ใบแทรก
มี ก ารแก้ ไ ขหลั ก เกณฑ์ ป ระกอบการพิ จ ารณาน าสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว (กาก
อุตสาหกรรม) ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
หน้า 2 ข้อ 4.2.1 (1) เพิ่ มเติ มว่า ***เอกสารข้อ นี้จะได้รั บยกเว้น กรณี ขออนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส์***
หน้า 3 – หน้า 19 แก้ไขหัวข้อตารางในช่องที่ 3 จากเดิม “WP” ไปเป็น “ผู้รับดาเนินการ
(WP)”
หน้า 8 ในช่อง “ผู้รับดาเนินการ (WP)” เพิ่มเติมว่า ***กรณีนากากมันสาปะหลังไปตาก
(ลานมัน) ผู้รับดาเนินการ (WP) จะต้องเป็นโรงงานลาดับที่ 106 หากเป็นโรงงานลาดับที่ 9(6) จะต้องเพิ่ม
การประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ 106 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดาเนินการได้***
หน้า 16 รหัสวิธีกาจัด 079 ในช่อง “หลักเกณฑ์” ข้อ 1 (2) แก้ไขจากเดิม “มีออกไซด์ของ
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้าหนักแห้ง (Dry Basis)” ไปเป็น “มีออกไซด์ของ
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้าหนักแห้ง (Dry Basis)”
หน้า 58 แก้ไขหัวข้อจากเดิม “ภาคผนวก 9” ไปเป็น “ภาคผนวก 8”
หน้า 73 แก้ไขหัวข้อจากเดิม “ภาคผนวก 10” ไปเป็น “ภาคผนวก 9”
************************************

หลักเกณฑประกอบการพิจารณา
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (กากอุตสาหกรรม) ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2558
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. ตัวยอที่ใชในหลักเกณฑฉบับนี้
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 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
1.5 กากไมอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย
1.6 กากอันตราย หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย
1.7 ประกาศป 48 หมายถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2548
2. หลักการพิจารณาอนุญาต สก.2 ประกอบดวย
2.1 รหัสกากอุตสาหกรรมจะตองถูกตองตามรายสาขาอุตสาหกรรมและ/หรือแหลงที่มาของกาก
อุตสาหกรรม
2.2 ความเปนอันตรายของกากอุตสาหกรรมมี 3 รูปแบบ ไดแก
(1) กากไมอันตราย ไดแก กากอุตสาหกรรมที่ไมมีอักษรความเปนอันตรายกํากับตามภาคผนวก 1
ของประกาศป 48 จึงไมเปนของเสียอันตราย อยางไรก็ตามจะตองไมถูกปนเปอนดวยสาร
อันตราย/ สารเคมี/ น้ํามัน/ ตัวทําละลาย เปนตน
(2) กากอันตราย ไดแก กากอุตสาหกรรมที่มีอักษร “HA” กํากับ ตามภาคผนวก 1 ของประกาศป
48 จึงเปนของเสียอันตรายโดยนิยาม
(3) กากอันตรายที่สามารถโตแยงได ไดแก กากอุตสาหกรรมที่มีอักษร “HM” กํากับ ตามภาคผนวก 1
และแสดงความเปนอันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศป 48 จึงเปนของเสียอันตรายโดย
คุณสมบัติและองคประกอบ
2.3 วิธีการกําจัดเหมาะสมกับชนิดของกากอุตสาหกรรมและสามารถดําเนินการไดจริง ไดแก
ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting)
ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)
ประเภท 03 การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
ประเภท 04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle)
ประเภท 05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)
ประเภท 06 การบําบัด (Treatment)
ประเภท 07 การกําจัด (Disposal)
ประเภท 08 การจัดการดวยวิธีอื่นๆ
2.4 ปริมาณกากอุตสาหกรรมเหมาะสมที่ WP จะสามารถดําเนินการไดโดยไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
ขึ้นระหวางชวงเวลาที่ไดรับการอนุญาต
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2.5 WP มีอุปกรณ/เครื่องมือที่ สามารถดําเนินการไดจริง เปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต รง.4 / EIA /
ESA และมีประวัติการกําจัดกากอุตสาหกรรมสวนที่เหลือ (Second Generation Waste) อยาง
ถูกตอง
3. ขอพึงระมัดระวังที่ควรจะแจงให WG ทราบ
3.1 WG เปนผูรับผิดชอบตอขอมูลกากอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาต ไมใช WP
3.2 เอกสารและขอมูลที่ไมครบถวน จะทําใหการพิจารณาอนุญาตลาชา
3.3 WG มีหนาที่ติดตามกากอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตวาสงไปถึงยัง WP แลวหรือไม และตองแจง
การขนสงทางอิเล็กทรอนิกสทุกครั้ง
3.4 กรณีที่กากอุตสาหกรรมถูกขนสงแลวไปไมถึง 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 เอกสารทั่วไป
(1) แบบ กอ.1 (กรณีกากอันตราย) หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการใหบริการ หรือ
หนังสือรับรองการใชประโยชน (กรณีกากไมอันตราย) ***เอกสารขอนี้จะไดรับยกเวน
กรณีขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส***
(2) รายละเอียดกระบวนการผลิตพรอมระบุขั้นตอนทําใหเกิดกากอุตสาหกรรม
(3) รูปถายกากอุตสาหกรรมพรอมคําอธิบาย
4.2.2 เอกสารเฉพาะดานเทคนิค (แลวแตกรณี)
หมายเหตุ อางอิงตามคูมือประชาชน โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก 1
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5. หลักเกณฑประกอบการพิจารณา สก.2
รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
011 คัดแยกประเภทเพื่อ
กากไมอันตราย เชน ไม แกว โรงงานลําดับที่ 105 ปริมาณตาม รง.3 และชนิดกาก
จําหนายตอ (Sorting) กระดาษ พลาสติก โลหะ
อุตสาหกรรมตองเปนไปตาม
เปนตน (ตองไมปนเปอน
เงื่อนไขใบอนุญาต
ผสม หรือปะปนกับกาก
บุคคลธรรมดา
ปริมาณไมมากกวา 10 ตัน/
อันตราย)
รานรับซื้อของเกา
ประเภท/ป
บริษัททั่วไป
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ รหัส 16 06 01 HA
1. โรงงานที่เคยไดรับ อนุญาตเฉพาะการเก็บรักษา
(Storage) ใหระบุ
(แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว)
อนุญาตใหประกอบ หามทําการแปรสภาพแบตเตอรี่
ลักษณะการเก็บกัก
กิจการเก็บรวบรวม เชน เทน้ํากรด ผาเปลือก
หรือภาชนะบรรจุ
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ
2. ผูรวบรวม ที่ไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองเพื่อเก็บ
รักษาซึ่งวัตถุอันตราย
(วอ.8)
**ปจจุบัน กรอ.
ไมออก รง.4 ให
รวบรวมแบตเตอรี่
เนื่องจากขาด
องคประกอบการเปน
โรงงาน **

