
ใบแทรก 

 

มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว (กาก
อุตสาหกรรม) ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

หน้า 2 ข้อ 4.2.1 (1) เพ่ิมเติมว่า ***เอกสารข้อนี้จะได้รับยกเว้นกรณีขออนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์*** 

หน้า 3 – หน้า 19 แก้ไขหัวข้อตารางในช่องที่ 3 จากเดิม “WP” ไปเป็น “ผู้รับด าเนินการ 
(WP)” 

หน้า 8 ในช่อง “ผู้รับด าเนินการ (WP)” เพ่ิมเติมว่า ***กรณีน ากากมันส าปะหลังไปตาก 
(ลานมัน) ผู้รับด าเนินการ (WP) จะต้องเป็นโรงงานล าดับที่ 106 หากเป็นโรงงานล าดับที่ 9(6) จะต้องเพ่ิม
การประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 106 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะด าเนินการได้*** 

หน้า 16 รหัสวิธีก าจัด 079 ในช่อง “หลักเกณฑ์” ข้อ 1 (2) แก้ไขจากเดิม “มีออกไซด์ของ 
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนักแห้ง (Dry Basis)” ไปเป็น “มีออกไซด์ของ  
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนักแห้ง (Dry Basis)” 

  หน้า 58 แก้ไขหัวข้อจากเดิม “ภาคผนวก 9” ไปเป็น “ภาคผนวก 8” 

  หน้า 73 แก้ไขหัวข้อจากเดิม “ภาคผนวก 10” ไปเป็น “ภาคผนวก 9” 

 

************************************ 



หลักเกณฑประกอบการพิจารณา 
นําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (กากอุตสาหกรรม) ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)  

ฉบับวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1. ตัวยอท่ีใชในหลักเกณฑฉบับนี้ 

1.1 WG หมายถึง ผูกอกําเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator)  
1.2 WP หมายถึง ผูรับบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) 
1.3 WT หมายถึง ผูขนสงกากอุตสาหกรรม (Waste Transporter) 
1.4 กากอุตสาหกรรม หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
1.5 กากไมอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตราย 
1.6 กากอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย 
1.7 ประกาศป 48 หมายถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 
 
2. หลักการพิจารณาอนุญาต สก.2 ประกอบดวย 

2.1 รหัสกากอุตสาหกรรมจะตองถูกตองตามรายสาขาอุตสาหกรรมและ/หรือแหลงท่ีมาของกาก
อุตสาหกรรม 

2.2 ความเปนอันตรายของกากอุตสาหกรรมมี 3 รูปแบบ ไดแก  
(1) กากไมอันตราย ไดแก กากอุตสาหกรรมท่ีไมมีอักษรความเปนอันตรายกํากับตามภาคผนวก 1 

ของประกาศป 48 จึงไมเปนของเสียอันตราย อยางไรก็ตามจะตองไมถูกปนเปอนดวยสาร
อันตราย/ สารเคมี/ น้ํามัน/ ตัวทําละลาย เปนตน 

(2) กากอันตราย ไดแก กากอุตสาหกรรมท่ีมีอักษร “HA” กํากับ ตามภาคผนวก 1 ของประกาศป 
48 จึงเปนของเสียอันตรายโดยนิยาม 

(3) กากอันตรายท่ีสามารถโตแยงได ไดแก กากอุตสาหกรรมท่ีมีอักษร “HM” กํากับ ตามภาคผนวก 1 
และแสดงความเปนอันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศป 48 จึงเปนของเสียอันตรายโดย
คุณสมบัติและองคประกอบ 

2.3 วิธีการกําจัดเหมาะสมกับชนิดของกากอุตสาหกรรมและสามารถดําเนินการไดจริง ไดแก 
ประเภท 01  การคัดแยก (Sorting)  
ประเภท 02  การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) 
ประเภท 03 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) 
ประเภท 04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle) 
ประเภท 05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery) 
ประเภท 06 การบําบัด (Treatment) 
ประเภท 07 การกําจัด (Disposal) 
ประเภท 08 การจัดการดวยวิธีอ่ืนๆ 

2.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมเหมาะสมท่ี WP จะสามารถดําเนินการไดโดยไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
ข้ึนระหวางชวงเวลาท่ีไดรับการอนุญาต 
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2.5 WP มีอุปกรณ/เครื่องมือท่ีสามารถดําเนินการไดจริง เปนไปตามเง่ือนไขในใบอนุญาต รง.4 / EIA / 
ESA และมีประวัติการกําจัดกากอุตสาหกรรมสวนท่ีเหลือ (Second Generation Waste) อยาง
ถูกตอง 

 
3. ขอพึงระมัดระวังท่ีควรจะแจงให WG ทราบ 

3.1 WG เปนผูรับผิดชอบตอขอมูลกากอุตสาหกรรมท่ียื่นขออนุญาต ไมใช WP 
3.2 เอกสารและขอมูลท่ีไมครบถวน จะทําใหการพิจารณาอนุญาตลาชา 
3.3 WG มีหนาท่ีติดตามกากอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตวาสงไปถึงยัง WP แลวหรือไม และตองแจง

การขนสงทางอิเล็กทรอนิกสทุกครั้ง  
3.4 กรณีท่ีกากอุตสาหกรรมถูกขนสงแลวไปไมถึง WP ไมวาเหตุผลใดๆ แมวา WT ตองรับผิดในสวนนี้ 

แตความรับผิดเปนของ WG ดวย 
 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต สก.2  

4.1 เอกสารของผูขออนุญาต (WG) และผูใหบริการ (WP) ***เอกสารขอนี้จะไดรับยกเวนกรณี 
ขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส*** 

4.2 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 
4.2.1 เอกสารท่ัวไป 

(1) แบบ กอ.1 (กรณีกากอันตราย) หรือสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาการใหบริการ หรือ
หนังสือรับรองการใชประโยชน (กรณีกากไมอันตราย) ***เอกสารขอนี้จะไดรับยกเวน
กรณีขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส*** 

(2) รายละเอียดกระบวนการผลิตพรอมระบุข้ันตอนทําใหเกิดกากอุตสาหกรรม  
(3) รูปถายกากอุตสาหกรรมพรอมคําอธิบาย  

4.2.2 เอกสารเฉพาะดานเทคนิค (แลวแตกรณี) 

หมายเหตุ  อางอิงตามคูมือประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก 1 
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5. หลักเกณฑประกอบการพิจารณา สก.2 
รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 

