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กของเสียโดยวิ
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ากอุตสาหกรร

กากอุตสาหก
ะกอบกิจการจ
านลําดับที่
ชีประเภทโรงง
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วิธีฝังกลบ 
วิธีเผาในเตาเผ

นจัดการกากอ
รงงานจัดการ
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โรงงานหลอม
Lead acid 
ท่ีมีตะกั่วเจือป
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ตามกฎกระท

เทศไทย 

ักษณะกิจการ 

หรือเหล็กกล้า :
พ่ือให้ละลายเป็น
ห้ได้คุณภาพตา
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พกรดหรือด่าง (A
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ถูกส่งไปยังโรง
การส่วนท่ีเหลื
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านอุตสาหกรร
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การยกระดับผูประก

ขั้นตอนก
ขั้นตอนหลักใ
ากการตกลงรั
เก็บกักกากข
นุญาต และก
างกันในแต่ละ

กอบการจัดการของ

การปฏิบัติงา
ในการปฏิบัติง
ับกากของเสีย
องเสียไว้ในโร
ารบําบัด กําจั
ขั้นตอนหลัก 

งเสียอุตสาหกรรม ป

านของโรงง
งานของโรงงาน
ยเข้ามาดําเนิน
รงงาน การคัด
จดัมลพิษที่เกิด
แสดงดังรูปที่ 
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งานจัดการก
นจัดการกากอ
นการในโรงงาน
ดแยก รีไซเคิ
ดจากกระบวน
2 

กากอุตสาหก
อุตสาหกรรม 
น การขนส่งก
ล และบําบัด
นการดําเนินงา

รรม 
จะคล้ายคลึงกั
ากของเสียเข้
กําจัดกากอุต

านของโรงงาน

กันในทุกประเภ
ข้ามาในโรงงา
ตสาหกรรมต
น ซึ่งอาจมีรา

ภทกิจการ 
น การรับ
ามวิธีการ 
ยละเอียด
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4. 
คัด

แย
ก 

 
ั

การยกระดับผูประก
1. 

กา
รต

กล
งรั

บข
อง

เส
ียเ

ข้า
มา

ดํา
เน

ินก
าร

ใน
โร
งง

าน
 

2. 
ขน

ส่ง
ขอ

งเส
ียม

ายั
งโร

งง
าน

 
3. 

รับ
แล

ะเ
ก็บ

กัก
ขอ

งเส
ีย 

รีไ
ซเ

คิล
 แ

ละ
บํา

บัด
 ก

ําจ
ัด 

5. 
กา

รจ
ัดก

าร
มล

พิษ
ที่เ

กิด
ขึ้น

 
กอบการจัดการของ

รูปที่ 2 ขั้นต

เสนอร
หรื

โรงงาน

ตร

งเสียอุตสาหกรรม ป

อนการปฏิบัติ

ราคารับซ้ือ กรณี
รอรีไซเคิลหรือใช

คัดแยก 

บําบัด 

โร

นลูกค้าย่ืนขออน

นําไปกักเก็บ

รวจสอบของเสีย
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ติงานของโรงง

โรงงานลูก

ณนีํามาคัดแยก
ช้ประโยชน์ 

ขนส่งขอ

ตรวจสอบของ

รีไซเคิล 

กําจัดมลพิษท่ีเ

รงงานตกลงรับบ

นุญาตนําของเสี

บเพ่ือรอการนําไ

ยในเบื้องต้น 

านจัดการกาก

ค้าติดต่อขอรับ

เสนอ
ก

องเสียมายังโรงง

เสียท่ีขนส่งมายั

บําบั

เกิดจากการจัดก

ได้รับอนุ

บริการ

ตรงกับที

ยออกนอกโรงง

ไปคัดแยก รีไซเ

กอุตสาหกรรม

บริการ 

เก็บตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ
กรณีนํามาบําบดั

าน 

ยังโรงงาน

กบดั 

การกากของเสยี

ญาต

โรง

ท่ีตกลงไว้

านต่อกรมโรงงา

คิล และบําบัด 

วิเคราะห์ตัวอย

ม 

ง 

รบําบัด กําจัด 
ัด กําจัด 

กําจัด 

ย 

งงานตกลงรับบ

านอุตสาหกรรม

กําจัด 

ย่าง 

บริการ

ม 
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แต่ละปร
วัตถุประ
อาจต้อง
ผลิตภัณฑ
ของเสียใ
เรียกเก็บ
 
 
1.2.1 
 
กากอุตส
จะนํากา
สมบัติกา
ที่โรงงาน
รวมถึงกา
จึงจัดทํา
การทําสัญ
อีกครั้ง 
 
1.2.2 
 
โรงงานลู
หน่วยงา
จะต้องยื
จากหน่ว
ออกมาเพ
จัดการกา
อันตราย

การยกระดับผูประก

สําหรับขั้นต
ระเภท มีแนว
สงค์รับเอาขอ
ซื้อของเสียจ
ฑ์ที่ส่งจําหน่าย
นขั้นปลาย เป็
ค่าบริการบําบั
สําหรับรายละ

การตกลงรบั
เมื่อได้รับการ
าหกรรมจะจัด
กของเสียไปรี
ากของเสียใน
นสามารถนําไ
ารคิดค่าใช้จ่า
ข้อเสนออัตร
ัญญาและข้อต

การขนส่งก
เมื่อโรงงานลู
กค้าซึ่งเป็นผู้ก
นผู้อนุญาต แ
นยันการรับก
วยงานผู้อนุญา
พ่ือทําการจัด
ากอุตสาหกรร
ย จะต้องได้รั

กอบการจัดการของ

อนการตกล
วทางที่แตกต่
องเสียมาผ่าน
ากโรงงานผู้ก
ยให้แก่ผู้ที่ต้อง
ป็นการนํากาก
บัด กําจัดกากข
ะเอียดการปฏิ

บกากของเสี
รติดต่อขอรับบ
ดส่งพนักงานไ
รีไซเคิล หรือบ
นเบ้ืองต้นด้วย
ไปรีไซเคิล หรื
ยและปริมาณ
าค่าบริการยื่น
ตกลงในรายล

กากของเสียม
ลูกค้าและโรง
ก่อกําเนิดกาก
และในกรณีที่
กากของเสียม
าตแล้ว โรงงา
การตามวิธีกา
รมน้ัน หากเป็
รับอนุญาตจา

งเสียอุตสาหกรรม ป

งรับกากของ
ต่างกัน โดยใน
นกระบวนการ
ก่อกําเนิดเพ่ือ
การนําไปใช้ปร
ของเสียที่ไม่ส
ของเสียจากโร
ฏิบัติงานของโร

สยีเข้ามาดาํ
บริการจัดการ
ไปเก็บข้อมูลใน
บําบัด กําจัด พ
ย เพ่ือให้มีข้อ
รือบําบัด กําจั
ณการกําจัด หรื
นให้โรงงานลู
ละเอียดเก่ียวกั

มายังโรงงาน
งงานผู้ให้บริก
กของเสียจะต้อ
เป็นการย่ืนข
าจัดการในโร
านผู้ก่อกําเนิด
ารที่ได้รับอนุญ
ป็นกากของเสี
ากหน่วยงาน
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งเสียเข้ามาดํ
นกรณีโรงงาน
รเพ่ิมมูลค่าด้ว
อนํามาเป็นวัต
ระโยชน์ ในขณ
สามารถใช้ประ
รงงานผู้ก่อกําเ
รงงานจัดการ

าเนินการในโ
รกากอุตสาหก
นเบ้ืองต้นเกี่ย
พนักงานอาจ
อมูลที่ครบถ้ว
จัดได้หรือไม่ 
รือในกรณีนําไ
ูกค้าพิจารณา
กับการขนส่งก

นจัดการกา
การจัดการกา
องย่ืนแบบฟอ
อทางสื่ออิเล็

รงงานของตน
ดกากของเสียจ
ญาตไว้ต่อไป
ยที่เป็นอันตร

นที่เก่ียวข้องแ

ดําเนินการใน
นคัดแยกและ
วยการนําไปใช
ตถุดิบสําหรับก
ณะที่โรงงานบําบ
ะโยชน์ได้แล้วม
เนิด  
กากอุตสาหก

โรงงาน 
กรรมจากโรงง
ยวกับกากของ
เก็บตัวอย่างก
วนเพียงพอต่อ
และใช้วิธีการ
ไปรีไซเคิลได้จ
า ซึ่งหากโรงง
กากของเสียม

กอุตสาหกร
ากอุตสาหกร
อร์มขออนุญาต
กทรอนิกส์ โร
เองภายใน 3 
จะแจ้งให้โรงง

ในขั้นตอน
รายผู้ที่ได้รับม
และต้องได้รั

นโรงงานจัดก
ะรีไซเคิลของ
ช้ประโยชน์ใน
การคัดแยกห ื
บัด กําจัดกากข
มาทําการบําบั

รรมในแต่ละข

งานลูกค้า โรง
เสียที่ได้รับกา

กากของเสียเพื
อการตัดสินใ
รใดในการบํา
ะรับซื้อในอัต
งานลูกค้าตกล
ายังโรงงานจัด

รรม 
รรมทําสัญญา
ตนํากากของเ
รงงานผู้รับจัด
วัน และภาย

งานผู้ให้บริกา
การขนส่งกา
อบหมายให้เป็
ับการแต่งต้ัง

การกากอุตส
งเสียถือเป็นกิ
นรูปแบบต่างๆ
รือรีไซเคิล แ
ของเสียที่เป็นก
บัด กําจัด โรง

ขั้นตอนหลัก ม

งงานผู้ให้บริก
ารติดต่อ สําห
พ่ือส่งวิเคราะห
ใจว่า เป็นกาก
บัด กําจัดกา
ราราคาเท่าใด
ลงรับบริการก็
ดการกากอุตส

าและข้อตกล
เสียออกนอกโ
ดการกากอุตส
ยหลังเมื่อได้รับ
ารไปขนส่งกา
กของเสียมาย
ป็นผู้ขนส่งกา
งให้เป็นตัวแท

สาหกรรม 
กิจการที่มี
ๆ โรงงาน
ละได้เป็น
การจัดการ
งงานจึงจะ 

มีดังน้ี 

ารจัดการ
รับกรณีที่
ห์ลักษณะ
กของเสีย 
กของเสีย 
ด จากน้ัน
ก็จะต้องมี
สาหกรรม

ลงกันแล้ว 
โรงงานต่อ
สาหกรรม
บอนุญาต
กของเสีย
ยังโรงงาน
กของเสีย
ทนขนส่ง 
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กากของ
ใบกํากับก
 
1.2.3 
 
กากของเ
ที่ได้ตกล
กระบวน
นําเข้าสู่ก
โรงงานผู้ใ
ค่าบริกา
ของเสียเ
สามารถใ
 
1.2.4 

 

กากของเสี
พลาสติก
กากของ
กระบวน
 

การยกระดับผูประก

เสียจากโรงงา
การขนส่ง (Ma

การรับกาก
เมื่อกากของ
เสียและนําไปวิ
ลงให้บริการกับ
นการจัดการข
กระบวนการอี
้ให้บริการสาม

ารใหม่ จะแจ้
เข้าสู่กระบวน
ให้บริการได้ก็

การจัดการก
กระบวนการที

กร
กา

สยีที่นํามาคัดแ
กหรือการคัดแ
งเสียที่เป็นเค
การคัดแยกก

 

กอบการจัดการของ

านผู้ก่อกําเนิด
anifest) กากข

ของเสียและ
เสียถูกขนส่ง
วิเคราะห์ลักษ
ับโรงงานลูกค้
ของเสียที่กําห
อีกครั้ง ในกร
มารถให้บริกา
้งกลับไปยังโ

นการจัดการต่อ
จะส่งกากของ

กากของเสยี
ที่โรงงานแต่ละ

ะบวนการคัด
รคัดแยกกาก
แยก เช่น กรณี
แยกพลาสติกต
ครื่องใช้ไฟฟ้า
ากของเสีย แส

งเสียอุตสาหกรรม ป

ดหรือโรงงานผู้
ของเสียอันตรา

ะการเก็บกัก
งมาถึงโรงงาน
ษณะสมบัติอีกค
ค้าหรือไม่ หา
หนดไว้ทันที ห
รณีที่ลักษณะส
รจัดการกากข
รงงานลูกค้าซ
อไป แต่หากลู
งเสียกลับคืนลู