เอกสารแนบ (เทคนิค)

หมายเหตุ

สัญญาระหวางโรงหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เกากับโรงงานที่ไดรับ
อนุญาตใหรวบรวม
1. ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อเก็บรักษา
แบตเตอรี่
2. สัญญาระหวางโรงงานหลอม
ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกากับผูรวบรวม
ที่มี วอ.8 (ครอบครองเพื่อเก็บรักษา
ซึ่งวัตถุอันตราย)

ยื่นทาง
เอกสาร
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รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ รหัส 16 01 21 HM
(Storage) ใหระบุ
(Hybrid battery)
ลักษณะการเก็บกัก
หรือภาชนะบรรจุ (ตอ)

ผูรับดําเนินการ (WP)
1. โรงงานที่เคยไดรับ
อนุญาตใหประกอบ
กิจการเก็บรวบรวม
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ

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

เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
1. สัญญาระหวางผูสงออกที่มี วอ.6
กับโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหรวบรวม
2. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6) ของผูสงออก

1. ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อเก็บรักษา
Hybrid battery ของผูรวบรวม
2. สัญญาระหวางผูสงออก Hybrid
battery กับผูรวบรวมที่มี วอ.8
3. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6) ของผูสงออก
รหัส 10 02 07 ฝุนแดง
ผูรวบรวม ที่ไดรับ
เปนมาตรการชั่วคราวใน
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
(ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษ อนุญาตมีไวใน
ระหวางที่ยังไมมีโรงงานรีไซเคิล อันตราย (วอ.8) เพื่อเก็บรักษาฝุน
อากาศ) ของโรงถลุงเหล็ก
ครอบครองเพื่อเก็บ ฝุนแดงในประเทศไทยและยังไม แดง
แบบที่ใชเตา Electric Arc รักษาซึ่งวัตถุอันตราย สามารถสงออกไปรีไซเคิลยัง
Furnace (EAF Dust)
(วอ.8)
ตางประเทศไดทั้งหมด
1. เพิ่มรายการวัตถุดิบ หรือ
กากอุตสาหกรรมที่ใชเปน
โรงงานซึ่งเพิ่ม
031 เปนวัตถุดิบทดแทน
(Use as raw material วัตถุดิบทดแทนวัสดุตัวอื่น ๆ รายการวัตถุดิบ หรือ 2. เพิ่มประเภทโรงงาน ตาม
substitution) ใหระบุ เชน เถาลอย เถาหนัก กาก เพิ่มประเภทโรงงาน ระเบียบ กรอ. วาดวยเรื่อง
ปูนขาว อิฐทนไฟ
ตามที่กฎหมาย
กระบวนการหรือ
รายละเอียดหลักเกณฑการ
กําหนด
ผลิตภัณฑ
พิจารณาอนุญาตประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105
2. ผูรวบรวม ที่ไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย (วอ.8) หรือ
ของเสียเคมีวัตถุ เพื่อ
เก็บรักษา

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น
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รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
031 เปนวัตถุดิบทดแทน ...
(ตอ)
032 สงกลับผูขายเพื่อกําจัด ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใช โรงงานผูผลิตเปนผู
(Return to original งานแลว
กําจัด
producer for
disposal) ใหระบุชื่อ
ผูขายที่รับคืน
033 สงกลับผูขายเพื่อ
นํากลับไปบรรจุใหม
หรือใชซ้ํา (Reuse
container; to be
refilled) ใหระบุชื่อ
ผูขายที่รับคืน
039 นํากลับมาใชซ้ําดวยวิธี
อื่นๆ (Other reuse
methods) ใหระบุ
041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน
(Use as fuel
substitution or
burn for energy
recovery)

หลักเกณฑ
และลําดับที่ 106 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 2)
การสงกลับผลิตภัณฑที่
หมดอายุการใชงานแลวใหแก
โรงงานผูผลิตเพื่อกําจัด

เอกสารแนบ (เทคนิค)
สัญญาซื้อขาย

บรรจุภัณฑ (Container) เชน โรงงานที่เปนผูผลิต เฉพาะโรงงานที่เปนผูผลิตหรือ
ถังสารเคมีนําไปบรรจุซ้ํา
หรือแบงบรรจุซึ่งเปน แบงบรรจุซึ่งเปนผูขายเทานั้น
กลอง บรรจุภัณฑชนิดตางๆ ผูขายเพื่อนํากลับไป
บรรจุใหมหรือใชซ้ํา
เทานั้น