011 คัดแยกประเภทเพ่ือ
จําหนายตอ (Sorting) 

กากไมอันตราย เชน ไม แกว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ 
เปนตน (ตองไมปนเปอน 
ผสม หรือปะปนกับกาก
อันตราย) 

โรงงานลําดับท่ี 105 ปริมาณตาม รง.3 และชนิดกาก
อุตสาหกรรมตองเปนไปตาม
เง่ือนไขใบอนุญาต 

  

บุคคลธรรมดา ปริมาณไมมากกวา 10 ตัน/

ประเภท/ป 

  
รานรับซ้ือของเกา  
บริษัทท่ัวไป   

021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ 
(Storage) ใหระบุ
ลักษณะการเก็บกัก
หรือภาชนะบรรจุ 

รหัส 16 06 01 HA 
(แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว) 

1. โรงงานท่ีเคยไดรับ
อนุญาตใหประกอบ
กิจการเก็บรวบรวม
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ 

อนุญาตเฉพาะการเก็บรักษา 
หามทําการแปรสภาพแบตเตอรี่ 
เชน เทน้ํากรด ผาเปลือก 

สัญญาระหวางโรงหลอมตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เกากับโรงงานท่ีไดรับ
อนุญาตใหรวบรวม 
 

 

2. ผูรวบรวม ท่ีไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองเพ่ือเก็บ
รักษาซ่ึงวัตถุอันตราย 
(วอ.8) 
 
**ปจจุบัน กรอ.  
ไมออก รง.4 ให
รวบรวมแบตเตอรี่ 
เนื่องจากขาด
องคประกอบการเปน
โรงงาน ** 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เพ่ือเก็บรักษา
แบตเตอรี่ 
2. สัญญาระหวางโรงงานหลอม
ตะก่ัวจากแบตเตอรี่เกากับผูรวบรวม
ท่ีมี วอ.8 (ครอบครองเพ่ือเก็บรักษา
ซ่ึงวัตถุอันตราย) 

ยื่นทาง
เอกสาร 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ 

(Storage) ใหระบุ
ลักษณะการเก็บกัก
หรือภาชนะบรรจุ (ตอ) 

รหัส 16 01 21 HM 
(Hybrid battery) 

1. โรงงานท่ีเคยไดรับ
อนุญาตใหประกอบ
กิจการเก็บรวบรวม
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ 

แมปจจุบันยังไมมีโรงงาน 
รีไซเคิลในประเทศ แตไมควร
พิจารณาอนุญาตใหฝงกลบหรือ
จัดการโดยวิธีกําจัด เชน การ
เผา เนื่องจาก มีธุรกิจรวบรวม
และสงออกไปรีไซเคิลใน
ตางประเทศอยูแลว 

1. สัญญาระหวางผูสงออกท่ีมี วอ.6 
กับโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหรวบรวม  
2. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย 
(วอ.6) ของผูสงออก 

 

2. ผูรวบรวม ท่ีไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองซ่ึงวัตถุ
อันตราย (วอ.8) หรือ
ของเสียเคมีวัตถุ เพ่ือ
เก็บรักษา 

 1. ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เพ่ือเก็บรักษา 
Hybrid battery ของผูรวบรวม 
2. สัญญาระหวางผูสงออก Hybrid 
battery กับผูรวบรวมท่ีมี วอ.8 
3. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย 
(วอ.6) ของผูสงออก 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

รหัส 10 02 07 ฝุนแดง 
(ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ) ของโรงถลุงเหล็ก
แบบท่ีใชเตา Electric Arc 
Furnace (EAF Dust) 

ผูรวบรวม ท่ีไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองเพ่ือเก็บ
รักษาซ่ึงวัตถุอันตราย 
(วอ.8) 

เปนมาตรการช่ัวคราวใน
ระหวางท่ียังไมมีโรงงานรีไซเคิล
ฝุนแดงในประเทศไทยและยังไม
สามารถสงออกไปรีไซเคิลยัง
ตางประเทศไดท้ังหมด 

ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุ
อันตราย (วอ.8) เพ่ือเก็บรักษาฝุน
แดง 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

031 เปนวัตถุดิบทดแทน  
(Use as raw material 
substitution) ใหระบุ
กระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ 

กากอุตสาหกรรมท่ีใชเปน
วัตถุดิบทดแทนวัสดุตัวอ่ืน ๆ 
เชน เถาลอย เถาหนัก กาก
ปูนขาว อิฐทนไฟ 

โรงงานซ่ึงเพ่ิม
รายการวัตถุดิบ หรือ
เพ่ิมประเภทโรงงาน
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

1. เพ่ิมรายการวัตถุดิบ หรือ 
2. เพ่ิมประเภทโรงงาน ตาม
ระเบียบ กรอ. วาดวยเรื่อง
รายละเอียดหลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาตประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105  
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
031 เปนวัตถุดิบทดแทน ... 

(ตอ) 
  และลําดับท่ี 106 (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 2) 
  

032 สงกลับผูขายเพ่ือกําจัด 
(Return to original 
producer for 
disposal) ใหระบุชื่อ
ผูขายท่ีรับคืน 

ผลิตภัณฑท่ีหมดอายุการใช
งานแลว 

โรงงานผูผลิตเปนผู
กําจัด 

การสงกลับผลิตภัณฑท่ี
หมดอายุการใชงานแลวใหแก
โรงงานผูผลิตเพ่ือกําจัด 

สัญญาซ้ือขาย ยังไมมีการใช
รหัสนี้
เนื่องจาก
โรงงานผูผลิต
ไมพรอมจะ
กําจัดเอง 
ตองสงไป
กําจัดยัง
โรงงานอื่น 

033 สงกลับผูขายเพ่ือ 
นํากลับไปบรรจุใหม
หรือใชซํ้า (Reuse 
container; to be 
refilled) ใหระบุชื่อ
ผูขายท่ีรับคืน 

บรรจุภัณฑ (Container) เชน 
ถังสารเคมีนําไปบรรจุซํ้า 
กลอง บรรจุภัณฑชนิดตางๆ 

โรงงานท่ีเปนผูผลิต
หรือแบงบรรจุซ่ึงเปน
ผูขายเพ่ือนํากลับไป
บรรจุใหมหรือใชซํ้า
เทานั้น  

เฉพาะโรงงานท่ีเปนผูผลิตหรือ
แบงบรรจุซ่ึงเปนผูขายเทานั้น 

สัญญาซ้ือขายสารเคมีและการรับคืน
ถัง 
 

 