ยด้วยกระบว
ะประเภทใช้จัด

ดแยกกากของ
กของเสียอาจ
ณีกากของเสียจํ
ตามเกรดคุณภ
าหรือช้ินส่วน
สดงดังรูปที่ 3
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ผู้ให้บริการจัด
ายทุกครั้งด้วย

กก่อนนําไปจ
นผู้ให้บริการ
ครั้ง เพ่ือเปรีย
กลักษณะสม
หรืออาจนําไป
สมบัติกากขอ
ของเสียดังกล่า
ซึ่งเป็นผู้ก่อกํ
ลูกค้าไม่ตกลง
ลกูค้า และแจ้

วนการคัดแ
ดการกากของเสี

งเสีย 
จดําเนินการโด
จําพวกถุงบรรจ
ภาพหรือสีขอ
นอิเล็กทรอนิ
3 

ดการกากอุตส
 

จดัการด้วยวิ
จัดการกากอุ
บเทียบว่ากาก
บัติกากของเส
ปเก็บกักไว้ยัง
องเสียไม่ตรงต
าวได้ โดยต้อง
กําเนิดกากขอ
งหรือกากของ
้งให้กรมโรงงา

ยก รีไซเคิล
สยีแตกต่างกัน

ดยคนหรือเค
จุภัณฑ์ที่นํามา
องพลาสติกจะ
นิกส์จะใช้เครื

าหกรรมอย่าง

วธีิต่างๆ 
อุตสาหกรรม 
กของเสียที่ขน
สียตรงตามท่ี
งอาคารพักก
ตามที่ตกลงกั
งปรับเปลี่ยนวิ
องเสีย หากต
เสียที่ขนส่งมา
านอุตสาหกรร

 และบําบัด
น โดยมีรายละ

รื่องจักรขึ้นอ
าคัดแยกส่วนที
ะใช้แรงงานคน
รื่องจักรเป็นห

งถูกต้อง และ

จะทําการสุ่ม
นส่งมาเป็นชนิ
ตกลงกัน ก็จ
ากของเสียเพื
ันไว้ แต่ยังอยู
วิธีการจัดการห
กลงกันได้ก็จ
าไม่อยู่ในข่าย
รมทราบ  

ด กําจัด 
เอียดดังน้ี 

อยู่กับประเภท
ที่เป็นกระดาษ
นเป็นหลัก แต
หลัก สําหรับ

ะจะต้องใช้

มตัวอย่าง 
ดเดียวกับ
ะนําเข้าสู่
พ่ือรอการ
ยู่ในข่ายที่
หรืออัตรา
จะนํากาก 
ยที่โรงงาน

ทหรือชนิด 
ษออกจาก
ต่หากเป็น
บตัวอย่าง
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กาก

จัดเ

การยกระดับผูประก

 
 
 

กของเสียรีไซเคลิ

เก็บรอนําไปรีไซ

ส่งกําจดั

กากของเสีย

กอบการจัดการของ

รูปที่ 3 ตัวอ

ถอดแยกชิ้นสว่

ลได้ กา

ซเคิล 

กากของเสียอั

ดหลุมฝังกลบอย
(Secure Land

ประเภท Scrap

งเสียอุตสาหกรรม ป

อย่างกระบวน

วน 

ขนสง่
เข้ามาค

คัดแยกป

การตก

ากของเสียท่ีรีไซ

อันตราย 

ย่างปลอดภัย
dfill) 

p/อุปกรณ์ไฟฟ้า
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นการคัดแยกก

งนํากากของเสีย
คัดแยกในโรงงา

ประเภทกากของ

กลงรับกากของเ

ซเคิลไม่ได้ 

ส่งกําจัดหลมุ
(Sa

กาก

กร

า

กากของเสียปร

ย
าน 

งเสีย

เสีย

มฝังกลบตามหลั
anitary Landf

กของเสียไม่อันต

ะดาษ พล

ระเภทต่างๆ 

อัดเ

สง่

ลกัสุขาภิบาล 
fill) 

ตราย 

ลาสติก โลห

เป็นก้อน 

งลูกค้า 

หะ ไม้ 
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ผลิตภัณฑ
กลั่นนํ้ามั
รีไซเคิลกา

การยกระดับผูประก

กร
กร

ฑ์สุดท้าย เช่น
มันหล่อลื่นใช้
ากของเสีย แส

กอบการจัดการของ

ะบวนการรีไซ
ะบวนการรีไ

น กระบวนกา
้แล้ว และกร

สดงดังรูปที่ 4 

รูปที

งเสียอุตสาหกรรม ป

ซเคิลกากของ
ไซเคิลกากขอ
รสกัดแยกโลห
ะบวนการกร
 

ก. กร

ที่ 4 ตัวอย่างก

ก

ขนส่

คัดแยกส

เ

ห
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งเสีย 
องเสียจะแตก
หะมีค่า กระบ
รองผสมเพ่ือผ

ระบวนการสกัด

กระบวนการรี

การตกลงรับของ

ส่งของเสียมายังโ

ส่วนประกอบท่ีมี

เผาเพื่อหลอมโล

Silver Slag

หลอม Silver S

Silver Ingot

กต่างกันตาม
บวนการกลั่นตั
ผลิตเช้ือเพลิงท
 

แยกโลหะมีค่า

รีไซเคิลกากขอ

งเสีย

โรงงาน

มีโลหะมีค่า

ลหะ

lag

t

ประเภทกาก
ตัวทําละลายใ
ทดแทน สําหรั

องเสีย

กของเสียและ
ใช้แล้ว กระบว
รับตัวอย่างกร
  

ไอเสีย 

ไอเสีย 

ะประเภท
วนการต้ม
ะบวนการ 

 

 



ครงกการยกระดับผูประกกอบการจัดการของ

ข. กระ

สูบตัวท
จากภาช

สุ่มเก็บตั
ทางกา

การต

ขนส่งตัวทําละ

กลั่น

สุ่มเก็บตัวอ
ในห้องปฏิบ
ให้มีคุณส

ควบแน
ให้กล

งเสียอุตสาหกรรม ป

ะบวนการกลั่นตั

ทําละลายท่ีใช้แ
ชนะข้ึนแท้งก์จดั

ตัวอย่างมาวิเคร
ยภาพและทางเ

ตกลงรับของเสยี

ะลายใช้แล้วมาย

นตัวทําละลาย

ผลิตภัณฑ์

ย่างเพื่อนําไปวิเ
บัติการเพ่ือตรว
สมบัติได้ตามต้อง

น่นไอตัวทําละล
ายเป็นของเหล
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ตัวทําละลายใช้ง

รูปที่ 4 (ต่อ)

แล้ว
ดเก็บ

าะห์
เคมี

ย 

ยังโรงงาน

เคราะห์
วจสอบ 
งการ 

าย
ว

งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

ตตะกอนจากการรกลั่น
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 ไอน้ํา

 น้ํามัน

การยกระดับผูประก

สูบน้

ก

ก

า 

น 

กอบการจัดการของ

ขน

น้ํามันหล่อลื่นเก็

แยกน้ํา 

กลั่นแยกน้ํามัน

ลั่นแยกน้ํามัน ค

230-260 o

ลั่นแยกน้ํามัน ค

230-330 o

กากของเสี

งเสียอุตสาหกรรม ป

ค. กระบวนกา

ก

ส่งน้ํามันหล่อลื่น

บเข้าแท้งก์

นเบา 

คร้ังท่ี 1 
oC 

คร้ังท่ี 2 
oC 

สยี 
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ารต้มกลั่นน้ํามัน

รูปที่ 4  (ต่อ)

การตกลงรับขอ

น/น้ํามันไฮดรอ

Medium

Heavy

นหล่อลื่นใช้แล้ว

)

งเสีย

อลิกใช้แล้วมายัง

สูบน้ํามัน

ถัง

น้ํา

งโรงงาน

นไฮดรอลิกเก็บเ

แยกน้ํา

งเก็บน้ํามันรอกล

กลั่นข้ันสุดท้าย

340-350 oC 

ามันเอนกประส

เข้าแท้งก์ 

ลั่น 

ย 

สงค ์

ไอน้ํา
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ไปกําจัดอ

อันตราย
ความคงต
แบบใช้ห
ชีวภาพใน
ของจุลิน

การยกระดับผูประก

กร
กร

อย่างถูกวิธีต่อ
กร

ลงด้วยการเป
ตัวและเป็นกล
หรือไม่ใช้ออก
นการบําบัดนํ้
ทรีย์ 

 
 
 
 

ถังเก็บ

กอบการจัดการของ

ง

ะบวนการบํา
ะบวนการบําบ
อไป  
ะบวนการบํา

ปลี่ยนให้สารอั
ลางหรือไม่เกิด
ซิเจนในการย
้าเสียที่มีสารอั

ขน

บน้ํามันหล่อลื่นใ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ง. กระบวนการก

าบัดน้ําเสีย 
บัดนํ้าเสีย เป็น

าบัดนํ้าเสียทา
อันตรายอยู่ใน
ดปฏิกิริยา ส่ว
ย่อยสลายสาร
อันตรายปนเป้ื

ก

นส่งน้ํามันหล่อลื

ใช้แล้ว 
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กรองผสมเพื่อผ

รูปที่ 4  (ต่อ

นการลด กําจัด

างกายภาพ แ
นรูปตะกอนหรื
วนกระบวนกา
รอินทรีย์ อย่า

ป้อน เน่ืองจาก

เชื้อเพลิงทดแ

กรองผสมให้เข้

การตกลงรับขอ

ลื่น/ตัวทําละลา

น้ําเสีย

กรองสิ่งปนเปื้

ลิตเชื้อเพลิงทด

อ)

ด บําบัดมลพิษ

และเคมี เป็นก
รือเกลือที่เสถี
ารบําบัดนํ้าเสีย
างไรก็ตาม โด
กสารอันตราย

แทน

ข้ากัน

องเสีย

ายใช้แล้วมายังโร

ปอ้น

แทน

ษที่มีอยู่ในนํ้าเ

การทําให้กาก
ยรไม่ละลายน
ยทางชีวภาพจ
ดยทั่วไปไม่นิย
ส่วนมากจะไป

รงงาน

ถังเก็บตัวทําละ

กากของเ

เสีย และนํากา

กของเสียลดค
นํ้า และเป็นต
จะใช้จุลินทรีย
ยมใช้กระบวน
ปยับย้ังการเจ ิ

ลายใช้แล้ว 

เสีย, น้ําเสีย 

ากตะกอน

ความเป็น
ตะกอนที่มี
ย์ทั้งที่เป็น
นการทาง
ริญเติบโต
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ความร้อน
ลักษณะ
แต่เตาเผ
กับควันแ
ให้มีเหลือ
และสาม

เตาเผาเฉ
 

 

กากของเ

ซึ่งผ่านก
Solidific
ปรับสภา
เพ่ือห่อหุ้
ปลอดภัย
ปรับเสถี
ต้องนําม
ถูกนํามา

การยกระดับผูประก

 กร
กา

นระหว่าง 70
ขององค์ประ
ากากของเสีย
และปลิวออกม
อน้อยที่สุด แล
ารถนําไปกําจั

สํา
พาะ (Specif

 กร
กา
1. 

เสียที่ไม่เป็นข
2.  