สัญญาซื้อขายสารเคมีและการรับคืน
ถัง

กากอุตสาหกรรม เชน แกน
สายเคเบิ้ล /สายไฟ หรือ
แกนดาย นํากลับไปใชซ้ําใน
โรงงานผูผลิต
กากอุตสาหกรรมที่มีคาความ
รอน ทั้งในรูปของเหลว
ของแข็งกึ่งเหลว เชน กาก
ตะกอนน้ํามัน/ ไข/
ไฮโดรคารบอน และของแข็ง

โรงงานที่เปนผูขาย
เพื่อนํากลับไปใชซ้ํา

เฉพาะโรงงานที่เปนผูขาย
เทานั้น

1. สัญญาซื้อขาย
2. วิธีการนํากลับมาใชซ้ํา

โรงงานลําดับที่ 101
เตาเผาเฉพาะ/
เตาเผาปูนซีเมนต/
เตาเผาปูนขาว หรือ
เตาเผาที่ กรอ. ให
ความเห็นชอบ

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

1. ผลวิเคราะหคาความรอนขั้นต่ํา
(LHV/NCV)
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(ภาคผนวก 3)

หมายเหตุ
ยังไมมีการใช
รหัสนี้
เนื่องจาก
โรงงานผูผลิต
ไมพรอมจะ
กําจัดเอง
ตองสงไป
กําจัดยัง
โรงงานอื่น
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รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
042 ทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel กากอุตสาหกรรมที่มีคาความ
blending)
รอน
ไมอนุญาตกากอุตสาหกรรม
1. ประเภทสารประกอบ
จําพวก PCBs
(Polychlorinated
Biphenyls)
2. กรดอนินทรีย /
ดางอนินทรีย เชน กรดเกลือ
กรดกัดแกว กรดกํามะถัน
กรดไนตริก โซดาไฟ ฯลฯ
3. น้ําชุบโลหะ
4. น้ําเสียตางๆ ที่ไม
ปนเปอนน้ํามันหรือสาร
ไฮโดรคารบอน ซึ่งสามารถ
กําจัดดวยการเผา
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
(Burn for energy
recovery) ใหระบุ
ลักษณะการเผา

ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
โรงงานลําดับที่ 106 กรณีที่ 1 กากอุตสาหกรรมที่มี
(ทําเชื้อเพลิงผสม/
คาความรอนขั้นต่ํา (LHV/NCV)
ทําเชื้อเพลิงทดแทน มากกวาหรือเทากับ 2,800
kcal/kg
***เปนการรับกากอุตสาหกรรม
ที่มีคาความรอนสูงมาผสมกัน
เทานั้น เพื่อจะนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงตอไป
กรณีที่ 2 กากอุตสาหกรรมที่มี
คาความรอนขั้นต่ํา (LHV/NCV)
นอยกวา 2,800 kcal/kg และ
ตองพิจารณาเงื่อนไขทาย
ใบอนุญาตประกอบการ
พิจารณาดวย
***เปนการรับกากอุตสาหกรรม
ที่มีคาความรอนต่ํามาผสมกัน
เพื่อจะนําไปเผาทําลายตอไป
กากอุตสาหกรรมที่อนุญาต โรงงานประกอบ
1. รับไดไมจํากัดปริมาณ
เชน ไม ขี้เลื่อยแกลบ
กิจการตรงกับ
2. ตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ชานออย ไขมันพืช ไขมัน
ประเภทกาก
กําหนด เชน เกลือสินเธาว ตาม
สัตว ไขปโตรเลียม
อุตสาหกรรม หรือ
เงื่อนไขในใบอนุญาต ไมอนุญาต
(Petroleum wax)
นําไปเผาเปนตนกําลัง ใหใชเศษไมเปนเชื้อเพลิง
พาราฟน (Paraffin) เปนตน สําหรับหมอไอน้ํา

เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
1. ผลวิเคราะหคาความรอน
(ยกเวนบางรายการที่ทราบแนชัดวา
มีคาความรอน เชน วัสดุปนเปอน
น้ํามัน กากสี กากกาว ตัวทําละลาย
อินทรีย ขี้เลื่อยปนเปอนน้ํามัน ฯลฯ
ไมตองขอผลวิเคราะหคาความรอน)
1. ผลวิเคราะหคาความรอน
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(ภาคผนวก 3)
3. สัญญาระหวางโรงงานผูรับ
ดําเนินการกับเตาเผาที่ กรอ.
เห็นชอบ เพื่อสงกากอุตสาหกรรมที่
ทําเชื้อเพลิงผสมแลวไปเผาตอ
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รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน ... ไมอนุญาตใหบุคคล
(ตอ)
ธรรมดา/กลุมบุคคลรับ
เศษไมที่อาบน้ํายาแลว เชน
ไมอัด ไมวีเนียรไปเผาเพื่อ
เอาพลังงาน โดย ควร
นําไปใชกับเตาอุตสาหกรรม
ที่มีระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ เทานั้น
044 เปนวัตถุดิบทดแทนใน กากอุตสาหกรรมที่มีสถานะ
เปนของแข็ง และของแข็ง
เตาเผาปูนซีเมนต
(Use as co-material กึ่งเหลว เชน กากตะกอน
in cement kiln or ตะกอนจากการขุดเจาะ
rotary kiln) ใหระบุ (Drilling mud)
ผลิตภัณฑ

ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
บุคคลธรรมดา/กลุม ปริมาณไมเกินกวา 10 ตัน/
บุคคล
ประเภท/ป (หากปริมาณ
มากกวานี้จะพิจารณาเปน
กรณีๆ ไป)

เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชนที่เชื่อถือได เชน
ใบจดทะเบียนพาณิชย กลุมชุมชน
กลุมแมบาน สหกรณ ชมรม สมาคม
เปนตน