039 นํากลับมาใชซํ้าดวยวิธี
อ่ืนๆ (Other reuse 
methods) ใหระบุ 

กากอุตสาหกรรม เชน แกน
สายเคเบิ้ล /สายไฟ หรือ
แกนดาย นํากลับไปใชซํ้าใน
โรงงานผูผลิต 

โรงงานท่ีเปนผูขาย
เพ่ือนํากลับไปใชซํ้า 

เฉพาะโรงงานท่ีเปนผูขาย
เทานั้น 

1. สัญญาซ้ือขาย 
2. วิธีการนํากลับมาใชซํ้า 

 

041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน 
(Use as fuel 
substitution or 
burn for energy 
recovery) 

กากอุตสาหกรรมท่ีมีคาความ
รอน ท้ังในรูปของเหลว 
ของแข็งก่ึงเหลว เชน กาก
ตะกอนน้ํามัน/ ไข/ 
ไฮโดรคารบอน และของแข็ง 

โรงงานลําดับท่ี 101 
เตาเผาเฉพาะ/
เตาเผาปูนซีเมนต/
เตาเผาปูนขาว หรือ
เตาเผาท่ี กรอ. ให
ความเห็นชอบ 

1. ของเสียท่ีมีคาความรอนข้ัน
ต่ํา (LHV/NCV) มากกวาหรือ
เทากับ 2,800 kcal/kg  
2. มีคามลสารไมเกิน EIA 
(ภาคผนวก 3) 
3. เปนการเผาตรงเปนเชื้อเพลิง 

1. ผลวิเคราะหคาความรอนข้ันต่ํา 
(LHV/NCV) 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA 
(ภาคผนวก 3) 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
042 ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel 

blending) 
กากอุตสาหกรรมท่ีมีคาความ
รอน 
ไมอนุญาตกากอุตสาหกรรม 
1. ประเภทสารประกอบ
จําพวก PCBs 
(Polychlorinated 
Biphenyls) 
2. กรดอนินทรีย /  
ดางอนินทรีย เชน กรดเกลือ 
กรดกัดแกว กรดกํามะถัน 
กรดไนตริก โซดาไฟ ฯลฯ 
3. น้ําชุบโลหะ 
4. น้ําเสียตางๆ ท่ีไม
ปนเปอนน้ํามันหรือสาร
ไฮโดรคารบอน ซ่ึงสามารถ
กําจัดดวยการเผา 

โรงงานลําดับท่ี 106 
(ทําเชื้อเพลิงผสม/ 
ทําเชื้อเพลิงทดแทน 

กรณีท่ี 1 กากอุตสาหกรรมท่ีมี
คาความรอนข้ันต่ํา (LHV/NCV) 
มากกวาหรือเทากับ 2,800 
kcal/kg  
***เปนการรับกากอุตสาหกรรม
ท่ีมีคาความรอนสูงมาผสมกัน
เทานั้น เพ่ือจะนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงตอไป 

1. ผลวิเคราะหคาความรอน 
(ยกเวนบางรายการท่ีทราบแนชัดวา
มีคาความรอน เชน วัสดุปนเปอน
น้ํามัน กากสี กากกาว ตัวทําละลาย
อินทรีย ข้ีเลื่อยปนเปอนน้ํามัน ฯลฯ 
ไมตองขอผลวิเคราะหคาความรอน) 

 

กรณีท่ี 2 กากอุตสาหกรรมท่ีมี
คาความรอนข้ันต่ํา (LHV/NCV) 
นอยกวา 2,800 kcal/kg และ
ตองพิจารณาเง่ือนไขทาย
ใบอนุญาตประกอบการ
พิจารณาดวย 
***เปนการรับกากอุตสาหกรรม
ท่ีมีคาความรอนต่ํามาผสมกัน
เพ่ือจะนําไปเผาทําลายตอไป 

1. ผลวิเคราะหคาความรอน 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA 
(ภาคผนวก 3) 
3. สัญญาระหวางโรงงานผูรับ
ดําเนินการกับเตาเผาท่ี กรอ. 
เห็นชอบ เพ่ือสงกากอุตสาหกรรมท่ี
ทําเชื้อเพลิงผสมแลวไปเผาตอ 

 

043 เผาเพ่ือเอาพลังงาน 
(Burn for energy 
recovery) ใหระบุ
ลักษณะการเผา 

กากอุตสาหกรรมท่ีอนุญาต 
เชน ไม ข้ีเลื่อยแกลบ  
ชานออย ไขมันพืช ไขมัน
สัตว ไขปโตรเลียม 
(Petroleum wax) 
พาราฟน (Paraffin) เปนตน 

โรงงานประกอบ
กิจการตรงกับ
ประเภทกาก
อุตสาหกรรม หรือ
นําไปเผาเปนตนกําลัง
สําหรับหมอไอน้ํา 

1. รับไดไมจํากัดปริมาณ  
2. ตามเง่ือนไขใบอนุญาต
กําหนด เชน เกลือสินเธาว ตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาต ไมอนุญาต
ใหใชเศษไมเปนเชื้อเพลิง 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
043 เผาเพ่ือเอาพลังงาน ... 

(ตอ) 
ไมอนุญาตใหบุคคล
ธรรมดา/กลุมบุคคลรับ 
เศษไมท่ีอาบน้ํายาแลว เชน  
ไมอัด ไมวีเนียรไปเผาเพ่ือ
เอาพลังงาน โดย ควร
นําไปใชกับเตาอุตสาหกรรม
ท่ีมีระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ เทานั้น 

บุคคลธรรมดา/กลุม
บุคคล 

ปริมาณไมเกินกวา 10 ตัน/
ประเภท/ป (หากปริมาณ
มากกวานี้จะพิจารณาเปน 
กรณีๆ ไป) 

หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชนท่ีเชื่อถือได เชน  
ใบจดทะเบียนพาณิชย กลุมชุมชน 
กลุมแมบาน สหกรณ ชมรม สมาคม  
เปนตน 

 

044 เปนวัตถุดิบทดแทนใน
เตาเผาปูนซีเมนต 
(Use as co-material 
in cement kiln or 
rotary kiln) ใหระบุ
ผลิตภัณฑ 

กากอุตสาหกรรมท่ีมีสถานะ
เปนของแข็ง และของแข็ง 
ก่ึงเหลว เชน กากตะกอน 
ตะกอนจากการขุดเจาะ 
(Drilling mud) 

โรงงานลําดับท่ี 101 
(เตาเผาปูนซีเมนต) 