การทําลายฤท
cation) คือ 
าพความเป็นก
หุ้มกากของเสี
ยต่อไป โดยก
ยรกากของเสี
าปรับเสถียรด้
รวมกันและผ

อง

กอบการจัดการของ

ะบวนการเผา
รเผาในเตาเผ

00-1,000 oC 
ะกอบของขย
ทุกประเภทจ
มาทางปล่องค
ละส่วนที่เหลือ
จดัได้อย่างปลอ
หรับเตาเผาก

fic Incinerati

ะบวนการฝงั
รฝังกลบกากข
 การฝังกลบ
องเสียอันตรา

การฝังกลบ
ทธ์ิโดยการป
การเปลี่ยนส

กรด-ด่างของก
ยป้องกันการ
กากของเสียต่
สียชนิดใดๆ ต้
ด้วยโซเดียมซั
สมให้เข้ากันก
ค์ประกอบทีส่ํ

 ระบบกันซึ

 ระบบรวบร

 ระบบรวบร

 ระบบปิดค

งเสียอุตสาหกรรม ป

ากากของเสยี
ผา เป็นการเผ
จึงจะทําให้ก

ยะมูลฝอย ดั
ะต้องมีกระบว
ควัน เตาเผา
อจากการเผาไ
อดภัย 
กากของเสียอุ
on) และเตาเ

กลบกากของ
ของเสียอุตสา
บตามหลักสุข
าย  
บอย่างปลอดภ
รับเสถียรแล้

สภาพกากของ
กากของเสียให
ชะล้าง แล
างชนิดกันจะ
้องทําการทด
ัลไฟด์แล้วผสม
ก่อนนําไปฝังก
สาํคัญของระบ

มใต้หลุม  (L

รวมนํ้าชะ  (L

รวมก๊าซ  (M

ลุมบนหลุม (L
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ยในเตาเผา 
ผาไหม้ทั้งส่วน
ารเผาไหม้เป็
ังน้ันรูปแบบ
วนการควบคุม
าที่มีประสิทธิภ
ไหม้น้ันก็จะต้

อุตสาหกรรมที
เผาร่วม (Co-i

งเสีย 
าหกรรม แบ่งอ
าภิบาล (San

ภัย (Secure 
ล้ว การปรับเ
งเสียอันตรายใ
ห้มีค่าเป็นกลา
ละเพ่ือให้กากข
ะมีวิธีการที่เหม
ดลองเบ้ืองต้นใ
มเข้ากับปูนซี
กลบ 
บบหลุมฝังกลบ

Landfill Line

Leachate Co

Methane Ga

Landfill Cov

นที่เป็นของแข็
นไปอย่างสมบ
ของเตาเผาก
มอุณหภูมิ ควั
ภาพจะต้องลด
ต้องมีลักษณะค

ที่มีการดําเนิน
incineration

ออกเป็น 2 ปร
nitary Lan

Landfill) ใ
เสถียรกากขอ
ให้มีความเป็น
าง และทําให
ของเสียอยู่ใน
มาะสมในการ
ในห้องทดลอ
เมนต์ ทําให้ก

บกากของเสยี

er) 

ollection Sy

as Collectio

ver) 

ข็ง ของเหลว
บูรณ์ เน่ืองจ
กากของเสียจึ
ัน ไอเสีย แล
ดปริมาตรกาก
คงรูป ไม่มีกา

นงานในปัจจุบั
n) ซึ่งเป็นเตาปู

ระเภท ได้แก่ 
dfill) ใช้ฝัง

ช้ฝังกลบกาก
องเสีย (Stab
นอันตรายหรือ
ห้เป็นของแข็ง
นสภาพคงตัวก
รปรับเสถียรต่
งก่อนเสมอ เ

กลายเป็นของ

 ได้แก่ 

ystem) 

n System) 

และก๊าซ 
จากความแตก
จึงอาจแตกต
ละขี้เถ้าที่อาจป
กของเสียลงไป
รย่อยสลายได

บันมี 2 ประเภ
ปูนซีเมนต์ 

 
งกลบขยะมูล

กของเสียที่เป็น
bilization 
อเป็นพิษน้อย
งโดยผสมกับปู
ก่อนนําไปฝังก
ต่างกัน ดังน้ัน
เช่น กากตะก
แข็ง โดยสาร

ซึ่งต้องใช้ 
กต่างและ
ต่างกันไป  
ปนออกไป
ปจากเดิม 
ด้อีกต่อไป 

ภท ได้แก่  

ลฝอยหรือ 

นอันตราย 
and 

ลงด้วยวิธี
ปูนซีเมนต์
กลบอย่าง
นก่อนการ
อนปรอท 
เหล่าน้ีจะ
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บนหลุม 
รัดกุม แ
ปรับเสถีย

 กฎ
กับการจั
ความปล
พ.ศ. 25
คุณภาพสิ
 

1.3.1 
 
กากอุตส
แต่ละด้า

รูปที่ 5

 

ท

หมายเหตุ 

การยกระดับผูประก

นอ
ระบบรวบรวม
ละแข็งแกร่ง
ยรแล้วสู่สิ่งแว

 กฎหมาย
ฎหมายที่ควบ
จัดการมลพิษ 
ลอดภัย มีทั้งที
35* พระราช
สิ่งแวดล้อม พ

กฎหมายท่ีเ
กฎหมายภาย

สาหกรรม อาจ
น แสดงดังรูป

5 โครงสร้างข
กากอุตสาห

ทั่วไป กา
ส่ิงป
วัสดุท

มลพิษ

: * โดยมีการแก้ไข

กอบการจัดการของ

 ระบบติดตา
อกจากน้ี รายล
มนํ้าชะ และร
มากกว่า ทั้งน
ดล้อมให้น้อย

ยทีเ่กีย่วของ
บคุมการปฏิบัติ
การป้องกันแ

ที่เป็นกฎหมา
ชบัญญัติวัตถุอั
พ.ศ. 2535 รว

เก่ียวข้องภา
ยใต้พระราชบั
จจําแนกออก
ปที่ 5  

องกฎหมายภ
หกรรม 

ารจดัการ 
ปฏิกูลหรือ 
ที่ไม่ใช้แล้ว 

ษน้ํา มล

ขเพ่ิมเติมกฎหมาย

งเสียอุตสาหกรรม ป

ามการปนเป้ือ
ละเอียดโครงส
ระบบติดตามก
น้ีเพ่ือป้องกัน
ที่สุด  

งกบัการปฏบิ
ติงานของโรงง
และลดผลกร
ยภายใต้พระ
อันตราย (ฉบั
มถึงกฎหมาย

ายใต้พระรา
บัญญัติโรงงาน
กได้เป็น 7 กลุ่

ภายใต้พระราช

พระราชบั

การ 
จัดการ
มลพิษ 

ส
ก
ค

ลพิษอากาศ

กฎกระทร

ยออกตามความพร
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อนนํ้าใต้ดิน (M
สร้างของหลุม
การปนเป้ือนน
นโอกาสการแ

บตัิงานของโ
งานจัดการกา
ระทบสิ่งแวดล
ราชบัญญัติโร
ับที่ 3) พ.

ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข

ชบัญญัติโร
น พ.ศ. 2535 
ลุ่ม ตามวัตถุป

ชบัญญัติโรงงา

บัญญัตโิรงงาน 

สภาพแวดล้อม
การทํางานและ
ความปลอดภัย

ส่ิงปฏิกลู

รวง ฉบับที่ 2 พ

ระราชบัญญัติวัตถุ

Monitor Grou
มฝังกลบ เช่น
นํ้าใต้ดินของห
แพร่กระจายข

โรงงานจดัก
ากอุตสาหกรร
ล้อม ตลอดจ
รงงาน พ.ศ. 2
ศ. 2551 และ
ข้อง โดยมีราย

รงงาน พ.ศ.
ที่เก่ียวข้องกั

ประสงค์ในการ

าน พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2535

ะ
 

บุคลากร

ลหรือวสัดุที่ไม่ใ

พ.ศ. 2535

อันตราย (ฉบับที่ 

undwater Sy
น ระบบกันซึม
หลุมฝังกลบอย
ของกากของเสี

ารกากอตุสา
รม โดยเฉพาะ
นการจัดการ
2535 พระรา
ะพระราชบัญ
ยละเอียดดังน้ี

2535 
ับการปฏิบัติง
รควบคุมการ

5 ที่เก่ียวข้องก

การรายงาน
ผลการ

ปฏิบัติงาน

ใช้แล้ว

3) พ.ศ. 2551

ystem) 
มใต้หลุม ระบ
ย่างปลอดภัยจ
สียอันตรายที

าหกรรม 
ะในประเด็นที
ด้านอาชีวอน
าชบัญญัติวัตถ
ญญัติส่งเสริมแ
น้ี 

งานของโรงงา
ปฏิบัติงานขอ

กับโรงงานจัด

น 

น 

การควบ
คุณภาพ
ผลิตภัณ

บปิดคลุม
จะมีความ
ที่ผ่านการ 

ที่เก่ียวข้อง
นามัยและ
ถุอันตราย 
และรักษา

านจัดการ
องโรงงาน 

การ

คุม
พ 

ณฑ์ 

 



ครงก

โดยรายชื

กลุ่มก
การจัดการ
สิ่งปฏิกูลห
วัสดุท่ีไม่ใช

  

การจัดกา
และมลพิษ
 
 
 
 
 

บุคลากร 

การยกระดับผูประก

ช่ือกฎหมายทีส่

ฎหมาย 
ร 
หรือ 
ช้แล้ว  

ป
ป
ป

ใ
ป

ป
วั

ารมลพิษน้ํา 
ษอากาศ 

ป
พ
ป
เ
ป
เ
ป
โ
ป
ป
ป
ป
ป
โ
ป
แ
ป
ก
ผู
เ
ป
ก

กอบการจัดการของ

สําคัญของแต่

ประกาศกระทร
ประกาศกระทร
ประกาศกรมโรง
และขนส่งของเ
ใช้แล้ว พ.ศ. 25
ประกาศกรมโรง
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ประกาศกรมโรง
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ประกาศกระทรว
พ.ศ. 2539 
ประกาศกระทร
เครื่องอุปกรณ์พิ
ประกาศกระทร
เตาเผาสิ่งปฏิกูล
ประกาศกระทร
โรงงาน พ.ศ. 25
ประกาศกระทร
ปล่องของหม้อน
ประกาศกระทร
ปูนซีเมนต์ พ.ศ.
ประกาศกระทร
โรงงาน พ.ศ. 25
ประกาศกรมโรง
และปริมาณสาร
ประกาศกระท
การปล่อยของเ
ผู้ปฏิบัติงานปร
เป็นพิษ (ฉบับท่ี
ประกาศกรมโร
การฝึกอบรมแล

งเสียอุตสาหกรรม ป

ละกลุ่ม มีดังนี

รวงอุตสาหกรรม
รวงอุตสาหกรรม
งงานอุตสาหกร
เสียอันตรายตาม
548 
งงานอุตสาหกร
ของผู้ประกอบกิ
งงานอุตสาหกร
พ.ศ. 2551 
วงอุตสาหกรรม

รวงอุตสาหกรร
พิเศษเพ่ือตรวจส
รวงอุตสาหกรรม
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
รวงอุตสาหกรรม
549 
รวงอุตสาหกรรม
น้ําของโรงงาน พ
รวงอุตสาหกรรม
. 2549 
รวงอุตสาหกรรม
550 
งงานอุตสาหกร
รมลพิษท่ีระบาย
รวงอุตสาหกร
สีย มลพิษหรือสิ
ะจํา และหลักเ
 2) พ.ศ. 2554
รงงานอุตสาห
ละการสอบมาตร
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ปงบประมาณ 

น้ี  

ราย
ม เรื่อง ระบบเอ
ม เรื่อง การกําจั
รรม เรื่อง หลักเ
มประกาศกระท

รรม เรื่อง หลักเ
กิจการบําบัดแล
รรม เรื่อง หลักเ

ม เรื่อง กําหนดคุ

รม เรื่อง กํา
สอบคุณภาพอา
ม เรื่อง กําหน
ช้แล้วท่ีเป็นอันต
ม เรื่อง กําหน

ม เรื่อง กําหนดค
พ.ศ. 2549 
ม เรื่อง กําหน

ม เรื่อง การจัด

รรม เรื่อง กําหน
ยออกจากโรงงา
รม เรื่อง กําห
สิ่งใดๆ ท่ีมีผลกร
เกณฑ์การขึ้นท

4 
กรรม เรื่อง คุ
รฐาน พ.ศ. 254

ยชื่อกฎหมาย
อกสารกํากับการ
จัดสิ่งปฏิกูลหรือ
เกณฑ์การพิจาร
ทรวงอุตสาหกรร

กณฑ์และวิธีกา
ละกําจัดสิ่งปฏิกู
กณฑ์และวิธีกา

คุณลักษณะของน

าหนดให้โรงงาน
กาศออกจากปล
นดปริมาณสาร
ตรายจากอุตสาห
นดค่าปริมาณขอ

ค่าปริมาณเขม่า

นดปริมาณสารเจื

ทํารายงานชนิด

นดประเภทหรือ
าน พ.ศ. 2553
นดชนิดและขน
ระทบต่อสิ่งแวด

ทะเบียนผู้ควบค

ณสมบัติของบุ
47 

รขนส่งของเสียอั
วัสดุท่ีไม่ใช้แลว้
รณาการแต่งต้ัง
รม เรื่อง การกํา

รปฏิบัติเกี่ยวกับ
กูลหรือวัสดุท่ีไม่ใ
รปฏิบัติเกี่ยวกับ

น้ําท้ิงท่ีระบายอ

นประเภทต่างๆ
ล่องแบบอัตโนมั
เจือปนในอากา
หกรรม พ.ศ. 25
องสารเจือปนใน

าควันท่ีเจือปนใน

จือปนในอากาศ

ดและปริมาณสา

ชนิดของโรงงาน

นาดของโรงงา
ดล้อม กําหนดคุ
คุมดูแลสําหรับร

คลากรด้านสิ่ง

อันตราย พ.ศ. 2
ว พ.ศ. 2548 
งตัวแทนเพื่อเป็น
าจัดสิ่งปฏิกูลหรื

ับการจัดการสิ่ง
ใช้แล้ว พ.ศ. 25
ับการจัดการสิ่ง

ออกจากโรงงาน 

ๆ ต้องติดต้ังเครื
มัติ พ.ศ. 2544 
าศท่ีระบายออก
545 
นอากาศท่ีระบา

นอากาศท่ีระบา

ศท่ีระบายออกจ

ารมลพิษท่ีระบา

นท่ีต้องจัดทํารา

น กําหนดวิธีก
ณสมบัติของผู้ค
ระบบป้องกันสิ

งแวดล้อมประ

2547

นผู้รวบรวม
รือวัสดุท่ีไม่

งปฏิกูลหรือ
550 
งปฏิกูลหรือ

 (ฉบับท่ี 2) 

