล าพูน 053 581 199 581 490 
เลย 042 811 956 812 608 
ศรีสะเกษ 045 612 503 613 497 
สกลนคร 042 711 686 716 661 
สงขลา 074 311 511, 442 662 311 596 
สตูล 074 712 375 723 715 
สมุทรสาคร 034 412 030 840 324 
สมุทรสงคราม 034 712 907 715 550 
สมุทรปราการ 02 707 7641-5 707 7155 
สระบุร ี 036 211 633, 2231 80 313 234 
สิงห์บรุ ี 036 507 210 507 212 
สุโขทัย 055 611 050, 612 876 613 532  
สุพรรณบรุ ี 035 555 210 555 610 
สุราษฎร์ธานี 077 272 590, 285 530 283 642 
สุรินทร ์ 044 511 980 514 720 
สระแก้ว 037 421 042 421 042 ต่อ 104 
หนองคาย 042 421 272 411 999 
หนองบัวล าภู 042 312 152-3 312 154 
อ่างทอง 035 611 978 612 428 
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จังหวัด รหัสทางไกล โทรศัพท์ โทรสาร 
อุบลราชธานี 045 244 668 244 669 
อุทัยธานี 056 512 040 513 171 
อุดรธานี 042 221 119, 223 894 244 508 
อุตรดิตถ์ 055 411 684 416 979 
อ านาจเจรญิ 045 511 423 452 502 ,511 424 

ที่มา: ท าเนียบอุตสาหกรรมจังหวัด ประจ าปี 2554, ส านักตรวจและประเมินผล กลุ่มประสานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 