1. มีคาออกไซดของ 4 ธาตุ
หลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
หรือตัวใดตัวหนึ่งไมนอยกวา
รอยละ 20 โดยน้ําหนักแหง 
(Dry Basis) 
2. มีคามลสารไมเกิน EIA 
(ภาคผนวก 3) 

1. ผลวิเคราะหคาออกไซดของ 4 
ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA 
(ภาคผนวก 3) 

 

โรงงานลําดับท่ี 106 
(ทําวัตถุดิบทดแทน
เพ่ือสงเตาเผา
ปูนซีเมนต) 

1. มีคาออกไซดของ 4 ธาตุ
หลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
หรือตัวใดตัวหนึ่งไมนอยกวา
รอยละ 20 โดยน้ําหนักแหง 
(Dry Basis) 
2. มีคามลสารไมเกิน EIA 
(ภาคผนวก 3) 

1. ผลวิเคราะหคาออกไซดของ  
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA 
(ภาคผนวก 3) 
3. สัญญาระหวาง WP กับเตาเผา
ปูนซีเมนต เพ่ือสงกากอุตสาหกรรม
ท่ีทําเปนวัตถุดิบทดแทนไปเตาเผา
ปูนซีเมนต 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
049 

 
นํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอ่ืนๆ (Other 
recycle methods)  
ใหระบุ 

กากอุตสาหกรรม เชน 
- เศษกระดาษสงไปโรงงาน
ลําดับท่ี 38(2) หรือ 40(1) 
- เศษพลาสติกสงไปโรงงาน
ลําดับท่ี 53(5) 
- เศษเหล็กสงไปโรงงาน
ลําดับท่ี 59 
- เศษทองแดง อลูมิเนียม 
ทองเหลือง สงไปโรงงาน
ลําดับท่ี 60 
- เศษโลหะสงไปโรงงาน 
64(11) 
- ยางรถยนตใชแลวไปผลิต
น้ํามันดวยกระบวนการ 
ไพโรไลซิส 
-นําน้ํามันพืชใชแลวไป
ผลิตไบโอดีเซล  
- ทําเฟอริกคลอไรดจากกรด
ไฮโดรคลอริก 
- ทําคอปเปอรซัลเฟตจาก
น้ํายากัดทองแดง 
เปนตน 

โรงงานประกอบ
กิจการตรงกับ
ประเภทกาก
อุตสาหกรรม 
 
***กรณีนํากากมัน
สําปะหลังไปตาก 
(ลานมัน) ผูรับ
ดําเนินการ (WP) 
จะตองเปนโรงงาน
ลําดับท่ี 106 หาก
เปนโรงงานลําดับท่ี 
9(6) จะตองเพ่ิมการ
ประกอบกิจการ
โรงงานลําดับท่ี 106 
ใหเรียบรอยกอนจึง
จะดําเนินการได*** 

1. ไมจํากัดปริมาณ โดย
พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 
2. กรณีบรรจุภัณฑใชแลว
พิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปรีไซเคิลและสอดคลองกับ
การอนุญาตประกอบกิจการท่ี
ผูรับดําเนินการไดรับอนุญาต 
(ร.ง.4) 

1. ระบุลักษณะและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ หรือแนบรูปถายกาก
อุตสาหกรรม (กรณีท่ีเปนบรรจุภัณฑ
ใชแลว) พรอมชี้แจงวามีการ
ปนเปอนดวยสารเคมีหรือมลสารใด
หรือไม 
2. วิธีการนํากลับมาใชประโยชน 
(กรณีน้ําปนเปอนน้ํามัน) 
3. ผลวิเคราะหโลหะหนัก (TTLC) 
กรณีกรด-ดาง 
4. ผลวิเคราะหคุณสมบัติน้ําเสีย 
รวมท้ังปริมาณน้ํามัน (Oil & 
Grease) กรณีนํา Coolant กลับมา
ใชประโยชน 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
049 

 
นํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอ่ืนๆ (Other 
recycle methods)  
ใหระบ ุ(ตอ) 

กากไมอันตราย เชน  
- เศษผา ทําพรม 
- ไม/ยางรถยนต ทํา
เฟอรนิเจอร 
- ข้ีเลื่อย กอนเพาะเห็ด 
- แกลบ วัสดุปูรองเลาเปดไก 
- ข้ีเถาแกลบ วัสดุรองปลูก 

บุคคลธรรมดา/กลุม
แมบาน/กลุมสหกรณ 
(End User) 

1. ไมเกิน 10 ตัน/ประเภท/ป 
(หากปริมาณมากกวานี้จะ
พิจารณาจากสัดสวนการใชงาน
ตามความเหมาะสมเปนกรณี ๆ ไป
2. กากไมอันตรายตองไม
ปนเปอนผสม หรอืปะปนกับสาร
อันตราย 

1. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชน เชน ใบจดทะเบียน
พาณิชย กลุมชุมชน กลุมแมบาน 
สหกรณ ชมรม ฯลฯ 
2. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

กรณีลานตากมัน (เดิม) โรงงานลําดับท่ี 
9(6) หรือเปน
โรงงานลําดับท่ี 106 

ปริมาณกากมันท่ีอนุญาต/ป  
= ปริมาณผลิตภัณฑมันเสน 
X คาสัมประสิทธิ์ 1.5 

  

051 เขากระบวนการนําตัว
ทําละลายกลับมาใหม 
(Solvent 
reclamation/ 
regeneration) 

กากอุตสาหกรรม เชน  
ทินเนอร ตัวทําละลาย
อินทรียใชแลว 

โรงงานลําดับท่ี 106 
ประกอบกิจการกลั่น 
ตัวทําละลาย 

ผานกระบวนการกลั่น 
 

  

052 เขากระบวนการ 
นําโลหะกลับมาใหม 
(Reclamation/regen
eration of metal 
and metal 
compounds) 

กากอุตสาหกรรม เชน การ
นํากลับคืนของโลหะมีคา 
(Precious metal 
recovery) จากอุปกรณหรือ
ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส หรือ
ตะกอนท่ีมีโลหะมีคา หรือ 
นํากลับคืนปรอท เปนตน 

โรงงานลําดับท่ี 106 
ประกอบกิจการ 
นําโลหะกลับมาใหม/
สกัดโลหะมีคาจาก 
น้ําชุบโลหะ  
กากตะกอนชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

 1.รายละเอียดวิธีการนําโลหะ
กลับมาใชใหม 
2. ผลวิเคราะหโลหะมีคาและโลหะ
ปนเปอน (โลหะหนัก โลหะเจือปน) 
ตามประกาศ ป 48 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
053 เขากระบวนการ 