รื่องมือหรือ

กจากปล่อง

ายออกจาก

ายออกจาก

จากโรงงาน

ายออกจาก

ายงานชนิด

การควบคุม
ควบคุมดูแล 
สิ่งแวดล้อม

จําโรงงาน 

 



ครงก

กลุ่มก
การรายงา
การปฏิบติั
สภาพแวด
การทํางาน
ความปลอ

การควบคมุ
ผลิตภัณฑ์
ท่ัวไป 

 

 
1.3.2 
 
พระราช
ในโรงงาน
ภายใต้พ
ที่เก่ียวขอ้

การยกระดับผูประก

ฎหมาย 
านผล 
ติงาน 

ป
ที

ดล้อม 
นและ 
อดภัย 

ป
เ
ป
ก
ป
ข
ป
แ
ป

มคณุภาพ
ฑ์ 

ป
แ
ป
ล
ป
ส
สิ
ร
ร
ข
ร
ช
ป
กิ
ก

กฎหมายท่ีเ
เ น่ืองจากกา
บัญญัติวัตถุอั

น จึงต้องปฏิบัติ
ระราชบัญญัติ
องกับการปฏิบ

กอบการจัดการของ

ประกาศกระทร
ท่ีไม่ใช้แล้วจากโ
ประกาศกระทร
เกี่ยวกับสภาวะ
ประกาศกระทร
การประกอบกิจ
ประกาศกระท
ของเหลวเป็นสื่อ
ประกาศกระทร
แก้ไขผลกระทบ
ประกาศกระทร
ประกาศกระทรว
และเชื้อเพลิงสังเ
ประกาศกระทร
ลําดับท่ี 105 แล
ประกาศกระทร
สําหรับโครงกา
สิ่งแวดล้อม ทรั
รายงานการวิเค
ระเบียบกรมโรงง
ของโรงงาน ลําดั
ระเบียบกรมโรง
ชนิดของโรงงาน
ประกาศกระทรว
กิจการซ่ึงต้องจั
การจัดทํารายงาน

เก่ียวข้องภา
ากอุตสาหก
อันตราย ดังน้ั
ติตามกฎหมายท
ติวัตถุอันตราย
บัติงานของโร

งเสียอุตสาหกรรม ป

รวงอุตสาหกรรม
โรงงานโดยทางส
รวงอุตสาหกรรม
แวดล้อมในการ
รวงอุตสาหกรรม
จการโรงงาน พ.
รวงอุตสาหกร
อนําความร้อน พ
รวงอุตสาหกรร
บต่อคุณภาพสิ่งแ
รวงอุตสาหกรรม
วงอุตสาหกรรม
เคราะห์ท่ีจะนําม
รวงอุตสาหกรร
ละลําดับท่ี 106
รวงทรัพยากรธ
ารหรือกิจการที
รัพยากรธรรมช
ราะห์ผลกระทบ
งานอุตสาหกรรม
ับท่ี 105 และลาํ
งานอุตสาหกรร
น ลําดับท่ี 105 
วงทรัพยากรธรร
ดทํารายงานผล
นวิเคราะห์ผลกร

ายใต้พระรา
รรมท่ีเ ป็นก
ั้น โรงงานจัด
ที่อยู่ภายใต้พร
ย พ.ศ. 2535
งงานจัดการก
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ราย
ม เรื่อง หลักเกณ
สื่ออิเล็กทรอนิก
ม เรื่อง มาตรกา
รทํางาน พ.ศ. 2
ม เรื่อง การกํา
ศ. 2548
รม เรื่อง มาต
พ.ศ. 2549
รม เรื่อง การทํ
แวดล้อมและคว
ม เรื่อง การป้อง

เรื่อง กําหนด
มาใช้เป็นเชื้อเพลิ
ม เรื่อง หลักเก
 พ.ศ. 2545
ธรรมชาติและสิ่
ท่ีอาจก่อให้เกิด
ชาติและสุขภาพ
บสิ่งแวดล้อม พ
ม ว่าด้วยเรื่องราย
าดับท่ี 106 พ.ศ.
รม ว่าด้วยเรื่องร
และลําดับท่ี 10
รมชาติและสิ่งแ
ลกระทบสิ่งแวดล
ระทบสิ่งแวดล้อม

ชบัญญัติวตั
กากของเสีย
ดการกากอุตส
ระราชบัญญัติวั
5 และพระรา
กากอุตสาหกร

ยชื่อกฎหมาย
ณฑ์และวิธีการแ
กส์ (Internet) พ
ารคุ้มครองความ
546
หนดค่าระดับเสี

รการความปล

ํารายงานเกี่ยว
วามปลอดภัย พ
งกันและระงับอั
ดลักษณะของนํ้า
ลิงในเตาอุตสาหก
กณฑ์การพิจารณ

สิ่งแวดล้อม เรื่อ
ดผลกระทบต่อช
พ ท่ีส่วนราชกา

พ.ศ. 2553
ยละเอียดหลักเก
. 2545
รายละเอียดหลัก
06 (ฉบับท่ี 2) พ
วดล้อม เรื่อง กํ
ล้อมตามหลักเก
ม พ.ศ. 2555

ตถุอันตราย
อันตรายบา

สาหกรรมที่รับ
วัตถุอันตราย พ
าชบัญญัติวัต
รรม แสดงดังรู

แจ้งรายละเอียด
พ.ศ. 2547
มปลอดภัยในก

สียงการรบกวน

อดภัยเกี่ยวกับ

กับการศึกษาแ
.ศ. 2552
ัคคีภัยในโรงงาน
มันใช้แล้วท่ีผ่าน
กรรมเพื่อทดแทน
ณาอนุญาตประ

ง กําหนดประเ
ชุมชนอย่างรุน
าร รัฐวิสาหกิจ

กณฑ์การพิจารณ

กเกณฑ์การพิจา
พ.ศ. 2550
าหนดประเภทแ

กณฑ์ วิธีการ ระ

พ.ศ. 2535
างชนิดจัดเป็
บของเสียเหล่า
พ.ศ. 2535 ซึ่งร
ถุอันตราย (ฉ
รูปที่ 6  

เกี่ยวกับสิ่งปฏิกู

ารประกอบกิจก

นและระดับเสีย

บหม้อน้ําและห

และมาตรการป้

น พ.ศ. 2552 
นกระบวนการป
นน้ํามันเตา พ.ศ
ะเภทหรือชนิดข

เภท ขนาด แล
นแรง ท้ังทางด้า
จหรือเอกชนจะ

ณาอนุญาตประเภ

ารณาอนุญาตปร

และขนาดของโค
ะเบียบปฏิบัติ แ

5 
ป็นวัตถุ อันต
าน้ันเข้ามาบํา
รายช่ือกฎหมา
ฉบับที่ 3) พ.

กูลหรือวัสดุ

การโรงงาน

งท่ีเกิดจาก

ม้อต้มท่ีใช้

ป้องกันและ

รับคุณภาพ 
. 2547
ของโรงงาน 

ะวิธีปฏิบัติ
านคุณภาพ
ะต้องจัดทํา

ภทหรือชนิด

ระเภทหรือ

ครงการหรือ
ละแนวทาง

รายตาม
าบัด กําจัด 
ายที่สําคัญ
.ศ. 2551  

 



ครงการยกระดับผูประ
ปร

ะก
าศ

กร
ะท

รว
ง

อุต
สา

หก
รรม

 
ปร

ะก
าศ

 
กร

มโ
รงง

าน
อุต

สา
หก

รรม
 

ปร
ะก

าศ
มติ

คณ
ะก

รรม
กา

ร 
วัต

ถุอ
ันต

รา
ย 

ะกอบการจัดการของเสียอุต

รูปที่ 6 โครงสร้

การกาํหนดให้
สถานประกอบก

วัตถุอันตรายมีบุค
เฉพาะฯ พ.ศ. 25

หลักเกณฑ์และวิธีก
มีบุคลากรเฉพา

พ.ศ. 2551 

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

้างของกฎหมายภา

พระราชบัญญัติว

ห้ 
การ 
ลากร
551 

บัญชรี

การแจ้ง
าะฯ  

คู่มื
ว

ยใต้พระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 25

รายชื่อวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2556 

อการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2550 
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ติวัตถุอันตราย พ.ศ

535 และพระราชบัญญ

การประกั
ความเสียห

การขนส่งวัตถ
พ.ศ. 2549

ฉบับที่ 2 พ.ศ

การขนส่งวัตถ
ทางบก พ.ศ

. 2535 ที่เกี่ยวข้อง

ญัติวัตถุอันตราย (ฉบบั

กนัภัย 
ายจาก 
ถุอันตราย 
9 และ 
ศ. 2550 

กา

ถุอันตราย 
ศ. 2545 

งกับโรงงานจัดการก

บที่ 3) พ.ศ. 2551

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติต
พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับก

ารส่งออก การขึ้นทะเบ
และอุปกรณ์อิเล็กทร
อุตสาหกรรมมีอํานา

เงื่อนไขในการอนญุ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิ
เข้ามาในราชอาณา

รถขนส่ง

ป้าย/ฉลาก

บรรจุภัณฑ์

กากอุตสาหกรรม

ามพระราชบัญญัติวัต
การผลิต การมีไว้ในคร
บียนวัตถุอันตราย (เค
รอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กร
จหน้าที่รับผิดชอบ พ.

