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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ออนุวัติตามขอ ๑๗ แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. ๒๕๔๘
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็น สมควรออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ของผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๑ ตองจัดทําบัญชีแ สดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแลวที่รับบําบัดหรือกําจัด
ตามแบบ (สก.6) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตองจัดทําในวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
เขามาภายในบริเวณโรงงานในแตละวัน และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเขามาบําบัด
หรือกําจัด
ขอ ๒ ตองรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไดรับใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงาน มายังโรงงานของผูรับบําบัดหรือ
กําจัด ฯ ตามรายชื่อและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
ขอ ๓ กรณี รั บ บํ า บั ด หรื อ กํา จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วัส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ เ ปน ของเสี ย อั น ตราย
ตองตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ และปริมาณของเสียอันตรายใหถูกตองตรงกันกับที่ระบุไวใน
ใบกํากับการขนสง หากพบวารายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสง
ใหผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัด ฯ ดําเนินการ ดังตอไปนี้
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(๑) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไดรับอนุญาตแลวตามขอ ๒ ใหผูประกอบกิจการ
รั บบํ าบั ดและกํ าจั ด ฯ รั บมอบของเสี ยอั นตรายนั้ น ไว ก อน และแจ งให ผู ก อกํ าเนิ ด ฯ ทราบทั น ที
โดยผูกอกําเนิด ฯ ตองรับผิดชอบคาเสียหายและเสียคาใชจายสวนที่เพิ่ม สําหรับการบําบัดหรือกําจัด
หากไมสามารถหาขอยุติไดภายในสิบหาวัน ใหผูรับบําบัดและกําจัด ฯ แจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบทันที ภายในวันที่ครบกําหนด เพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสั่งการตอไป
(๒) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมไดรับอนุญาตตามขอ ๒ ใหผูรับบําบัดและ
กําจั ด ฯ ส งคื นของเสี ยอั นตรายให ผู ก อกํ าเนิ ด ฯ โดยทั นที พร อมเก็ บสํ าเนาใบกํ ากั บการขนส งไว
เปนหลักฐาน แลวแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบ ภายใน
เจ็ ด วั น นั บ ตั้ งแต วั น ที่ ส ง คืน ของเสี ย อัน ตรายให กับ ผู ก อกํ า เนิด ฯ ที่ เป น เจา ของของเสี ย อั น ตราย
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ขอ ๔ หามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย โดยไมมีใบกํากับ
การขนสงโดยเด็ดขาด
ขอ ๕ ต องจั ดเก็ บสิ่ งปฏิ กู ลหรื อวั สดุ ที่ ไม ใช แ ล วที่ รั บมอบภายในอาคารหรื อบริ เวณที่
จัดไวโดยเฉพาะ และตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณี ที่ จัดเก็ บไว ในอาคาร สภาพอาคารต องมี ความมั่นคงแข็ งแรง มีการระบายอากาศ
ที่พอเพียง และมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บอยางปลอดภัย
(๒) กรณีที่จัดเก็บไวนอกอาคาร ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและ
ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปนเปอนและกระจายสูดิน น้ํา อากาศโดยการจัดเก็บไวนอกอาคาร
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน
(๓) ตอ งแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไ มใ ชแ ล วที่ไมอัน ตรายและที่เปน ของเสีย อัน ตราย
หรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกริยาตอกันออกจากกัน เปนสัดสวนโดยตองแสดงปาย เครื่องหมาย
และคําเตือนความเปนอันตรายติดตั้งไวในบริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายดวย
ขอ ๖ ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ที่เปนของเสียอันตราย
ตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และตองติดฉลาก ปาย หรือเครื่องหมาย
แสดงความเปน อันตราย โดยฉลากที่ติดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่สามารถเคลื่อนยายได และไมได
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ติดตรึงกับพื้น ตองแสดงรายละเอียด ชื่อ และปริมาณของเสียอันตราย เลขที่ใบกํากับการขนสงและ
ชื่อผูกอกําเนิด ฯ ใหครบถวน
หมวด ๒
การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๗ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เขาสูกระบวนการบําบัด
หรือกําจัด ตามแบบ (สก.7) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตองจัดทําในวันที่ทําการบําบัดหรือกําจัด
ในแตละวัน และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไว
ไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๘ ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกระบวนการหรือวิธีการ
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ขอ ๙ ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียไมอันตราย
ภายในสามสิบวัน และที่เปนของเสียอันตรายภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว หากจําเปนตองขยายระยะเวลาการบําบัดหรือกําจัด ตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในหาวัน กอนครบระยะเวลาที่กําหนด โดยตองแสดงเหตุผลและ
ความจําเปนประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย
ขอ ๑๐ กรณีที่ผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไมสามารถ
รับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๙ และตองการนํา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวสงไปบําบัดหรือกําจัดโดยผูรับบําบัดและกําจัด ฯ รายอื่น ตองขออนุญาต
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในหาวัน กอนครบระยะเวลาที่กําหนด
และตองไดรับอนุญาตกอน จึงจะดําเนินการได โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเชนเดียวกับ
การขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
ขอ ๑๑ การจัดการกากสุดทายที่เกิดจากกระบวนการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไ ม ใ ช แ ลว ต อ งดํ า เนิ น การขออนุญ าตนํ า ไปบํ า บั ด หรื อ กํ า จั ดนอกบริ เวณโรงงาน เชน เดี ย วกั บ
ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
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หมวด ๓
การควบคุมและกํากับดูแล
ขอ ๑๒ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยวิธีการฝงกลบ
(เฉพาะของเสียอันตราย) ตองจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทําหนาที่ควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งอื่นใด ๆ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ
การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และทําหนาที่
ในการจัดทํารายงานตามขอ ๑ และขอ ๗ สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ทุกสิบหาวัน โดยใหจัดสงภายในวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของเดือนถัดไป
ขอ ๑๓ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลว โดยวิธีการ
นํามาผสมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผา
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองสงรายงานตามขอ ๑ และขอ ๗ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายทุกสามสิบวัน โดยใหสงภายในวันที่หนึ่งของเดือนถัดไป
(๒) ตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑตามแบบ (สก.8) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ ใหเปนปจจุบัน
ทุกสามสิบวัน และสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายในวันที่สิบหา
ของเดือนถัดไป
(๓) ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตไดตองนําสงเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผา
ปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ ภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผลิต
และตองจัดเก็บหลักฐานการสงมอบไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไว
ไมนอยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่สงมอบผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน
ขอ ๑๔ ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลวโดยวิธีการเผา
ในเตาเผาปูน ซีเ มนต เตาเผาปูน ขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได ใ หความเห็ น ชอบ
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๑) ตองจัดทําบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑจากผูรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามขอ ๑๓ โดยใชแ บบ (สก.9) ที่กําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ ใหเปน ปจจุบัน ทุกสามสิบวั น
และต องจัด สง ใหก รมโรงงานอุ ตสาหกรรม หรือ หน ว ยงานที่ไ ดรั บ มอบหมายภายในวั น ที่ สิบ ห า
ของเดือนถัดไป
(๒) ต องออกหลั กฐานการรั บมอบผลิ ตภั ณฑ ใ ห ผู รั บบํ าบั ดหรื อกํ าจั ดสิ่ งปฏิ กู ล หรื อวั สดุ
ที่ไมใชแลวตามขอ ๑๓ ทุกครั้งที่มีการรับมอบ และตองจัดเก็บสําเนาหลักฐานการรับมอบไวแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอ ยกวาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่รับมอบ
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สก. 6

บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่รับมอบ...................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
ลําดับที่

ชื่อผูกอกําเนิด

ทะเบียนโรงงาน

เลขประจําตัว 13 หลัก

รหัสสิ่งปฏิกูล เลขที่ใบกํากับ
หรือวัสดุที่ไมใชแลว การขนสง

ปริมาณ
(ตัน)

บรรจุภัณฑ
ชนิด
จํานวน

ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผูควบคุม / ที่ปรึกษา

ลงชื่อ

ผูประกอบกิจการโรงงาน

ผูบันทึก

หมายเหตุ

แบบ สก. 7

บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ทําการบําบัดหรือกําจัด
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่กําจัดหรือบําบัด................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
ลําดับที่

ชื่อผูกอกําเนิด

ทะเบียนโรงงาน

เลขประจําตัว 13 หลัก

รหัสสิ่งปฏิกูล เลขที่ใบกํากับ
หรือวัสดุที่ไมใชแลว การขนสง

วิธีการจัดการ

ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผูควบคุม / ที่ปรึกษา

ลงชื่อ

ผูประกอบกิจการโรงงาน

ปริมาณ
(ตัน)

ผูบันทึก

หมายเหตุ

แบบ สก. 8

บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่จัดทํา........................ เดือน...............................................พ.ศ.............................
ลําดับที่

รายชื่อวัตถุดิบ
(สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว)

รหัสวัตถุดิบ
(สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว)

ชนิดของผลิตภัณฑ

วันที่ผลิต
(วัน / เดือน / ป)

ปริมาณ
(ตัน)

วันที่สงมอบใหเตาเผา
(วัน / เดือน / ป)

ปริมาณ
(ตัน)

ผูรับมอบ
(เตาเผา)

ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผูควบคุม / ที่ปรึกษา

ลงชื่อ

ผูประกอบกิจการโรงงาน

เลขที่หลักฐาน
การรับมอบ

ผูบันทึก

หมายเหตุ

แบบ สก. 9

บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม / วัตถุดิบทดแทน
ของ........................................................................................... ทะเบียนโรงงาน / เลขประจําตัว
วันที่จัดทํา...................... เดือน...............................................พ.ศ.............................
ลําดับที่

ชื่อผูสงมอบ

ทะเบียนโรงงาน

เลขประจําตัว 13 หลัก ชนิดของผลิตภัณฑ

วันที่รับมอบ
(วัน / เดือน / ป)

เลขที่หลักฐาน
การรับมอบ

ปริมาณ
(ตัน)

ขอรับรองวารายการตามบัญชีขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผูควบคุม / ที่ปรึกษา

ลงชื่อ

ผูประกอบกิจการโรงงาน

ผูบันทึก

หมายเหตุ