คืนสภาพกรด/ดาง 
(Acid/base 
regeneration) 

กรด/ดาง โรงงานลําดับท่ี 106 
ประกอบกิจการ 
คืนสภาพกรด/ดาง 

ชี้แจงการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมสวนท่ีเหลือ 
(Second Generation Waste) 
จากการกระบวนการรีไซเคิล 

1. รายละเอียดกระบวนการคืน
สภาพกรด/ดาง 
2. ผลวิเคราะหโลหะปนเปอน 
(โลหะหนัก) ตามประกาศ ป 48 

 

054 เขากระบวนการคืน
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา 
(Catalyst 
regeneration) 

ตัวเรงปฏิกิริยา โรงงานลําดับท่ี 106 
ประกอบกิจการคืน
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา 

ชี้แจงการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมสวนท่ีเหลือ 
(Second Generation Waste) 
จากการกระบวนการรีไซเคิล 

 ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

059 นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไมใชแลวอ่ืน ๆ 
กลับคืนมาใหม (Other 
recovery unlisted 
materials) ใหระบุ 

เชน การคืนสภาพถานกัม
มันต และลางเรซินเมมเบรน         
เปนตน 

โรงงานลําดับท่ี 106
ประกอบกิจการนํา
กากอุตสาหกรรม 
กลับคืนมาใหม 

ชี้แจงการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมสวนท่ีเหลือ 
(Second Generation Waste) 
จากการกระบวนการรีไซเคิล 

รายละเอียดวิธีดําเนินการ  

061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ 
(Biological 
treatment) 

กากอุตสาหกรรม เชน  
นําน้ํากากสา ไปผลิตกาซ
ชีวภาพ 

โรงงานลําดับท่ี 101 
หรือโรงงานลําดับท่ี 
88 (ผลิตไฟฟาจาก
กาซชีวภาพ 

พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 

1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางชีวภาพ 
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

 

062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี 
(Chemical 
treatment) 

 โรงงานลําดับท่ี 101 พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 

1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางเคมี 
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
063 บําบัดดวยวิธีทาง

กายภาพ (Physical 
treatment) 

 โรงงานลําดับท่ี 101 พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 
**ตัวอยางการบําบัดทาง
กายภาพ เชน API Tank** 

1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางกายภาพ 
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

064 บําบัดดวยวิธีทางเคมี
กายภาพ (Physico-
chemical 
treatment) 

 โรงงานลําดับท่ี 101 พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 

1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางเคมีกายภาพ 
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ 

ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธี
ทางเคมีกายภาพ 
(Physico-chemical 
treatment of 
wastewater) 

ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน
ในรูปอิมัลชั่น (Emulsion) 
เชน Coolant 

โรงงานลําดับท่ี 101 
 

พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 

ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม (น้ําเสีย) สําหรับระบบ
บําบัดทางเคมีกายภาพ 

 

066 เขาระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม (Direct 
discharge to central 
wastewater 
treatment plant) 

ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน
ในรูปอิมัลชั่น (Emulsion) 
เชน Coolant 

โรงงานลําดับท่ี 101 
ประกอบกิจการ
บําบัดน้ําเสียรวม 

พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA 
**อนุญาตเฉพาะกรณีท่ีสงน้ํา
เสียเขาระบบบัดน้ําเสียรวม
โดยตรง (ยกเวนการขนสงทาง
ทอ) เทานั้น** 

ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม (น้ําเสีย) สําหรับระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม 

 

067 ปรับเสถียรดวยวิธีทาง
เคมี (Chemical 
stabilization) 

 โรงงานลําดับท่ี 101 
ประกอบกิจการปรับ
เสถียรดวยวิธีทางเคมี 

ทําการปรับเสถียรเพ่ือ
ดําเนินการโดยวิธีอ่ืนตอไป เชน 
นําไปฝงกลบยังโรงงานผูรับ
ดําเนินการ (ลําดับท่ี 105) 

 ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

 
 

      

11 



รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
068 ปรับเสถียร/ตรึงทาง

เคมีโดยใชซีเมนตหรือ
วัสดุ Pozzolanic 
(Chemical fixation 
using cementitious 
and/or pozzolanic 
material) 

 โรงงานลําดับท่ี 101 
ประกอบกิจการปรับ
เสถียรดวยวิธีทาง
ปรับเสถียร/ตรึงทาง
เคมีโดยใชซีเมนต
หรือวัสดุ 
Pozzolanic 

ทําการปรับเสถียรและทํากอน
แข็งเพ่ือดําเนินการโดยวิธีอ่ืน
ตอไป เชน นําไปฝงกลบยัง
โรงงานผูรับดําเนินการ (ลําดับท่ี 
105) 

 ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

069 วิธีบําบัดอ่ืน ๆ เพ่ือลด
คาความเปนอันตราย 
(Other 
detoxification  
methods) ใหระบุ 

 โรงงานลําดับท่ี 101 บําบัดโดยวิธีอ่ืน ๆ ตัวอยาง เชน 
กระบวนการ Ozonation,  
UV Irradiation, Neutralization 
เพ่ือลดคาความเปนอันตราย 
(Other detoxification methods) 

รายละเอียดวิธีดําเนินการ ยังไมมี 
การใช
รหัสนี้ 

071 ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary 
landfill) เฉพาะ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม
ใชแลวท่ีไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น 

1. กากอุตสาหกรรมท่ี 
ฝงกลบได คือ กากไม
อันตราย เทานั้น 
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ 
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวท่ีเปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม 
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ 
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอ่ืนกอน) 
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีท่ี 
ฆาเชื้ออ่ืน ๆ (ควรเผาทําลาย  

โรงงานลําดับท่ี 101 
(ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 
ฝงกลบ) หรือ 105 
(ฝงกลบ) 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
071 ฝงกลบตามหลัก

สุขาภิบาล ... (ตอ) 
หรือทําลายฤทธิ์กอน) 
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม 
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ) 

    

072 ฝงกลบอยางปลอดภัย 
(Secure landfill) 

1. กากอุตสาหกรรมท่ีฝงกลบ
ได คือ กากอันตรายและกาก
ไมอันตราย 
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ 
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวท่ีเปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม 
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ 
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอ่ืนกอน) 
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีท่ีฆา
เชื้ออ่ืน ๆ (ควรเผาทําลาย 
หรือทําลายฤทธิ์กอน) 
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม 
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ) 