โรงงานลําดับที่ 101 1. มีคาออกไซดของ 4 ธาตุ
(เตาเผาปูนซีเมนต) หลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
หรือตัวใดตัวหนึ่งไมนอยกวา
รอยละ 20 โดยน้ําหนักแหง
(Dry Basis)
2. มีคามลสารไมเกิน EIA
(ภาคผนวก 3)
โรงงานลําดับที่ 106 1. มีคาออกไซดของ 4 ธาตุ
(ทําวัตถุดิบทดแทน หลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
เพื่อสงเตาเผา
หรือตัวใดตัวหนึ่งไมนอยกวา
ปูนซีเมนต)
รอยละ 20 โดยน้ําหนักแหง
(Dry Basis)
2. มีคามลสารไมเกิน EIA
(ภาคผนวก 3)

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

1. ผลวิเคราะหคาออกไซดของ
4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(ภาคผนวก 3)
3. สัญญาระหวาง WP กับเตาเผา
ปูนซีเมนต เพื่อสงกากอุตสาหกรรม
ที่ทําเปนวัตถุดิบทดแทนไปเตาเผา
ปูนซีเมนต
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รหัสวิธีกําจัด
049 นํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอื่นๆ (Other
recycle methods)
ใหระบุ

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

ผูรับดําเนินการ (WP)
โรงงานประกอบ
กิจการตรงกับ
ประเภทกาก
อุตสาหกรรม
***กรณีนํากากมัน
สําปะหลังไปตาก
(ลานมัน) ผูรับ
ดําเนินการ (WP)
จะตองเปนโรงงาน
ลําดับที่ 106 หาก
เปนโรงงานลําดับที่
9(6) จะตองเพิ่มการ
ประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที่ 106
ใหเรียบรอยกอนจึง
จะดําเนินการได***

หลักเกณฑ
1. ไมจํากัดปริมาณ โดย
พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
รง.4
2. กรณีบรรจุภัณฑใชแลว
พิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปรีไซเคิลและสอดคลองกับ
การอนุญาตประกอบกิจการที่
ผูรับดําเนินการไดรับอนุญาต
(ร.ง.4)

เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
1. ระบุลักษณะและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ หรือแนบรูปถายกาก
อุตสาหกรรม (กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ
ใชแลว) พรอมชี้แจงวามีการ
ปนเปอนดวยสารเคมีหรือมลสารใด
หรือไม
2. วิธีการนํากลับมาใชประโยชน
(กรณีน้ําปนเปอนน้ํามัน)
3. ผลวิเคราะหโลหะหนัก (TTLC)
กรณีกรด-ดาง
4. ผลวิเคราะหคุณสมบัติน้ําเสีย
รวมทั้งปริมาณน้ํามัน (Oil &
Grease) กรณีนํา Coolant กลับมา
ใชประโยชน
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รหัสวิธีกําจัด
049 นํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอื่นๆ (Other
recycle methods)
ใหระบุ (ตอ)

กากอุตสาหกรรม
กากไมอันตราย เชน
- เศษผา ทําพรม
- ไม/ยางรถยนต ทํา
เฟอรนิเจอร
- ขี้เลื่อย กอนเพาะเห็ด
- แกลบ วัสดุปูรองเลาเปดไก
- ขี้เถาแกลบ วัสดุรองปลูก
กรณีลานตากมัน

051 เขากระบวนการนําตัว
ทําละลายกลับมาใหม
(Solvent
reclamation/
regeneration)
052 เขากระบวนการ
นําโลหะกลับมาใหม
(Reclamation/regen
eration of metal
and metal
compounds)

กากอุตสาหกรรม เชน
ทินเนอร ตัวทําละลาย
อินทรียใชแลว

ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
ยื่นทาง
บุคคลธรรมดา/กลุม 1. ไมเกิน 10 ตัน/ประเภท/ป 1. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
เอกสาร
แมบาน/กลุมสหกรณ (หากปริมาณมากกวานี้จะ
ประโยชน เชน ใบจดทะเบียน
เทานั้น
(End User)
พิจารณาจากสัดสวนการใชงาน พาณิชย กลุมชุมชน กลุมแมบาน
ตามความเหมาะสมเปนกรณี ๆ ไป สหกรณ ชมรม ฯลฯ
2. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน
2. กากไมอันตรายตองไม
ปนเปอนผสม หรือปะปนกับสาร
อันตราย
(เดิม) โรงงานลําดับที่ ปริมาณกากมันที่อนุญาต/ป
9(6) หรือเปน
= ปริมาณผลิตภัณฑมันเสน
โรงงานลําดับที่ 106 X คาสัมประสิทธิ์ 1.5
โรงงานลําดับที่ 106 ผานกระบวนการกลั่น
ประกอบกิจการกลั่น
ตัวทําละลาย

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

โรงงานลําดับที่ 106
ประกอบกิจการ
นําโลหะกลับมาใหม/
สกัดโลหะมีคาจาก
น้ําชุบโลหะ
กากตะกอนชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

1.รายละเอียดวิธีการนําโลหะ
กลับมาใชใหม
2. ผลวิเคราะหโลหะมีคาและโลหะ
ปนเปอน (โลหะหนัก โลหะเจือปน)
ตามประกาศ ป 48
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053

054

059

061

รหัสวิธีกําจัด
เขากระบวนการ
คืนสภาพกรด/ดาง
(Acid/base
regeneration)
เขากระบวนการคืน
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา
(Catalyst
regeneration)
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวอื่น ๆ
กลับคืนมาใหม (Other
recovery unlisted
materials) ใหระบุ
บําบัดดวยวิธีชีวภาพ
(Biological
treatment)

062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี
(Chemical
treatment)