ญาตให้นําเครื่องใช้ไฟฟ
กส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุ
าจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

ถุอันตราย 
รอบครอง  
รื่องใช้ไฟฟ้า
มโรงงาน
.ศ. 2546 

ฟ้าและ
อันตราย 
. 2550 

 

 



ครงก

1.3.3 
 
ที่มีผลต่อ
ใช้ได้กับโ
และพระ
มีวัตถุปร
อาชีวอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกระดับผูประก

กฎหมายอ่ืน
นอกจากกฎหม
อการควบคุมก
โรงงานประเภ
ะราชบัญญัติคุ้
ระสงค์ในการป
ามัยและความ

กอบการจัดการของ

นๆ ท่ีเก่ียวข้
มายภายใต้พร
การปฏิบัติงาน
ภทน้ีโดยเฉพ
ุ้มครองแรงงา
ป้องกันและล
มปลอดภัย โด

งเสียอุตสาหกรรม ป

ข้อง 
ะราชบัญญัติโ
นของโรงงาน
าะกฎหมายภ
าน พ.ศ. 254
ดผลกระทบจ
ดยรายช่ือกฎห

20 

ปงบประมาณ 

โรงงาน พ.ศ. 2
จัดการกากอุ
ภายใต้พระรา
41 รวมถึงป
จากการประก
หมายที่สําคัญใ

535 และพระร
ตสาหกรรมแ
าชบัญญัติส่งเ
ระกาศกระท

กอบกิจการขอ
ในกลุ่มน้ี แสด

ราชบัญญัติวัต
แล้ว ยังมีกฎห
สริมและรักษ
รวงมหาดไทย
องสถานประก
ดงดังรูปที่ 7 

ตถุอันตราย พ
หมายอ่ืนๆ ที่มี
ษาคุณภาพสิ่ง
ยด้วย กฎหม
กอบการต่อสิ่ง

พ.ศ. 2535 
มีผลบังคับ
งแวดล้อม 
ายเหล่าน้ี 
งแวดล้อม  

 



ห
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หมายเหตุ : * โดยมีการแก้

พระราชบัญ

ป

กฎ
กร

ะท
รว

ง 
ปร

ะก
าศ

กร
ะท

รว
ง 

ปร
ะก

าศ
กร

ม
สวั

สด
กิา

รแ
ละ

คุ้ม
คร

อง
แร

งงา
น 

ะกอบการจัดการของเสียอุต

รูปที่ 7  โค
แล

ก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายออก

ญญัตสิ่งเสริมและรักษาค

ประกาศกระทรวงทรัพ
กําหนดประเภท ขนาด
กิจการที่อาจกอ่ใหเ้กิ
ทั้งทางดา้นคุณภาพสิ่

สุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รายงานการวิเคราะห์

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

ครงสร้างของกฎหม
ละพระราชบัญญัติค
ตามความพระราชบัญญตัิ

คุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ

ยากรธรรมชาติและสิ่งแ
ด และวิธปีฏิบตัิสําหรับโ
กดิผลกระทบต่อชุมชนอ
สงแวดลอ้มทรัพยากรธร
รัฐวสิาหกิจหรือเอกชน

หผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธกีา
ระดับความร้อน

แล

ายภายใต้พระราชบ
คุ้มครองแรงงาน พ
ติคุ้มครองแรงงาน ฉบับป

ศ. 2535 

แวดล้อม เรื่อง 
โครงการหรือ
อย่างรุนแรง  
รมชาติและ

นจะต้องจัดทํา
พ.ศ. 2553

กําหน
กา

อาชี
ในก
แส

ารดําเนินการตรวจวดัแล
น แสงสว่าง หรอืเสียงภา
ละประเภทกิจการที่ต้อง

21 

บัญญัติส่งเสริมและ
.ศ. 2541 ที่เกี่ยวข้
รับปรุง พ.ศ. 2553 

นดมาตรฐานในการบริห
รจัดการดา้นความปลอ
วอนามัย และสภาพแว
การทํางานเกี่ยวกับความ
งสว่างและเสียง พ.ศ. 2

ละวิเคราะห์สภาวะการ
ายในสถานประกอบกจิก
งดําเนินการ พ.ศ. 2550

การปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบการ
พ.ศ. 2534 

รักษาคุณภาพสิ่งแว
องกับโรงงานจัดกา

พระราชบัญญตัิ

หารและ 
ดภัย 
ดล้อม 
มรอ้น  
2549 

ทํางานเกีย่วกับ
การ ระยะเวลา 
0  

กําหนดมา
และการ
ปลอดภัย
สภาพแว

(ฉบับท

ความปลอด
ในการทํางา

เกี่ยวกับภาวะแว
พ.ศ. 252

ร 

วดล้อม พ.ศ. 2535
รกากอุตสาหกรรม

ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

าตรฐานในการบริหาร
รจัดการด้านความ
ย อาชีวอนามัยและ
ดล้อมในการทํางาน 
ที่ 2) พ.ศ. 2553 

กําหนดหลักเก
และแบบร
ที่ทํางานเกี่

ความป
ในการทําง

ภาวะแวดล้อ
พ.ศ. 

ดภัย
าน 
วดล้อม 
0 

5 
  

 2541*

กําหนดมาตรฐาน
และการจัดการด้า
อาชีวอนามัย และ
ในการทํางานเกีย่
ปั้นจั่น และหมอ้

กณฑ์ และวธิีการตรวจส
รายงานผลการตรวจสุขภ
ยวกับสารเคมีอันตราย 

ค
ในกา

สา

ปลอดภัย
งานเกี่ยวกับ
อม (สารเคมี)
2520 

นในการบริหาร
านความปลอดภัย
ะสภาพแวดล้อม 
ยวกับเครื่องจกัร 
อน้ํา พ.ศ. 2552 

สุขภาพลูกจา้ง
ภาพลูกจา้ง 
พ.ศ. 2535 

วามปลอดภัย
ารทํางานเกี่ยวกับ
ารเคมอีันตราย 
พ.ศ. 2534 
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1.3.4 
 
ตามวัตถุ
ได้แก่  

อุตสาหก
เหล่าน้ัน
ประเด็นที
  
 
 

การยกระดับผูประก

บทสรุปกฎห
กฎหมายซึ่งมี
ประสงค์ของ

(1)  การประ
(2)  การจัดก
(3)  การจัดก
(4)  สภาพแว
(5)  บุคลากร
(6)  การราย
(7)  การควบ
สําหรับรายชื
กรรมควรศึกษ
น แสดงดังตา
ที่มีผลบังคับใช

กอบการจัดการของ

หมายท่ีเก่ียว
มีผลบังคับใช้กั
กฎหมายแต่ล

ะกอบกิจการโร
การสิ่งปฏิกูลห
การมลพิษนํ้าแ
วดล้อมการทํา
ร 
งานผลการปฏิ

บคุมคุณภาพผ
ช่ือกฎหมาย
ษาและทําคว
รางที่ 2 ทั้งนี
ช้กับการประก

งเสียอุตสาหกรรม ป

วข้องกับวิธี
ับโรงงานจัดก
ละฉบับในการ

รงงาน 
หรือวัสดุที่ไม่ใช
และมลพิษอาก
างานและควา

ฏิบัติงาน 
ผลิตภัณฑ์  
ที่สําคัญในแ

วามเข้าใจเพ่ือ
น้ี ในคู่มือฯ ฉ
กอบกิจการโร
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ธการปฏิบัติง
การกากอุตสา
รควบคุมการป

ช้แล้ว
กาศ 
ามปลอดภัย 

แต่ละกลุ่ม ซึ่
อให้มีการปฏิ
ฉบับน้ี ได้รวบ
รงงานจัดการก

งานท่ีดี 
หกรรมที่กล่า
ปฏิบัติงานขอ

 

ซึ่งผู้ประกอบ
บัติงานที่สอด
บรวมสาระสํา
กากอุตสาหกร

วแล้วข้างต้น 
งโรงงานซึ่งจํ

กิจการโรงง
ดคล้องกับข้อ
าคัญของกฎห
รรม ดังจะได้ก

เมื่อนํามาจัด
ําแนกออกเป็

งานบําบัด กํ
อกําหนดของ
หมายต่างๆ 
กล่าวในหัวข้อ

ดหมวดหมู่
น 7 กลุ่ม 

ํ าจัดกาก
กฎหมาย
เฉพาะใน
ต่อไป 

 



ต
 

ก
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ตารางที่ 2 รายชื่อก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกรม

สิ่งปฏิกูลหรือ
รง ประกาศกรม

พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกรมโ
วอ ประกาศกระท
วอ ประกาศกระ

(เครื่องใช้ไฟฟ้
วอ ประกาศกระท
วอ ประกาศกรมโ
วอ ประกาศกรมโ
วอ ประกาศมตคิ

ะกอบการจัดการของเสียอุต

กฎหมายที่สําคัญจํา

ับการจัดการสิ่งปฏิกูล
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่

มโรงงานอุตสาหกรรม 
อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
มโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม 
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ะทรวงอุตสาหกรรม ย
ฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กท
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการวัตถุอันต

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

าแนกตามวัตถุประส

ลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
อง ระบบเอกสารกํากั
อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ
อง บญัชีรายชื่อวัตถุอั
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติต
ทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กร
อง การประกันภัยควา
เรื่อง เงื่อนไขในการอ
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษ
ตราย เรื่อง การขนส่ง

สงค์ของการควบคุม

ว
กับการขนส่งของเสียอัน
ลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
รพิจารณา การแต่งตั้

ะวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับก
อันตราย พ.ศ. 2556 
ามพระราชบัญญัติวัต
รมโรงงานอุตสาหกรร
ามเสียหายจากการขน
นุญาตให้นําเครื่องใช้ไ
ษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 
วัตถุอันตรายทางบก พ
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มการปฏิบัติงานขอ

ันตราย พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
ั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รว

บการจัดการสิ่งปฏิกูลห

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ

ตถุอันตราย พ.ศ. 253
รมมีอํานาจหน้าที่รับผิด
นส่งวัตถุอันตราย (ฉบับ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็
2550
พ.ศ. 2545

งโรงงานจัดการกาก

บรวมและขนส่งของเ

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วข

อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 

35 เกี่ยวกับการผลิต 
ดชอบ พ.ศ. 2546 
บที่ 2) พ.ศ. 2550
กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เ

กอุตสาหกรรม 

เสียอันตรายตามประก

องผู้ประกอบกิจการบ

2551

การมีไว้ในครอบครอ

เป็นวัตถุอันตรายเข้าม

กาศกระทรวงอุตสาห

บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิ

อง การส่งออก การขึ้น

าในราชอาณาจักร (ฉ

กรรม เรื่อง การกําจั

ฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้

นทะเบียนวัตถุอันตรา

ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

 

จัด 

ล้ว 

าย 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกรมโ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ

ของผู้ควบคุม
รง ประกาศกรมโ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ
วอ ประกาศกระ
วอ ประกาศกรม

อุตสาหกรรม

ะกอบการจัดการของเสียอุต

ับการจัดการมลพิษน้ํ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
โรงงานอุตสาหกรรม 
ับบุคลากร 
ะทรวงอุตสาหกรรม 
มดูแล ผู้ปฏิบัติงานประ
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่
ับการรายงานผลการ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
มโรงงานอุตสาหกรรม
มรับผิดชอบ และการร

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

น้ําและมลพิษอากาศ
อง กําหนดคุณลักษณ
อง กําหนดให้โรงงานป
ง กําหนดปริมาณสารเจื
อง กําหนดค่าปริมาณ
อง กําหนดปริมาณสา
อง มาตรการความปล
อง การจัดทํารายงาน
เรื่อง กําหนดประเภท

เรื่อง กําหนดชนิดแล
ะจํา และหลักเกณฑ์ก
อง คุณสมบัติของบุคล

รปฏิบัติงาน
อง หลักเกณฑ์และวธิี
อง กําหนดให้สถานป

ม เรื่อง หลักเกณฑ์แล
ายงานความปลอดภยั

ณะของน้ําทิ้งที่ระบายอ
ประเภทต่างๆ ต้องติด
จอืปนในอากาศที่ระบา
ณของสารเจือปนในอาก
ารเจือปนในอากาศที่ร
ลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํ
นชนิดและปริมาณสารม
ทหรือชนิดของโรงงานท

ละขนาดของโรงงาน ก
ารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุ

ลากรด้านสิ่งแวดล้อมปร

ธีการแจ้งรายละเอียดเ
ระกอบการวัตถุอันตร
ะวิธีการแจ้งมีบุคลาก
ยการเก็บรักษาวัตถุอัน
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ออกจากโรงงาน (ฉบบั
ดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อ
ยออกจากปล่องเตาเผา
กาศที่ระบายออกจาก
ระบายออกจากโรงงาน
น้ําและหม้อต้มที่ใช้ของ
มลพิษที่ระบายออกจา
ที่ต้องจัดทํารายงานชน

กําหนดวิธีการควบคุม
คมุดูแล สําหรับระบบป
ระจําโรงงาน การฝึกอบ

กี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวั
รายมีบุคลากรเฉพาะ พ
กรเฉพาะการจดทะเบี
นตราย พ.ศ. 2551 

บที่ 2) พ.ศ. 2539
องอุปกรณ์พิเศษเพื่อต
าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
โรงงาน พ.ศ. 2549

นปูนซีเมนต์ พ.ศ. 254
งเหลวเป็นสื่อนําความ
ากโรงงาน พ.ศ. 2550
นิดและปริมาณสารมล

มการปล่อยของเสีย ม
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเปน็
บรมและการสอบมาตรฐ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรง
พ.ศ. 2551
บียนบุคลากรเฉพาะรับ

รวจสอบคุณภาพอาก
ม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจ

49
มร้อน พ.ศ. 2549
0 
ลพิษที่ระบายออกจาก

มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มี
นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
ฐาน พ.ศ. 2547

งงานโดยทางสื่ออิเล็ก

บผิดชอบความปลอด

าศออกจากปล่องแบบ
จากอุตสาหกรรม พ.ศ.