โรงงานลําดับท่ี 101 
(ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ 
ฝงกลบ) หรือ 105 
(หลุมฝงกลบกาก
อันตราย: Secure 
landfill) 

- ปจจุบันใชในกรณีท่ีสงกาก 
ไมอันตรายไปฝงกลบในหลุม 
ฝงกลบกากอันตรายเทานั้น 
- เฉพาะกรณีกากไมอันตราย 
ซ่ึงประสงคจะฝงกลบในหลุม
กากเสียอันตราย อาจจะ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะกาก 
ไมอันตรายท่ีมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกากอันตราย โดยตอง
แสดงผลวิเคราะห / SDS ซ่ึง
จะตองไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ 

 ปจจุบันมี 
เพียง 1 
โรงงานท่ี
เปน Co-
Landfill 
ไดแก 
GENCO 

073 ฝงกลบอยางปลอดภัย 
เม่ือทําการปรับเสถียร
หรือทําใหเปนกอนแข็ง
แลว (Secure landfill 
of stabilized and/or 
solidified wastes) 

1. กากอุตสาหกรรมท่ี 
ฝงกลบได คือ กากอันตราย
ท่ีผานการปรับเสถียรแลว 
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ 
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวท่ีเปนสาร 

โรงงานลําดับท่ี 101 
(ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการฝงกลบ 
หรือ 105 (หลุม 
ฝงกลบกากอันตราย: 
Secure landfill) 

พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต 
รง.4 และ EIA ดวย (ตองไมเปน
ของเสียท่ี EIA หามรับ
ดําเนินการ) 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
073 ฝงกลบอยางปลอดภัย 

เม่ือทําการปรับเสถียร
หรือทําใหเปนกอนแข็ง
แลว ... (ตอ)  

ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม 
และโลชั่น ทุกชนิด กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ 
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอ่ืนกอน 
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีท่ี 
ฆาเชื้ออ่ืน ๆ (ควรเผาทําลาย 
หรือทําลายฤทธิ์กอน) 
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม 
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ) 
- กากอุตสาหกรรมปนเปอน
สารอินทรียอันตราย เชน 
เศษผาปนเปอนน้ํามัน  
ไสกรองน้ํามัน เศษ 
- สารไวไฟ 
- สารระเบิดท่ีไมสามารถ
ปรับเสถียรได 
- แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวและ
แบตเตอรี่ไฮบริดจ 

    

074 เผาทําลายในเตาเผาขยะ
ท่ัวไป (Burn for 
destruction)  เฉพาะ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม
ใชแลวท่ีไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น 

 โรงงานลําดับท่ี 101 
(เตาเผากาก 
ไมอันตราย) 

พิจารณาตามเง่ือนไขใบอนุญาต  
รง.4 และ EIA 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
075 เผาทําลายในเตาเผา

เฉพาะสําหรับของเสีย
อันตราย (Burn for 
destruction in 
hazardous waste 
incinerator) 

1. กากอุตสาหกรรมท่ี
สามารถเผาทําลายได คือ 
ของเสีย 20 ประเภท ตาม
ประกาศ กรอ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก 4)  
2. ไมอนุญาตใหเผากาก
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
- ของเสียท่ีระเบิดได 
- สารกัมมันตรังสี 
- สารท่ีมีแนวโนมท่ีติดไฟได
และมีแนวโนมเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง 
- สารประกอบโพลีคลอริเนท
เต็ดไบฟนิล (Polychlorinated 
biphenyls: PCB) จาก 
หมอแปลงไฟฟา 
- Dioxins/ Furans 
- กากอุตสาหกรรมท่ีไม
สามารถเผาไหมได เชน เศษ
ปูนปลาสเตอร เซรามิก 
หลอดไฟ แบตเตอรี่ แอสเบส
ตอส (Asbestos) ฉนวนใยหนิ  

โรงงานลําดับท่ี 101 
(เตาเผากากอันตราย) 

1. พิจารณาตามเง่ือนไข
ใบอนุญาต รง.4 และ EIA 
(ภาคผนวก 3) หรือ 
2. พิจารณาจากขอมูลท่ีปรากฏ
ใน SDS เฉพาะกรณีของเสียท่ี
ไมทราบแนชัดวาเผาไดหรือไม 
 

1. ผลวิเคราะหคาความรอน Ash 
content และ pH 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA 
(ภาคผนวก 3) 
3. SDS (เฉพาะกรณี) 

ปจจุบันมี 
2 โรงงาน 
ไดแก 
อัคคี
ปราการ 
และ 
โอเอ็ม
เทคโนส 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
075 เผาทําลายในเตาเผา

เฉพาะสําหรับของเสีย
อันตราย … (ตอ) 

(Ceramic fiber/ Rock 
wool) ยกเวน สารอนินทรีย
ท่ีสามารถถูกหลอมเหลวแลว
เปลี่ยนสภาพท่ีความเปน
อันตรายลดลง (ลักษณะฝุนใย
ขนาดเล็กถูกทําลาย) เชน 
ฉนวนใยแกว (Glass fiber) 
- กรดอนินทรียเขมขน/  
ดางอนินทรียเขมขน (ยกเวน 
มีการปนเปอนน้ํามันและสาร
ไฮโดรคารบอน กรณีเปนกรด
อินทรียไมวาจะเขมขนหรือไม 
ก็สามารถเผาทําลายได) 

    

076 เผาทําลายรวมใน
เตาเผาปูนซีเมนต (Co-
incineration in 
cement kiln) 

ไมอนุญาตใหเผาทําลาย 
กากอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้  
- มีฤทธิค์วามเปนกรด-ดาง
รุนแรง (เขมขน) 
- น้ําเสียชุบโลหะ 
- น้ําเสียตาง ๆ ท่ีไมปนเปอน
น้ํามันและสารไฮโดรคารบอน 
- เปนแรใยหิน (Asbestos) 
- เปนสารกัมมันตภาพรังสี 
- เปนสารระเบิด 
- PCB 
- เปนของเสียติดเชื้อ 

โรงงานลําดับท่ี 101 
(เตาเผาปูนซีเมนต) 

1. อนุญาตใหเผาทําลาย 
กากอุตสาหกรรม ดังนี้ 
(1) มีคาความรอนข้ันต่ํานอย
กวา 2,800 kcal/kg หรือ 
(2) มีออกไซดของ 4 ธาตุหลัก 
(Si, Al, Fe, Ca) นอยกวา 
รอยละ 20 โดยน้ําหนักแหง 
(Dry Basis)  
เชน น้ําเสียปนเปอนน้ํามัน และ
กากตะกอนจากระบบบําบัด 
น้ําเสียท่ีไมมีคุณสมบัติตาม 
ของเสียท่ีหามเผาทําลาย 