กากอุตสาหกรรม
กรด/ดาง

ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
โรงงานลําดับที่ 106 ชี้แจงการจัดการ
ประกอบกิจการ
กากอุตสาหกรรมสวนที่เหลือ
คืนสภาพกรด/ดาง (Second Generation Waste)
จากการกระบวนการรีไซเคิล
ตัวเรงปฏิกิริยา
โรงงานลําดับที่ 106 ชี้แจงการจัดการ
ประกอบกิจการคืน กากอุตสาหกรรมสวนที่เหลือ
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา (Second Generation Waste)
จากการกระบวนการรีไซเคิล
เชน การคืนสภาพถานกัม
โรงงานลําดับที่ 106 ชี้แจงการจัดการ
มันต และลางเรซินเมมเบรน ประกอบกิจการนํา กากอุตสาหกรรมสวนที่เหลือ
กากอุตสาหกรรม
เปนตน
(Second Generation Waste)
กลับคืนมาใหม
จากการกระบวนการรีไซเคิล

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

กากอุตสาหกรรม เชน
นําน้ํากากสา ไปผลิตกาซ
ชีวภาพ

1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางชีวภาพ
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ
1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางเคมี
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ

โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
หรือโรงงานลําดับที่ รง.4 และ EIA
88 (ผลิตไฟฟาจาก
กาซชีวภาพ
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
รง.4 และ EIA

หมายเหตุ

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
รายละเอียดวิธีดําเนินการ

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
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063 บําบัดดวยวิธีทาง
กายภาพ (Physical
treatment)

กากอุตสาหกรรม

ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
รง.4 และ EIA
**ตัวอยางการบําบัดทาง
กายภาพ เชน API Tank**
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
รง.4 และ EIA

เอกสารแนบ (เทคนิค)
1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางกายภาพ
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ
1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
อุตสาหกรรม สําหรับระบบบําบัด
ทางเคมีกายภาพ
2. รายละเอียดวิธีดําเนินการ
ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
รง.4 และ EIA
อุตสาหกรรม (น้ําเสีย) สําหรับระบบ
ในรูปอิมัลชั่น (Emulsion)
เชน Coolant
บําบัดทางเคมีกายภาพ

064 บําบัดดวยวิธีทางเคมี
กายภาพ (Physicochemical
treatment)
065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธี
ทางเคมีกายภาพ
(Physico-chemical
treatment of
wastewater)
066 เขาระบบบําบัดน้ําเสีย ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน โรงงานลําดับที่ 101
รวม (Direct
ในรูปอิมัลชั่น (Emulsion) ประกอบกิจการ
discharge to central เชน Coolant
บําบัดน้ําเสียรวม
wastewater
treatment plant)
067 ปรับเสถียรดวยวิธีทาง
เคมี (Chemical
stabilization)

หมายเหตุ
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหคุณสมบัติกาก
รง.4 และ EIA
อุตสาหกรรม (น้ําเสีย) สําหรับระบบ
**อนุญาตเฉพาะกรณีที่สงน้ํา
บําบัดน้ําเสียรวม
เสียเขาระบบบัดน้ําเสียรวม
โดยตรง (ยกเวนการขนสงทาง
ทอ) เทานั้น**
โรงงานลําดับที่ 101 ทําการปรับเสถียรเพื่อ
ยังไมมี
ประกอบกิจการปรับ ดําเนินการโดยวิธีอื่นตอไป เชน
การใช
เสถียรดวยวิธีทางเคมี นําไปฝงกลบยังโรงงานผูรับ
รหัสนี้
ดําเนินการ (ลําดับที่ 105)
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068 ปรับเสถียร/ตรึงทาง
เคมีโดยใชซีเมนตหรือ
วัสดุ Pozzolanic
(Chemical fixation
using cementitious
and/or pozzolanic
material)
069 วิธีบําบัดอื่น ๆ เพื่อลด
คาความเปนอันตราย
(Other
detoxification
methods) ใหระบุ
071 ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary
landfill) เฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวที่ไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น

กากอุตสาหกรรม

1. กากอุตสาหกรรมที่
ฝงกลบได คือ กากไม
อันตราย เทานั้น
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวที่เปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน)
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่
ฆาเชื้ออื่น ๆ (ควรเผาทําลาย

ผูรับดําเนินการ (WP)
โรงงานลําดับที่ 101
ประกอบกิจการปรับ
เสถียรดวยวิธีทาง
ปรับเสถียร/ตรึงทาง
เคมีโดยใชซีเมนต
หรือวัสดุ
Pozzolanic
โรงงานลําดับที่ 101

โรงงานลําดับที่ 101
(ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ
ฝงกลบ) หรือ 105
(ฝงกลบ)

หลักเกณฑ
ทําการปรับเสถียรและทํากอน
แข็งเพื่อดําเนินการโดยวิธีอื่น
ตอไป เชน นําไปฝงกลบยัง
โรงงานผูรับดําเนินการ (ลําดับที่
105)

เอกสารแนบ (เทคนิค)

บําบัดโดยวิธีอื่น ๆ ตัวอยาง เชน รายละเอียดวิธีดําเนินการ
กระบวนการ Ozonation,
UV Irradiation, Neutralization
เพื่อลดคาความเปนอันตราย
(Other detoxification methods)

หมายเหตุ
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
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071 ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล ... (ตอ)

กากอุตสาหกรรม
หรือทําลายฤทธิ์กอน)
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ)
072 ฝงกลบอยางปลอดภัย 1. กากอุตสาหกรรมที่ฝงกลบ
(Secure landfill)
ได คือ กากอันตรายและกาก
ไมอันตราย
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวที่เปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน)
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่ฆา
เชื้ออื่น ๆ (ควรเผาทําลาย
หรือทําลายฤทธิ์กอน)
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ)
073 ฝงกลบอยางปลอดภัย 1. กากอุตสาหกรรมที่
เมื่อทําการปรับเสถียร ฝงกลบได คือ กากอันตราย
หรือทําใหเปนกอนแข็ง ที่ผานการปรับเสถียรแลว
แลว (Secure landfill 2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
of stabilized and/or - ของเหลว โดยเฉพาะ
solidified wastes)
ของเหลวที่เปนสาร