กโรงงาน พ.ศ. 2553

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล
 2554 

ทรอนิกส์ (Internet) 

ภัยการเก็บรักษาวัตถุ

บอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
 2545

ล้อม กําหนดคุณสมบั

พ.ศ. 2547

ถุอันตรายที่กรมโรงงา

 

4 

บัติ 

าน



ต
ก

ก

ครงการยกระดับผูประ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ

น้ํามันเตา พ.
รง ประกาศกระ
สวล ประกาศกระ

คุณภาพสิ่งแว
สวล ประกาศกระท

ปฏิบัติและแน
รง ระเบียบกรมโ
รง ระเบียบกรมโ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
ครง กฎกระทรวง
ครง กฎกระทรวง

แสงสว่างและ

ะกอบการจัดการของเสียอุต

ับการจัดตั้งหรือขยาย
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ศ. 2547 
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงทรัพยากรธรรมช
วดล้อม ทรัพยากรธรร
ทรวงทรัพยากรธรรมช
นวทางการจัดทํารายงา
โรงงานอุตสาหกรรม ว
โรงงานอุตสาหกรรม ว
ับอาชีวอนามัยและค
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
สวัสดิการและคุ้มครอ
สวัสดิการและคุ้มครอ
ะเสียง พ.ศ. 2549 

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

ยโรงงาน และควบคมุ
อง กําหนดลักษณะขอ

อง หลักเกณฑ์การพิจ
ชาติและสิ่งแวดล้อม เ
รมชาติและสุขภาพ ที่ส
ชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่
นวิเคราะห์ผลกระทบสิ
ว่าด้วยเรื่องรายละเอีย
ว่าด้วยเรื่องรายละเอีย
วามปลอดภัย
อง มาตรการคุ้มครอง
อง การกําหนดค่าระดั
อง มาตรการความปล
อง การทํารายงานเกี่ย
อง การป้องกันและระ

องแรงงาน เรื่อง กําหน
องแรงงาน เรื่อง กําห

มคุณภาพผลิตภัณฑ์
องน้ํามันใช้แล้วที่ผ่านก

จารณาอนุญาตประเภท
เรื่อง กําหนดประเภท 
ส่วนราชการ รัฐวิสาห
รอง กําหนดประเภทแล
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
ยดหลักเกณฑ์การพิจา
ยดหลักเกณฑ์การพิจา

งความปลอดภัยในการ
ดับเสียงการรบกวนแล
ลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํ
ยวกับการศึกษาและม
ะงับอัคคีภัยในโรงงาน
นดมาตรฐานในการบริ
นดมาตรฐานในการบ

25 

กระบวนการปรับคุณภ

ทหรือชนิดของโรงงาน
ขนาด และวิธีปฏิบัติส
กิจหรือเอกชนจะต้อง
ละขนาดของโครงการห

ารณาอนุญาตประเภท
ารณาอนุญาตประเภท

รประกอบกิจการโรงง
ละระดับเสียงที่เกิดจาก
น้ําและหม้อต้มที่ใช้ของ
าตรการป้องกันและแ
 พ.ศ. 2552

ริหารและการจัดการด้
บริหารและการจัดการ

ภาพ และเชื้อเพลิงสังเ

น ลําดับที่ 105 และลํา
สําหรับโครงการหรือกิ
จัดทํารายงานการวิเค
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท

หรือชนิดของโรงงาน 
หรือชนิดของโรงงาน 

านเกี่ยวกับสภาวะแวด
กการประกอบกิจการโ
งเหลวเป็นสื่อนําความ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณ

านความปลอดภัย อา
รด้านความปลอดภัย อ

เคราะห์ที่จะนํามาใช้เป

าดับที่ 106 พ.ศ. 254
กิจการที่อาจก่อให้เกิด
คราะห์ผลกระทบสิ่งแว
ทํารายงานผลกระทบ

ลําดับที่ 105 และลําด
ลําดับที่ 105 และลําด

ดล้อมในการทํางาน พ
โรงงาน พ.ศ. 2548
มร้อน พ.ศ. 2549
ภาพสิ่งแวดล้อมและค

ชีวอนามัย และสภาพ
อาชีวอนามัย และสภ

ป็นเชื้อเพลิงในเตาอุต

45
ผลกระทบต่อชุมชนอ
วดล้อม พ.ศ. 2553 
สิ่งแวดล้อมตามหลัก

ดับที่ 106 พ.ศ. 2545
ดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2546

ความปลอดภัย พ.ศ. 2

พแวดล้อมในการทํางาน
าพแวดล้อมในการทํา

สาหกรรม เพื่อทดแท

ย่างรุนแรง ทั้งทางด้า

เกณฑ์ วิธีการ ระเบีย

5
พ.ศ. 2550

2552

น พ.ศ. 2549
างานเกี่ยวกับความร้อ

 

ทน

าน

ยบ

อน 
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ครงการยกระดับผูประ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครง กฎกระทรวง

ปั้นจั่นและห
ครง ประกาศกรม

พ.ศ. 2535
ครง ประกาศกรม

กิจการ ระยะ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ

หมายเหตุ : รง 
วอ 
สวล
ครง

   มท 

ะกอบการจัดการของเสียอุต

ับอาชีวอนามัยและค
สวัสดิการและคุ้มครอ
ม้อน้ํา พ.ศ. 2552 
มสวัสดิการและคุ้มคร

มสวัสดิการและคุ้มคร
ะเวลา และประเภทกจิ
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 

กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
ประกาศกระทรวงมห

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

วามปลอดภัย (ต่อ)
องแรงงาน เรื่อง กําหน

รองแรงงาน เรื่อง กําห

องแรงงาน หลักเกณ
จการที่ต้องดําเนินการ
ความปลอดภัยในการ
ความปลอดภัยในการ
การป้องกันและระงบั
ความปลอดภัยในการ

ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2
ราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรัก
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงา
หาดไทย 

นดมาตรฐานในการบ

หนดหลักเกณฑ์ และ

ฑ์ วิธีการดําเนินการต
ร พ.ศ. 2550 
รทํางานเกี่ยวกับภาวะ
รทํางานเกี่ยวกับภาวะ
บอัคคีภัยในสถานประ
รทํางานเกี่ยวกับสารเค

2535   
พ.ศ. 2535   
กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ
าน 

26 

ริหารและการจัดการ

วิธีการตรวจสุขภาพลู

ตรวจวัดและวิเคราะห

ะแวดล้อม พ.ศ. 2520
ะแวดล้อม (สารเคมี) พ
กอบการ พ.ศ. 2534
คมีอันตราย พ.ศ. 253

พ.ศ. 2535   

ด้านความปลอดภัย อ

ลูกจ้างและแบบรายง

ห์สภาวะการทํางานเกี

พ.ศ. 2520

34 

อาชีวอนามัย และสภา

านผลการตรวจสุขภา

กี่ยวกับระดับความร้อ

าพแวดล้อมในการทํา

าพลูกจ้างที่ทํางานเกี่

อน แสงสว่างและเสียง

งานเกี่ยวกับเครื่องจัก

ยวกับสารเคมีอันตรา

งภายในสถานประกอ

 

กร 

าย  

อบ



ครงก

ประเภทอ
ขั้นสุดท้า
และควา
ภาคอุตส
ให้มากที่
จัดการกั
กากอุตส

 
ควรให้กา
เหมาะสม
อุตสาหก
รับเข้ามา
สิ่งแวดลอ้
 
ในปัจจุบั
โรงงานห
ชีวิต รวม
การปฏิบั
แนวทางใ

 

2.1.1 
 
ข้อกําหน
ต่อเน่ือง

การยกระดับผูประก

การขยายตัว
อุตสาหกรรม
ายในการจัดกา
ามหลากหล
สาหกรรมได้มี
ที่สุด และพยา
กับกากอุตสา
าหกรรม  เพ่ือ
 การประกอบก
ารส่งเสริมและ
มตามหลักกา

กรรมขาดวิธีกา
าดําเนินการ แ
อมและคุณภา
ดังน้ัน กรมโรง

บัน ด้วยการส
หรือการประกอ
มถึงความปลอ
บัติงานท่ีดีสําห
ในการปฏิบัติง

 คําจํากัด

ความสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐ

นดวิธีการปฏิบั
และสม่ําเสม

เกณฑม
กากอุตส

กอบการจัดการของ

วของโรงงาน
ที่หลากหลาย
ารกับกากของ
ายของกิจกา
มีการพัฒนาม
ายามให้มีกาก
าหกรรมมาก
อให้สอดคล้อง
กิจการของโรง
ะสนับสนุน เน่ื
ารทางวิชากา
ารปฏิบัติงานท
และมลพิษที่เ
าพชีวิต รวมถึ
งงานอุตสาหกร
ส่งเสริมสนับส
อบกิจการของ
ดภัยต่อคุณภา
หรับโรงงานจ
งานภารกิจต่า

ความ องคป

ญ 
ฐานการปฏิบัติ
บัติงานในขั้นต
อ เพ่ือยกระด

มาตรฐาน
สาหกรรม 

งเสียอุตสาหกรรม ป

อุตสาหกรรม
ยกิจการ เป็นผ
งเสียของภาคอ
าร ประกอบ
ากขึ้น โดยมุ่ง

กของเสียที่ถูก
กกว่า 2,000
งกับปริมาณก
งงานจัดการก
องจากช่วยให้
าร ก่อให้เกิดผ
ที่ถูกต้องหรือ
เกิดจากกระบ
งความปลอดภ
รรมจึงต้องการ
สนุนทางวิชาก
งโรงงานจะเป็น
าพชีวิตและท
จัดการกากอุต
างๆ ต่อไป  

ประกอบและ

ติงานที่ดีได้จั
ตอนต่างๆ ของ
ดับการปฏิบัติ

นการปฏิ
 

27 

ปงบประมาณ 

มภายในประ
ผลให้โรงงานที
อุตสาหกรรม 
บกับความรู้แ
งไปสู่การนําก
กส่งไปบําบัด 
0 โรงงาน แ
กากของเสียที่เ
กากอุตสาหกร
ห้กากของเสียที
ผลกระทบต่อ
อไม่มีมาตรฐา
บวนการดําเนิน
ภัยต่อชีวิตแล
รยกระดับโรงง
การให้โรงงาน
นสาเหตุในการ
ทรัพย์สินของป
ตสาหกรรม เ

ะการนําไปป

ัดทําขึ้นสําหรั
งการประกอบ
ติงานให้มีมาต

ฏิบัติงาน

เทศ ทําให้มี
ที่รับจัดการกา
ได้มีการขยาย

และเทคโนโล
กากของเสียก
กําจัดน้อยที่ส

และมีหลายป
เกิดมากขึ้น  
รรม ถือเป็นกิจ
ที่เกิดจากภาค
สิ่งแวดล้อมน้
นที่ดี จะมีโอก
นการของโรง
ะทรัพย์สินขอ
านจัดการกาก
นมีมาตรฐาน
รก่อให้เกิดผลก
ประชาชน ใน
เพ่ือให้โรงงาน

ประยุกตใชใน

รับโรงงานจัด
บกิจการโรงงา
ตรฐานที่ดีขึ้น

ที่ดีสําหรั

การเพ่ิมขึ้นทั
ากอุตสาหกรร
ยตัวเพ่ิมขึ้นทัง้
ลยีในการจัด
กลับมาใช้ประ
สุด ในปัจจุบัน
ประเภทกิจก

จการอุตสาหก
คอุตสาหกรรม
น้อยที่สุด อย่า
กาสสูงมากที่ก
งานเอง จะก่อ
องประชาชนอี
อุตสาหกรรมที
การปฏิบัติงา
กระทบต่อระบ
นการน้ีจึงได้จ
นอุตสาหกรรม

ในโรงงาน 

การกากอุตส
าน ซึ่งโรงงาน
นทั้งในด้านกา

รับโรงงา

ทั้งจํานวนโรง
รมซึ่งเป็นอุตส
ั้งในส่วนจํานว
ดการกับของ
ะโยชน์ในรูปแ
นมีจํานวนโรง
การหรือวิธีจั

กรรมที่สําคัญซ
มได้รับการจัด
างไรก็ตาม หา
กากของเสีย 
อให้เกิดผลก
อีกด้วย  
ที่มีการประกอ
านที่ดี เพ่ือลด
บบสิ่งแวดล้อม
จัดทําเกณฑ์ม
มประเภทน้ีนํา