1. ผลวิเคราะหคาความรอน หรือ 
ผลวิเคราะหออกไซดของ 4 ธาตุ
หลัก (Si, Al, Fe, Ca) 
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA  
(ภาคผนวก 3) 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
076 เผาทําลายรวมใน

เตาเผาปูนซีเมนต ... 
(ตอ) 

- ปนเปอนไซยาไนด 
- เปนของเสียท่ีจัดเปนอาวุธ
ชีวภาพและอาวุธเคมี 

 2. กากอุตสาหกรรม ตามขอ 
1(1) หรือ 1(2)ตองมีคามลสาร
ไมเกิน EIA 

  

077 อัดฉีดลงบอ ใตดิน 
หรือชั้นดินใตทะเล 
(Deepwell or 
underground 
injection; sea-bed 
insertion 

 แหลงท่ีมีการขุดเจาะ 
และสํารวจ
ปโตรเลียม 

1. พิจารณาตาม EIA  
2. การพิจารณาอนุญาต เชน 
นําน้ําปนเปอนไฮโดรคารบอน 
สงไปอัดกลับหลุมขุดเจาะน้ํามัน 

 ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

079 กําจัดดวยวิธีอ่ืนๆ 
(Other disposal 
methods) ใหระบุ 

 โรงงานหรือหนวยงาน
เฉพาะท่ีมีศักยภาพ
ดําเนินการได 

การพิจารณาอนุญาต เชน การ
ทําลายถุงลมนิรภัย (Safety Air 
Bag) และวัตถุระเบิด โดยหนวย
เก็บกูวัตถุระเบิดของทางราชการ 

 ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

081 รวบรวมและสงออก
นอกประเทศ (Collect 
and export) 

กากอุตสาหกรรมท่ีไมเขา
ขายเปนของเสียเคมีวัตถุ
ตามกฎหมายวัตถุอันตราย 
 

ผูสงออก  
(บุคคลหรือนิติบุคคล) 

 1. สัญญาระหวางผูสงออกกับผูรับ
ดําเนินการปลายทางตางประเทศ 
2. ผลวิเคราะหองคประกอบของ
สิ่งเจือปนท้ัง Total 
Concentration และ Waste 
Extraction Test (WET) เพ่ือพิสูจน
ความเปนอันตราย 
3. หนังสือตอบขอหารือของ กรอ. 
(ถามี) 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

กากอุตสาหกรรมท่ีเขาขาย
ของเสียเคมีวัตถุตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย 

ผูไดรับใบอนุญาต
สงออกวัตถุอันตราย 
(วอ.6) 

เชน Hybrid battery (Ni-
hydride/ Li-ion) ฝุนแดง ฯลฯ 

ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย  
(วอ.6) 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
082 ถมทะเลหรือท่ีลุม 

(Land reclamation) 
กากอุตสาหกรรมท่ีอนุญาต 
ไดแก  
- อิฐ  
- หิน  
- ปูน  
- ทราย  
- เซรามิก 
- วัสดุท่ีมีองคประกอบของดิน 
ทราย หรือหิน เชน กระเบื้อง 
อิฐ ยิปซ่ัม คอนกรีต 
- กากตะกอน ดิน ทราย 
จากอุตสาหกรรมเกษตร 
- กากตะกอนจากการผลิต
น้ําใชของโรงงาน 

บุคคลธรรมดาหรือ
กลุมบุคคล 

1. ตองไมเปนการนําไปท้ิง 
2. ตองไมเปนกากอันตราย 
3. ตองไมใช Designated 
Waste (หมายถึง กากไม
อันตราย แตคาน้ําสกัด (Waste 
Extraction Test หรือ WET) มี
คามากกวามาตรฐานน้ําท้ิง
อุตสาหกรรม: ภาคผนวก 5) 
4. กากอุตสาหกรรม ตองไมอยู
ในรายการกากอุตสาหกรรมจาก
กระบวนการผลิตเฉพาะ
(ภาคผนวก 6) และตองไมอยูใน
รูปฝุนละเอียดขนาดเล็กท่ี 
ฟุงกระจายไดงาย 

1. ชี้แจงการปรับสภาพใหมี
คุณลักษณะทางกายภาพและทาง
เคมีเหมือนวัสดุธรรมชาติ  
(ภาคผนวก 7) 
2. ประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีรองรับการ
นําของเสียไปถมท่ี  
3. มาตรการปองกันการกอเหตุ
เดือดรอนรําคาญ 
4.หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน 
5. สําเนาโฉนดท่ีดิน 
6. รูปถายสถานท่ีและบริเวณ
โดยรอบ 
7.หนังสือยนิยอมจากหนวยงาน
ราชการทองถ่ิน (ถามี) 

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น 

083 หมักทําปุยหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน  
(Composting or soil  
conditioner) 

กากอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
นํามาทําปุยหรือสารปรบัปรุง
ดินได เชน  
- เศษชิ้นสวนพืช และสัตว 
- ข้ีเถาแกลบ 
- กากกาแฟ 
- กากยีสต กากกรองเบียร  
- ดินฟอกสีน้ํามันพืช 

โรงงานลําดับท่ี 43 
(1) ตองเพ่ิมประเภท
วัตถุดิบ และกรณีนํา
กากตะกอนชีวภาพ
ไปทําปุยตองเพ่ิม
ประเภทโรงงาน
ลําดับท่ี 106 ดวย 

1. ไมเปนกากอันตราย 
2. ไมปนเปอนสารประกอบ
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน สาร
ยับยั้งจุลชีพ สารกําจัดแมลง 
ศัตรูหรือโรคพืชและสัตว 
3. มีคุณสมบัติ (ธาตุและ
สารอาหาร) เหมาะท่ีจะทําปุย
หรือสารปรับปรุงดินได 
(ภาคผนวก 8 และ 9) 
4. กากตะกอนชีวภาพอนุญาต
เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร  

1. กรณีกากตะกอนน้ําเสีย ตอง
แสดงผลวิเคราะหองคประกอบของ
สารปนเปอนท้ัง Total 
Concentration และ Waste 
extraction test (WET) เพ่ือ
พิจารณา Designated Waste 
(ยกเวนคา BOD, COD) ยกเวนเศษ
ช้ินสวนพืช และสัตว 
2.กรณีกากตะกอนชีวภาพจากระบบ
บําบัดน้ําเสียตองแสดงกระบวนการ
ผลิตวา สามารถทําลายจุลชีพท่ี 