ผูรับดําเนินการ (WP)

หลักเกณฑ

โรงงานลําดับที่ 101
(ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ
ฝงกลบ) หรือ 105
(หลุมฝงกลบกาก
อันตราย: Secure
landfill)

- ปจจุบันใชในกรณีที่สงกาก
ไมอันตรายไปฝงกลบในหลุม
ฝงกลบกากอันตรายเทานั้น
- เฉพาะกรณีกากไมอันตราย
ซึ่งประสงคจะฝงกลบในหลุม
กากเสียอันตราย อาจจะ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะกาก
ไมอันตรายที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกากอันตราย โดยตอง
แสดงผลวิเคราะห / SDS ซึ่ง
จะตองไมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ

เอกสารแนบ (เทคนิค)

หมายเหตุ

ปจจุบันมี
เพียง 1
โรงงานที่
เปน CoLandfill
ไดแก
GENCO

โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
(ที่ไดรับอนุญาตให
รง.4 และ EIA ดวย (ตองไมเปน
ประกอบกิจการฝงกลบ ของเสียที่ EIA หามรับ
ดําเนินการ)
หรือ 105 (หลุม
ฝงกลบกากอันตราย:
Secure landfill)
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073 ฝงกลบอยางปลอดภัย
เมื่อทําการปรับเสถียร
หรือทําใหเปนกอนแข็ง
แลว ... (ตอ)

กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
หลักเกณฑ
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่
ฆาเชื้ออื่น ๆ (ควรเผาทําลาย
หรือทําลายฤทธิ์กอน)
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะบรรจุ)
- กากอุตสาหกรรมปนเปอน
สารอินทรียอันตราย เชน
เศษผาปนเปอนน้ํามัน
ไสกรองน้ํามัน เศษ
- สารไวไฟ
- สารระเบิดที่ไมสามารถ
ปรับเสถียรได
- แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วและ
แบตเตอรี่ไฮบริดจ
074 เผาทําลายในเตาเผาขยะ
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ทั่วไป (Burn for
รง.4 และ EIA
(เตาเผากาก
destruction) เฉพาะ
ไมอันตราย)
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวที่ไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น

เอกสารแนบ (เทคนิค)

หมายเหตุ
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075 เผาทําลายในเตาเผา
เฉพาะสําหรับของเสีย
อันตราย (Burn for
destruction in
hazardous waste
incinerator)

กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
1. กากอุตสาหกรรมที่
โรงงานลําดับที่ 101
สามารถเผาทําลายได คือ
(เตาเผากากอันตราย)
ของเสีย 20 ประเภท ตาม
ประกาศ กรอ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก 4)
2. ไมอนุญาตใหเผากาก
อุตสาหกรรม ดังนี้
- ของเสียที่ระเบิดได
- สารกัมมันตรังสี
- สารที่มีแนวโนมที่ติดไฟได
และมีแนวโนมเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง
- สารประกอบโพลีคลอริเนท
เต็ดไบฟนิล (Polychlorinated
biphenyls: PCB) จาก
หมอแปลงไฟฟา
- Dioxins/ Furans
- กากอุตสาหกรรมที่ไม
สามารถเผาไหมได เชน เศษ
ปูนปลาสเตอร เซรามิก
หลอดไฟ แบตเตอรี่ แอสเบส
ตอส (Asbestos) ฉนวนใยหิน

หลักเกณฑ
1. พิจารณาตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต รง.4 และ EIA
(ภาคผนวก 3) หรือ
2. พิจารณาจากขอมูลที่ปรากฏ
ใน SDS เฉพาะกรณีของเสียที่
ไมทราบแนชัดวาเผาไดหรือไม

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

หมายเหตุ
ปจจุบันมี
2 โรงงาน
ไดแก
อัคคี
ปราการ
และ
โอเอ็ม
เทคโนส
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075 เผาทําลายในเตาเผา
เฉพาะสําหรับของเสีย
อันตราย … (ตอ)

กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
(Ceramic fiber/ Rock
wool) ยกเวน สารอนินทรีย
ที่สามารถถูกหลอมเหลวแลว
เปลี่ยนสภาพที่ความเปน
อันตรายลดลง (ลักษณะฝุนใย
ขนาดเล็กถูกทําลาย) เชน
ฉนวนใยแกว (Glass fiber)
- กรดอนินทรียเขมขน/
ดางอนินทรียเขมขน (ยกเวน
มีการปนเปอนน้ํามันและสาร
ไฮโดรคารบอน กรณีเปนกรด
อินทรียไมวาจะเขมขนหรือไม
ก็สามารถเผาทําลายได)
076 เผาทําลายรวมใน
ไมอนุญาตใหเผาทําลาย
โรงงานลําดับที่ 101
เตาเผาปูนซีเมนต (Co- กากอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ (เตาเผาปูนซีเมนต)
incineration in
- มีฤทธิค์ วามเปนกรด-ดาง
cement kiln)
รุนแรง (เขมขน)
- น้ําเสียชุบโลหะ
- น้ําเสียตาง ๆ ที่ไมปนเปอน
น้ํามันและสารไฮโดรคารบอน
- เปนแรใยหิน (Asbestos)
- เปนสารกัมมันตภาพรังสี
- เปนสารระเบิด
- PCB
- เปนของเสียติดเชื้อ

หลักเกณฑ

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

เอกสารแนบ (เทคนิค)

หมายเหตุ

1. ผลวิเคราะหคาความรอน หรือ
ผลวิเคราะหออกไซดของ 4 ธาตุ
หลัก (Si, Al, Fe, Ca)
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(ภาคผนวก 3)
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076 เผาทําลายรวมใน
เตาเผาปูนซีเมนต ...
(ตอ)
077 อัดฉีดลงบอ ใตดิน
หรือชั้นดินใตทะเล
(Deepwell or
underground
injection; sea-bed
insertion
079 กําจัดดวยวิธีอื่นๆ
(Other disposal
methods) ใหระบุ

กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
- ปนเปอนไซยาไนด
- เปนของเสียที่จัดเปนอาวุธ
ชีวภาพและอาวุธเคมี
แหลงที่มีการขุดเจาะ
และสํารวจ
ปโตรเลียม

081 รวบรวมและสงออก
กากอุตสาหกรรมทีไ่ มเขา
นอกประเทศ (Collect ขายเปนของเสียเคมีวัตถุ
and export)
ตามกฎหมายวัตถุอันตราย

กากอุตสาหกรรมทีเ่ ขาขาย
ของเสียเคมีวัตถุตาม
กฎหมายวัตถุอันตราย

หลักเกณฑ
2. กากอุตสาหกรรม ตามขอ
1(1) หรือ 1(2)ตองมีคามลสาร
ไมเกิน EIA
1. พิจารณาตาม EIA
2. การพิจารณาอนุญาต เชน
นําน้ําปนเปอนไฮโดรคารบอน
สงไปอัดกลับหลุมขุดเจาะน้ํามัน

เอกสารแนบ (เทคนิค)

โรงงานหรือหนวยงาน การพิจารณาอนุญาต เชน การ
เฉพาะที่มีศักยภาพ ทําลายถุงลมนิรภัย (Safety Air
Bag) และวัตถุระเบิด โดยหนวย
ดําเนินการได
เก็บกูวัตถุระเบิดของทางราชการ
ผูสงออก
1. สัญญาระหวางผูสงออกกับผูรับ
(บุคคลหรือนิติบุคคล)
ดําเนินการปลายทางตางประเทศ
2. ผลวิเคราะหองคประกอบของ
สิ่งเจือปนทั้ง Total
Concentration และ Waste
Extraction Test (WET) เพื่อพิสูจน
ความเปนอันตราย
3. หนังสือตอบขอหารือของ กรอ.
(ถามี)
ผูไดรับใบอนุญาต
เชน Hybrid battery (Niใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
สงออกวัตถุอันตราย hydride/ Li-ion) ฝุนแดง ฯลฯ (วอ.6)
(วอ.6)

หมายเหตุ

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น
ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น

ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น
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รหัสวิธีกําจัด
กากอุตสาหกรรม
ผูรับดําเนินการ (WP)
082 ถมทะเลหรือที่ลุม
กากอุตสาหกรรมที่อนุญาต บุคคลธรรมดาหรือ
(Land reclamation) ไดแก
กลุมบุคคล
- อิฐ
- หิน
- ปูน
- ทราย
- เซรามิก
- วัสดุที่มีองคประกอบของดิน
ทราย หรือหิน เชน กระเบื้อง
อิฐ ยิปซั่ม คอนกรีต
- กากตะกอน ดิน ทราย
จากอุตสาหกรรมเกษตร
- กากตะกอนจากการผลิต
น้ําใชของโรงงาน
083 หมักทําปุยหรือสาร
กากอุตสาหกรรมทีส่ ามารถ โรงงานลําดับที่ 43
ปรับปรุงคุณภาพดิน
นํามาทําปุยหรือสารปรับปรุง (1) ตองเพิ่มประเภท
วัตถุดิบ และกรณีนํา
(Composting or soil ดินได เชน
conditioner)
- เศษชิ้นสวนพืช และสัตว กากตะกอนชีวภาพ
ไปทําปุยตองเพิ่ม
- ขี้เถาแกลบ
ประเภทโรงงาน
- กากกาแฟ
- กากยีสต กากกรองเบียร ลําดับที่ 106 ดวย
- ดินฟอกสีน้ํามันพืช
โรงงานลําดับที่ 106
สถาบันการศึกษา/
หนวยงานราชการที่มี
การศึกษาวิจัยดานนี้

หลักเกณฑ
1. ตองไมเปนการนําไปทิ้ง
2. ตองไมเปนกากอันตราย
3. ตองไมใช Designated
Waste (หมายถึง กากไม
อันตราย แตคาน้ําสกัด (Waste
Extraction Test หรือ WET) มี
คามากกวามาตรฐานน้ําทิ้ง
อุตสาหกรรม: ภาคผนวก 5)
4. กากอุตสาหกรรม ตองไมอยู
ในรายการกากอุตสาหกรรมจาก
กระบวนการผลิตเฉพาะ
(ภาคผนวก 6) และตองไมอยูใน
รูปฝุนละเอียดขนาดเล็กที่
ฟุงกระจายไดงาย
1. ไมเปนกากอันตราย
2. ไมปนเปอนสารประกอบ
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอน สาร
ยับยั้งจุลชีพ สารกําจัดแมลง
ศัตรูหรือโรคพืชและสัตว
3. มีคุณสมบัติ (ธาตุและ
สารอาหาร) เหมาะที่จะทําปุย
หรือสารปรับปรุงดินได
(ภาคผนวก 8 และ 9)
4. กากตะกอนชีวภาพอนุญาต
เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร

เอกสารแนบ (เทคนิค)
1. ชี้แจงการปรับสภาพใหมี
คุณลักษณะทางกายภาพและทาง
เคมีเหมือนวัสดุธรรมชาติ
(ภาคผนวก 7)
2. ประเมินศักยภาพพื้นที่รองรับการ
นําของเสียไปถมที่
3. มาตรการปองกันการกอเหตุ
เดือดรอนรําคาญ
4.หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน
5. สําเนาโฉนดที่ดิน
6. รูปถายสถานที่และบริเวณ
โดยรอบ
7.หนังสือยินยอมจากหนวยงาน
ราชการทองถิ่น (ถามี)
1. กรณีกากตะกอนน้ําเสีย ตอง
แสดงผลวิเคราะหองคประกอบของ
สารปนเปอนทั้ง Total
Concentration และ Waste
extraction test (WET) เพื่อ
พิจารณา Designated Waste
(ยกเวนคา BOD, COD) ยกเวนเศษ
ชิ้นสวนพืช และสัตว
2.กรณีกากตะกอนชีวภาพจากระบบ
บําบัดน้ําเสียตองแสดงกระบวนการ
ผลิตวา สามารถทําลายจุลชีพที่