สาหกรรมประ
นควรนําไปปฏิ
ารปฏิบัติตาม

านจัดการ
 

งงานและ
สาหกรรม
วนโรงงาน
งเสียจาก
แบบต่างๆ  
งงานที่รับ
ดการกับ 

ซึ่งภาครัฐ 
การอย่าง
ากโรงงาน
ซึ่งโรงงาน
ระทบต่อ

อบกิจการ
ดโอกาสท่ี
ม คุณภาพ
มาตรฐาน
าไปใช้เป็น

ะกอบด้วย
ฏิบัติอย่าง
กฎหมาย 

ร 
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ที่เก่ียวข้
รวมถึงกา
ต่างๆ เห
 
ครอบคลุ
ในด้านต่
ปฏิบัติทีดี่
 

จําแนกอ

 
มาทํากา
จํานวนม
และการป
หรือผ่าน
มีปริมาณ

โดยวิธีกา
โรงงานบ
ในกลุ่มน้ี
จัดการก
การปฏิบั
เหมาะสม

การยกระดับผูประก

้อง การลดผล
ารสร้างความ
ล่าน้ีให้เหลือน
ดังน้ันเกณฑ์ม

ลุมในทุกขั้นตอ
างๆ โดยท่ีข้อ
ดีสําหรับการป
2.1.1.1 ปร

เกณ
อกเป็น 2 ปร

1) 

รคัดแยกเป็น
ากที่สุดของโร
ประกอบกิจกา
นกระบวนการ
ณไม่มากและไม

2) 

ารฝังกลบ โรงง
บดย่อยช้ินส่วน
น้ีจะรับเอากา
กากของเสียจ
บัติงานจึงมีคว
ม   

กอบการจัดการของ

ลกระทบต่อสิ
สัมพันธ์ที่ดีต่อ
น้อยที่สุด  
มาตรฐานการ
อนการปฏิบัติ
อกําหนดบาง
ปฏิบัติงาน  
ระเภทของเกณ
ณฑ์มาตรฐาน
ระเภท ได้แก่ 

เกณฑ์มาต
อันตรายเพื
ครอบคลุม

นวัสดุประเภท
รงงานจัดการก
ารจะใช้แรงงา
รทางอุตสาหก
ม่ใช่กากของเสี
 เกณฑ์มาต
กากอุตสาห
ครอบคลุม

งานที่รับกากขอ
นอุปกรณ์เครื่อ
กของเสียทั้งท

จะมีความยุ่งย
วามเสี่ยงในกา

 
 

งเสียอุตสาหกรรม ป

สิ่งแวดล้อม อ
อสังคมและชุม

รปฏิบัติงานที
งานที่มีความ
ส่วนอาจเป็น

ณฑ์มาตรฐาน
นการปฏิบัติงา

ตรฐานการป
พื่อจําหน่ายต่อ
ลักษณะกิจกา
ทต่างๆ เพ่ือใช
กากอุตสาหกร
านคนในการคั
กรรมเป็นผลิต
สยีที่เป็นอันต
ตรฐานการป
หกรรม  
ลักษณะกิจกา
องเสียมาเผาใน
องใช้ไฟฟ้าแล
ที่เป็นอันตรา
ยากซับซ้อนขึ้
ารก่อให้เกิดอั
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อาชีวอนามัยแ
มชน โดยการ

ที่ดี จึงประกอ
เสี่ยงต่อการเกิ

นข้อกฎหมายท

นการปฏิบัติงา
านที่ดีสําหรับ

ปฏิบัติงานที่ดี
อ 
ารของโรงงาน
ช้ประโยชน์ห
รรมในประเทศ
ัดแยกกากขอ
ตภัณฑ์อ่ืนๆ อี
ราย   
ปฏิบัติงานที

ารของโรงงาน
นเตาเผา และโ
ะช้ินส่วนอุปก

ายและไม่เป็น
ขึ้น และมีการ
ันตรายหรือส่

และความปล
ลดโอกาสท่ีโร

อบด้วยหลายข
กิดอันตราย ห
ที่โรงงานต้อง

านที่ดี 
บโรงงานจัดกา

ดีสําหรับโรง

นเป็นการรับก
หรือจัดการต่อ
ศไทยในปัจจุบั
งเสียด้วยวิธีก
อีกทั้งกากของ

ที่ดีสําหรับโร

นเป็นโรงงานบ
โรงงานที่รับรีไ
กรณ์อิเล็กทรอ
นอันตรายเข้าม
รใช้งานเคร่ือ
ส่งผลกระทบที

ลอดภัยของพน
รงงานจะก่อให

ข้อกําหนดวิธี
หรือเสี่ยงต่อก
งปฏิบัติอยู่แล้

ารกากอุตสาห

งานคัดแยกก

ากของเสียจา
อ โรงงานประ
ัน โดยส่วนให

การที่ไม่ซับซ้อ
งเสียที่เกิดจา

รงงานรีไซเคิ

บําบัดนํ้าเสียร
ไซเคิลของเสีย
อนิกส์ โด
มาดําเนินการ
องจักรค่อนข้า
ที่รุนแรงหากมี

นักงานและป
ห้เกิดผลกระท

ธีการปฏิบัติงา
ารก่อให้เกิดผ

ล้ว และส่วนที

หกรรมในประ

กากของเสีย

ากโรงงานอุตส
ะเภทน้ีถือเป็น

หญ่เป็นโรงงาน
อนและไม่มีกา
ากกระบวนกา

คิล และบําบั

รวม โรงงานก
ยทุกประเภท 
ยโรงงานอุตส
ร แต่กระบวน
้างมาก หลา
มีวิธีการปฏิบัติ

ประชาชน 
ทบในด้าน

านเพ่ือให้
ผลกระทบ
ที่เป็นหลัก

ะเทศไทย 

ยที่ไม่เป็น

สาหกรรม 
นกลุ่มที่มี

นขนาดเล็ก 
ารแปรรูป
ารคัดแยก 

บัด กําจัด 

กําจัดขยะ
ซึ่งรวมถึง
สาหกรรม 
นการท่ีใช้
ยขั้นตอน 
ติงานที่ไม่
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จากโรงง
การประก

ครอบคล
สําหรับแ

้
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2.1.1.2 ขอ
 กา
งานผู้ก่อกําเน
กอบกิจการโร

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ดัง
ลุมในทุกกิจก
แต่ละประเภท

กา
รค

วบ
คุม

 ป
้อง

กัน
แล

ะต
รว

จติ
ดต

าม
ผล

กร
ะท

บจ
าก

กร
ะบ

วน
กา

รข
อง

โรง
งา

นที่
อา

จมี
ผล

ต่อ
สุข

ภา
พอ

นา
มัย

แล
ะค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยข
อง

พน
ักง

าน
  

แล
ะป

ระ
ชา

ชน
ทั่ว

ไป
 

กอบการจัดการของ

อบเขตของเกณ
รประกอบกิจก
นิดมาดําเนิน
รงงานจําแนกอ
) การตกลงรั
) การขนส่งก
) การรับและ
) การคัดแยก
) การบําบัด

โรงงาน แส

รูปที่ 8

น้ัน เกณฑ์มา
รรมการปฏิบั
เกณฑ์มาตรฐ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ณฑ์มาตรฐาน
การของแต่ละ
นการคัดแยก
ออกเป็น 5ขั้น
รับกากของเสยี
กากของเสียมา
ะเก็บกักกากข
กรีไซเคิล และ
 กําจัดมลพิษ

สดงดังรูปที่ 8

8ขอบเขตของ

าตรฐานการป
บัติงานในแต่ล
านการปฏิบัติ

ตรวจสอบลั

ตรวจสอ

กระบวนกา

บําบัด กําจั
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นการปฏิบัติง
ะประเภทโรงงา
 รีไซเคิล แล

นตอนหลัก เริ่ม
ยเข้ามาดําเนิน
ายังโรงงาน 
องเสียก่อนนํา

ะบําบัด กําจัด
ษและติดตาม

เกณฑ์มาตรฐ

ปฏิบัติงานที่ดี
ละขั้นตอนหล
งานที่ดี ดังรปู

ของเสียจา

ลักษณะของเสีย

ขนส่งมายังโร

อบรับของเสียแ

ารคัดแยก รีไซเคิ

ัดของเสียหรือม

านที่ดี 
านจัดการกาก
ละบําบัด กําจ
มต้ังแต่  
นการในโรงงา

าไปผ่านกระบ
กากอุตสาหก
ม ตรวจสอบผ

านการปฏิบัติ

ดีจึงประกอบ
ลักที่กล่าวแล้
ปที่ 9 

ากโรงงานผู้ก่อก

ในเบื้องต้น แล

รงงานผู้รับบําบั

ละเก็บกักรอนํา

คิล และบําบัด ก

มลพิษท่ีเกิดจาก

อุตสาหกรรม 
จัดในโรงงาน

น 

บวนการต่างๆ 
รรม 
ผลกระทบจา

ติงานที่ดี

ด้วยข้อกําหน
ล้ว โดยได้จําแ

กําเนิด

ะการตกลงรับข

ัด กําจัด

าเข้าสู่กระบวนก

กําจัดกากอุตสา

การจัดการกาก

เป็นการนํากา
น โดยในภาพ

ากการดําเนิน

นดวิธีการปฏิ
แนกออกเป็น

ของเสีย 

การ 

าหกรรม 

กของเสีย 

ากของเสีย
พรวมของ 

นงานของ

บัติงานที่
 10 ส่วน 

 



 

  
 
ห

ครงการยกระดับผูประ

ขั้นตอนห

กา รตกล ง รั บ ขอ ง
ดําเนินการในโรงงาน
การขนส่งกากของเสี

การรับและเก็บกัก
ก่อนนําไปคัดแยก 
บําบัด กําจัด 

การคัดแยก รีไซเคิ
กําจัด 

การบําบัด กําจัดมล
การจัดการของเสีย 

 หมายเหตุ : * ข้อกําหนด

ะกอบการจัดการของเสียอุต

หลัก  

ง เ สี ย เ ข้ า ม า
น 

ส

ยมายังโรงงาน ส

กกากของเสีย 
รีไซเคิล และ

ส
ส

ล และบําบัด ส
ส
ส

ลพิษที่เกิดจาก ส
ส
ส

วิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําห

ตสาหกรรม ปงบประมาณ 

เก
สําหรับโรงงานคดัแ

ส่วนที่ 1 การประเ

ส่วนที่ 2 การขนส่
หรือเป็นผ

ส่วนที่ 3 การรับกา
ส่วนที่ 4 การจัดเก

กระบวน
ส่วนที่ 5 การคัดแย
ส่วนที่ 6 การลดขน
ส่วนที่ 7 การจัดเก็
ส่วนที่ 8 ระบบบํา
ส่วนที่ 9 การจัดกา
ส่วนที่ 10 การสื่อสา

รับกระบวนการบําบัดน้ํา

รู

กณฑ์มาตรฐานการปฏิ
แยกกากของเสียที่ไม่เ
เมินยอมรับกากของเสี

สงกากของเสียกรณีโร
ผู้แต่งตั้งตัวแทน 
ากของเสียเข้ามาไว้ใน
ก็บกากของเสียไว้ใน
การคัดแยก 
ยกกากของเสีย
นาดหรือบีบอัดวัสดุที่ค
ก็บวัสดุที่คัดแยกแล้ว 
บัดมลพิษและสาธารณ
ารด้านสิ่งแวดล้อม อาชีว
ารต่อสาธารณะและค

เสียรวม รวมอยู่ในข้อกําห

รปูที่ 9 โครงสร้างข
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ฏิบัติงานที่ดี
เป็นอันตรายเพื่อจําห
สียขั้นต้น

รงงานเป็นผู้รวบรวมแ

นบริเวณโรงงาน
นพื้นที่เก็บกากเพื่อรอ

คัดแยกแล้ว

ณูปการอื่นๆ ในโรงงา
วอนามัยและความปลอ
วามรับผิดชอบต่อสังค

หนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีส

ของเกณฑ์มาตรฐาน

หน่ายต่อ ส
ส่วนที

และขนส่ง ส่วนที

ส่วนที
อนําเข้าสู่ ส่วนที

ส่วนที
ส่วนที
ส่วนที

น ส่วนที
อดภัย ส่วนที
คม ส่วนที

สําหรับระบบบําบัดมลพิษ

นการปฏิบัติงานที่ดี

เกณฑ์มาต
สําหรับโรงงานรไีซเคลิ
ที่ 1 การประเมินย

ที่ 2 การขนส่งกาก
ขนส่ง หรือเป็

ที่ 3 การรับกากขอ
ที่ 4 การจัดเก็บกา

กระบวนการบ
ที่ 5 การฝังกลบ
ที่ 6 การเผาในเตา
ที่ 7 การรีไซเคิล
ที่ 8* ระบบบําบัดมล
ที่ 9 การจัดการด้าน
ที่ 10 การสื่อสารต่อ