 

โรงงานลําดับท่ี 106
สถาบนัการศึกษา/ 
หนวยงานราชการท่ีมี
การศึกษาวิจัยดานนี้ 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
083 หมักทําปุยหรือสาร

ปรับปรุงคุณภาพดิน ... 
(ตอ) 

  เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ 
เทานั้น 

กอใหเกิดโรคกับมนุษยได (Human 
pathogens) 
3. กรณีกากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตอง
แสดงเอกสารรับรองจากกรม
วิชาการเกษตรหรือกรมพัฒนาท่ีดิน
หรือสํานักงานรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑการเกษตรวาผลิตภัณฑท่ี
ไดมีคุณลักษณะดานกายภาพและ
ดานเคมี สามารถใชเปนปุยหรือ 
สารปรับปรุงดินไดจริง 

 

- อนุญาตเฉพาะข้ีเถาแกลบ 
ข้ีเถาชานออย กากหมอ
กรอง เศษพืช เศษสัตว มูล
สัตว  
- ไมอนุญาตใหรับกาก
ตะกอนชีวภาพจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

บุคคลธรรมดา 
กลุมเกษตรกร/ 
กลุมบุคคล 

พิจารณาตามสัดสวนความ
จําเปน/พ้ืนท่ี 
 

1. ตองมีหนังสือรับรองการเปน
เกษตรกรจากหนวยงานราชการ 
2. แสดงสัดสวนการใชของเสีย/
พ้ืนท่ี 
3. สําเนาโฉนดท่ีดิน พรอมบัตร
ประชาชนเจาของท่ีดิน 
4. กรณีเชาท่ีดิน ตองมีสัญญาเชา 

ยื่นทาง
เอกสาร 

084 ทําอาหารสัตว 
(Animal feed) 

กากไมอันตรายท่ียังใชเปน
อาหารสัตวบางประเภทได 
เชน 
- ขนไกปน  
- เศษพืช 
- เศษสัตว 

โรงงานทําอาหารสัตว 
 

ปริมาณตาม รง.3 และตาม
เง่ือนไขทายใบอนุญาต รง.4 

  

บุคคลธรรมดา/กลุม
บุคคล 

พิจารณาปริมาณตามความ
เหมาะสม และความสามารถ
ของ WP 

1. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชนท่ีเชื่อถือได เชน ใบจด
ทะเบียนพาณิชย กลุมชุมชน กลุม
แมบาน สหกรณ ชมรม หนังสือ
รับรองจากหนวยงานทองถ่ิน  

ยื่นทาง
เอกสาร 
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รหัสวิธีกําจัด กากอุตสาหกรรม ผูรับดําเนินการ (WP) หลักเกณฑ เอกสารแนบ (เทคนิค) หมายเหตุ 
084 ทําอาหารสัตว … (ตอ)    หนังสือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

2. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน 
3. กรณีเศษอาหาร: ใบรับรองการ
เปนเกษตรกร ใหระบุชนิดสัตวพรอม
จํานวน 

 

 
หมายเหตุ : ท้ังนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามคูมือประชาชนการขออนุญาตนําวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) 
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การวิเคราะหกากอุตสาหกรรม 
 

(1) ผลวิเคราะหคาความเขมขนท้ังหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration Analysis) ตามขอ 
5.1 และ/หรือผลวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร (Waste Extraction Test) ตามขอ 5.2 และปริมาณความเขมขน
ของสารอินทรียอันตรายตามขอ 4.4 ของภาคผนวก 2 ตามประกาศป 48 (ตามความจําเปน) 

แสดงผลวิเคราะหนี้ กรณีท่ี 
- ผูกอกําเนิดตองการโตแยงวากากอุตสาหกรรมท่ีกํากับดวยอักษร “HM” วาไมเปนของเสียอันตราย 
- การบําบัด/กําจัดโดยวิธีฝงกลบ (รหัสกําจัด 071 – 073) 
- การบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรมจําพวกกากตะกอน น้ําลาง กรด-ดางใชแลว โดยใชรหัส

กําจัด 049 และ 052 
เกณฑการพิจารณา เปนไปตามขอ 4.4 ขอ 5.1 และขอ 5.2 ของภาคผนวก 2 ตามประกาศป 48 

(2) ผลวิเคราะหคาความรอนสุทธิ (Net Calorific Value หรือ Lower Heating Value) ใน
หนวย Kcal/Kg  

แสดงผลวิเคราะหนี้ ในกรณีท่ีจะใชกากอุตสาหกรรมเปนเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงผสม 
เกณฑการพิจารณา กากอุตสาหกรรมตองมีคาความรอน มากกวาหรือเทากับ 2,800 Kcal/Kg 

(3) ผลวิเคราะหมลสารโดยน้ําหนัก ในรูปออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)  
 แสดงผลวิเคราะหนี้ ในกรณีท่ีจะใชกากอุตสาหกรรมเปนวัตถุดิบทดแทน  
 เกณฑการพิจารณา กากอุตสาหกรรมตองมีออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน

ไมนอยกวารอยละ 20 (Dry Basis) 

(4) ผลวิเคราะหน้ําเสีย 
 ตัวแปร (Parameters) ท่ีวิเคราะหใหเปนไปตามประกาศ อก. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตาม

ความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวย Parameters ท่ีสอดคลองกับประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียดวย 

หมายเหตุ 

*ผลวิเคราะหในขอ (1) (2) (3) และ (4) ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีสงวิเคราะหจนถึงวันท่ียื่นขอ สก.2 
และตองวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถ
วิเคราะหประเภทของสารมลพิษตามท่ีไดรับอนุญาต หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหของหนวยงานราชการ โดย
ใบรายงานผลวิเคราะหตองระบุรายละเอียด ดังนี้  
 - ชื่อและเลขทะเบียนของหองปฏิบัติวิเคราะห 
 - ชื่อโรงงานท่ีกอใหเกิดวัสดุท่ีไมใชแลวพรอมเลขทะเบียนโรงงาน 
 - ชื่อวัสดุท่ีไมใชแลว 
 - ระบุวิธีการวิเคราะห  

** สามารถตรวจสอบรายชื่อหองปฏิบัติการท่ีข้ึนทะเบียนกับ กรอ. ไดท่ี 
http://www2.diw.go.th/research/lab/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8
%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf 
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