หมายเหตุ
ยื่นทาง
เอกสาร
เทานั้น
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รหัสวิธีกําจัด
083 หมักทําปุยหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน ...
(ตอ)

084 ทําอาหารสัตว
(Animal feed)

กากอุตสาหกรรม

- อนุญาตเฉพาะขี้เถาแกลบ
ขี้เถาชานออย กากหมอ
กรอง เศษพืช เศษสัตว มูล
สัตว
- ไมอนุญาตใหรับกาก
ตะกอนชีวภาพจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย
กากไมอันตรายที่ยังใชเปน
อาหารสัตวบางประเภทได
เชน
- ขนไกปน
- เศษพืช
- เศษสัตว

ผูรับดําเนินการ (WP)

หลักเกณฑ
เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ กอใหเกิดโรคกับมนุษยได (Human
เทานั้น
pathogens)
3. กรณีกากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตอง
แสดงเอกสารรับรองจากกรม
วิชาการเกษตรหรือกรมพัฒนาที่ดิน
หรือสํานักงานรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑการเกษตรวาผลิตภัณฑที่
ไดมีคุณลักษณะดานกายภาพและ
ดานเคมี สามารถใชเปนปุยหรือ
สารปรับปรุงดินไดจริง
บุคคลธรรมดา
พิจารณาตามสัดสวนความ
1. ตองมีหนังสือรับรองการเปน
ยื่นทาง
กลุมเกษตรกร/
จําเปน/พื้นที่
เกษตรกรจากหนวยงานราชการ
เอกสาร
กลุมบุคคล
2. แสดงสัดสวนการใชของเสีย/
พื้นที่
3. สําเนาโฉนดที่ดิน พรอมบัตร
ประชาชนเจาของที่ดิน
4. กรณีเชาที่ดิน ตองมีสัญญาเชา
โรงงานทําอาหารสัตว ปริมาณตาม รง.3 และตาม
เงื่อนไขทายใบอนุญาต รง.4
บุคคลธรรมดา/กลุม พิจารณาปริมาณตามความ
1. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช ยื่นทาง
บุคคล
เหมาะสม และความสามารถ
ประโยชนที่เชื่อถือได เชน ใบจด
เอกสาร
ของ WP
ทะเบียนพาณิชย กลุมชุมชน กลุม
แมบาน สหกรณ ชมรม หนังสือ
รับรองจากหนวยงานทองถิ่น
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รหัสวิธีกําจัด
084 ทําอาหารสัตว … (ตอ)

กากอุตสาหกรรม

ผูรับดําเนินการ (WP)

หลักเกณฑ

เอกสารแนบ (เทคนิค)
หมายเหตุ
หนังสือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน
3. กรณีเศษอาหาร: ใบรับรองการ
เปนเกษตรกร ใหระบุชนิดสัตวพรอม
จํานวน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตอื่น ๆ ใหเปนไปตามคูมือประชาชนการขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
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การวิเคราะหกากอุตสาหกรรม
(1) ผลวิเคราะหคาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration Analysis) ตามขอ
5.1 และ/หรือผลวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร (Waste Extraction Test) ตามขอ 5.2 และปริมาณความเขมขน
ของสารอินทรียอันตรายตามขอ 4.4 ของภาคผนวก 2 ตามประกาศป 48 (ตามความจําเปน)
แสดงผลวิเคราะหนี้ กรณีที่
- ผูกอกําเนิดตองการโตแยงวากากอุตสาหกรรมที่กํากับดวยอักษร “HM” วาไมเปนของเสียอันตราย
- การบําบัด/กําจัดโดยวิธีฝงกลบ (รหัสกําจัด 071 – 073)
- การบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรมจําพวกกากตะกอน น้ําลาง กรด-ดางใชแลว โดยใชรหัส
กําจัด 049 และ 052
เกณฑการพิจารณาเปนไปตามขอ 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 ในกรณีที่จะใชกากอุตสาหกรรมเปนเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงผสม
เกณฑการพิจารณา กากอุตสาหกรรมตองมีคาความรอน มากกวาหรือเทากับ 2,800 Kcal/Kg
(3) ผลวิเคราะหมลสารโดยน้ําหนัก ในรูปออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)
แสดงผลวิเคราะหนี้ ในกรณีที่จะใชกากอุตสาหกรรมเปนวัตถุดิบทดแทน
เกณฑการพิจารณา กากอุตสาหกรรมตองมีออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 20 (Dry Basis)
(4) ผลวิเคราะหน้ําเสีย
ตัวแปร (Parameters) ที่วิเคราะหใหเปนไปตามประกาศ อก. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งจะตอง
ประกอบดวย Parameters ที่สอดคลองกับประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียดวย
หมายเหตุ
*ผลวิเคราะหในขอ (1) (2) (3) และ (4) ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับแตวันที่สงวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นขอ สก.2
และตองวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถ
วิเคราะหประเภทของสารมลพิษตามที่ไดรับอนุญาต หรือ หองปฏิบัติการวิเคราะหของหนวยงานราชการ โดย
ใบรายงานผลวิเคราะหตองระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อและเลขทะเบียนของหองปฏิบัติวิเคราะห
- ชื่อโรงงานที่กอใหเกิดวัสดุที่ไมใชแลวพรอมเลขทะเบียนโรงงาน
- ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว
- ระบุวิธีการวิเคราะห
** สามารถตรวจสอบรายชื่อหองปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. ไดที่
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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