ษของโรงงาน 

ตรฐานการปฏิบัติงาน
ล และบําบัด กําจัดกา
ยอมรับกากของเสียขั้น

กของเสียกรณีโรงงาน
นผู้แต่งตั้งตัวแทน 
องเสียเข้ามาไว้ในบริเว
กของเสียไว้ในพื้นที่เก็บ
บําบัด กําจัด 

าเผา

ลพิษ และสาธารณูปกา
นสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
อสาธารณะและความรั

นที่ดี
ากอุตสาหกรรม 
นต้น

นเป็นผู้รวบรวมและ

วณโรงงาน
บกากเพื่อรอนําเข้าสู่

ารอื่นๆ ในโรงงาน 
มัยและความปลอดภัย 
รับผิดชอบต่อสังคม 
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จัดการก
เกณฑ์มา
มีจํานวน
กากอุตส
ก่อให้เกิด
ปฏิบัติงา
ประเภทมี
รั่วไหลออ
นอกจาก
กากของเ
 
ควรนําไป
วิธีการป
โดยเฉพา
พ.ศ. 253
จะถือว่า
บางข้อกํ
การปฏิบั
แตกต่าง
ออกเป็น 
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2.1.1.3 ระดับ
 ข้อกํ

กากอุตสาหกร
าตรฐานการ
นข้อกําหนด 9
สาหกรรม มีจํ
ดผลกระทบต
านในกรณีกาก
มีโอกาสท่ีจะก
อกสู่ภายนอก
กน้ี กากของ
เสียที่เป็นอันต

 ดังน้ั
ปปฏิบัติ เพ่ือใ
ฏิบัติงานของ
าะกฎหมายที
351 พระราช
เป็นข้อกําหน
าหนดแม้จะไ

บัติงานของโรง
กัน จึงได้จัดใ
3 ระดับ ดังนี

กอบการจัดการของ

ับความสําคญั
กําหนดวิธีการ
รรมทั้ง 2 ปร
ปฏิบัติงานที่

93 ข้อ และเก
านวนข้อกําห
ต่อสิ่งแวดล้อม
กของเสียที่เป็
ก่อให้เกิดผลก
ก็จะแตกต่าง
เสียแต่ละปร
ตรายจะมีกฎห
ั้น ในแต่ละข้อ
ให้โรงงานที่ต้อ
งโรงงาน โดย
ที่ออกตามคว
บัญญัติวัตถุอั
ดที่มีระดับคว
ม่เป็นข้อกฎห
งงานจะมีควา
ให้ข้อกําหนด ิ
น้ี  

งเสียอุตสาหกรรม ป

ญของข้อกําห
รปฏิบัติงานที
ระเภทนั้น จะ
ดีสําหรับโรง
กณฑ์มาตรฐา
หนด 242 ข้อ
มหรืออาชีวอน
นอันตรายกับ
ระทบแตกต่า
กันมากระหว่
ระเภทยังมีก
หมายควบคุมม
อกําหนดวิธีก
องการที่จะมีม
ยหากเป็นวิธีป
วามในพระรา
อันตราย (ฉบับ
วามสําคัญสูงส
หมายที่ต้องป
มเสี่ยงในการ
วิธีการปฏิบัติ
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หนดการปฏิบัติ
ที่ดีที่เสนอแน
ะมีข้อกําหนด
งงานคัดแยก
านการปฏิบัติง
ซึ่งจะช่วยลด

นามัยและคว
บของเสียที่ไม่
างกัน อีกทั้งระ
างกากของเสี
ฎหมายควบ
มากกว่า 
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติซึ่งกฎห
าชบัญญัติโรง
บที่ 3) พ.ศ
สุดที่โรงงานจะ
ปฏิบัติ แต่หาก
รก่อให้เกิดอุบั
ติงานน้ันๆ มีร

ติงาน 
นะไว้ในแต่ละ
ดของแต่ละปร
กากของเสีย
งานที่ดีสําหรั
ดโอกาสท่ีการ
ามปลอดภัยข
เป็นอันตรายแ
ะดับของผลก
สียที่เป็นอันตร
บคุมแตกต่าง

นที่เสนอแนะไ
ปฏิบัติงานที่ดี
หมายควบคุม
งงาน พ.ศ. 2
. 2551 ซึ่งมีผ
ะต้องปฏิบัติอ
กไม่ปฏิบัติตา
ัติเหตุหรือเกิด
ระดับความสํา

ะขั้นตอนหรือ
ระเภทเกณฑ์
ที่ไม่เป็นอันต
ับโรงงานรีไซ
รปฏิบัติงานใน
ของประชาชน
แตกต่างกัน เ
ระทบที่เกิดขึ้น
รายกับกากขอ
กันด้วย โดย

ไว้ จึงได้ระบุค
ดีได้ใช้ประกอ
มหรือกําหนด
535 พระราช
ผลบังคับใช้เฉ
ย่างครบถ้วนแ
มข้อกําหนดท
ดผลกระทบใน
าคัญแตกต่าง

อกิจกรรมขอ
ฑ์แตกต่างกัน 
ตรายเพ่ือจํา
ซเคิล และบําบ
นกิจกรรมน้ัน
น ซึ่งข้อกําหน
เน่ืองจากของ
้นหากเกิดกรณ
องเสียที่ไม่เป็น
ยในการปฏิบั

ความสําคัญซึ
บการวางแผน
ดให้ต้องปฏิบั
ชบัญญัติวัตถุ
ฉพาะกับกิจกา
และสม่ําเสมอ 
ที่เสนอแนะนั
นระดับที่มีคว
กันด้วย โดยไ

องโรงงาน 
กล่าวคือ  
หน่ายต่อ  
บัด กําจัด 
ๆ อาจจะ
นดวิธีการ
เสียแต่ละ
ณีของเสีย
นอันตราย 
ั ติงานกับ 

ซึ่งโรงงาน
นปรับปรุง
บัติอยู่แล้ว 
ถุอันตราย  
ารโรงงาน  
ในขณะที่

น้ันๆ แล้ว  
ามรุนแรง
ได้จําแนก
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คําจํากัดค

ระดับควา
ของข้อก

มา

ปานก

นอ้

หมายเหตุ  
  

 
 
การปฏิบั
ข้อกําหน
ความสําค
 
กิจการ มี
ในแต่ละ
โรงงานก็
ที่ไม่เป็นอ
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ความของระดั

ามสําคัญ 
กําหนด สัญ

าก 

กลาง 

อย 

: 
1
 โดยมีการแ

  ระดับควา
ต้องปฏิบัติใ

ทั้งน้ี
บัติงานท่ีดีสําห
นดทางกฎหมา
คัญระดับมาก

นอก
มีบางส่วนที่เห
ประเภทกิจก
แตกต่างกันด้ว
อันตรายเพ่ือจํ

กอบการจัดการของ

ดับความสําคัญ

ญลักษณ์ 

3 เป็น
ท่ีกา

2 เป็น
ส่งผ

1 เป็น
กระ

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหม

ามสําคัญของข้อก
ให้ครบถ้วน 

้ ในการแสดง
หรับแต่ละประ
ายที่โรงงานต้อ
ก ปานกลาง แ
กจากน้ี ข้อกํา
หมือนและแต
การมีความแต
วย ดังตัวอย่า
จาํหน่ายต่อ กั

งเสียอุตสาหกรรม ป

ญของข้อกําหน

นหลักปฏิบัติข้ัน
ารปฏิบัติงานในข
นหลักปฏิบัติท่ีโร
ผลกระทบในด้าน
นหลักปฏิบัติท่ีโร
ะทบจากการปฏิ

มายออกตามความ

กําหนดที่มีสัญลัก

ระดับความสํ
ะเภทกิจการโ
องปฏิบัติให้คร
และน้อย ตามล
หนดวิธีการป
ตกต่างกัน เนื
ตกต่างกัน รวม
งเปรียบเทียบ
ับโรงงานรีไซเ
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นดวิธีปฏิบัติงา

นพ้ืนฐานท่ีโรงง
ข้ันตอนนั้นๆ ขอ
รงงานควรจะต้อ
นต่างๆ หากไม่ป
รงงานควรดําเนิ

ฏบิัติงานซ่ึงไม่รนุ

มพระราชบัญญัติวั

กษณ์ “*” เป็นข้

สําคัญของแต่ล
โรงงาน จะใช้
รบถ้วน และใ
ลําดับ  
ปฏิบัติงานในส
น่ืองจากประเ
มถึงแนวทางแ
บข้อกําหนดวิธี
เคิล และบําบั

านที่ดี 

ความหมา

งานต้องดําเนิน
องโรงงานจะเกดิ
องดําเนินการ
ปฏิบัติ 
นินการ เพ่ือ
นแรง 

วัตถุอันตราย (ฉบับ

ข้อกําหนดขั้นพ้ืน

ละข้อกําหนดวิ
ช้สัญลักษณ์ *
ช้ตัวเลข 3, 2

ส่วนที่ 1 ถึงส
เภทและชนิด
และวัตถุประ
ธีการปฏิบัติงาน
บัด กําจัดกากอ

าย 

นการ มิเช
ดอันตรายหรือสง่
เนื่องจากมีโอก

ลดโอกาสในกา

บที่ 3) พ.ศ. 2551 
ฐานท่ีเป็นข้อกํา

วิธีการปฏิบัติง
สําหรับข้อกํา

2 และ 1 สําหร

ส่วนที่ 4 ของโ
กากของเสีย
สงค์ในการรับ
นระหว่างโรงง
อุตสาหกรรม 

ช่นนั้นจะมีโอกา
งผลกระทบในดา้
กาสท่ีจะเกิดอัน

ารเกิดอันตรายห

 
าหนดทางกฎหม

งานในเกณฑ์ม
าหนดขั้นพ้ืนฐ
รับข้อกําหนด

โรงงานทั้ง 2
ที่เก่ียวข้องกั
บกากของเสีย
งานคัดแยกกา
ดังรูปที่ 10 

าสสูงมาก
านต่างๆ  
ตรายหรือ

หรือส่งผล

ายที่โรงงาน 

มาตรฐาน
ฐานที่เป็น
ดที่มีระดับ

ประเภท
ับโรงงาน 
ยเข้ามาใน
ากของเสีย
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 โรงงาน

และปร
 มีการรั

ท่ีกําหน
 โรงงาน

รับมาคั
  

 
 

 
 โรงงาน

และปร
 มีการรั

กิจการ
 โรงงาน

ชื่อกาก
เกิดข้ึน
ทางเคม

 มีการต
ท่ีโรงงา

 มีการบ
กากขอ

  

รูปที่ 10

หมายเหตุ :
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นมีการแจ้งเป็
ระเภทกากของเสี
รับเฉพาะกากขอ
นดไว้ในใบอนุญ
นต้องมีการตรวจ
คัดแยกในโรงงา

นมีการแจ้งเป็
ระเภทกากของเ
รับบําบัด กําจัด
รโรงงานท่ีกําหน
นมีการได้รับเอ
กของเสีย กระบ
นต่อปี สถานะข
มี ความเป็นอัน
ตรวจสอบ วิเครา
านสามารถรับม
บริหารจัดการก
องเสีย 

0 เปรียบเทียบข้
กากของเสียที

: * : เป็นข้อก
เข้ารับก

*c,*g : เป็นราย

กอบการจัดการของ

โรงงานค
ข้อกําหนด

นหนังสือให้ลู
สียท่ีสามารถรับด
องเสียท่ีได้รับอ

ญาตประกอบกิจ
จสอบเพ่ือยืนยัน
นได้ก่อนตกลงใ

โรง

ข้อกําหน

นหนังสือให้ลูก
เสียท่ีสามารถรบั
ดเฉพาะกากขอ
นดไว้ในใบอนุญา
อกสารข้อมูลข
บวนการเฉพาะ
ของกากของเสี
ตรายของกากข
าะห์คุณสมบัติกา
มาบําบัด กําจัดใ
กากของเสียให้

ข้อกําหนดวิธีกา
ท่ีไม่เป็นอันตราย

กําหนดด้านกฎหม
การประเมินระดับม
ยชื่อกฎหมายท่ีเก่ีย

งเสียอุตสาหกรรม ป

คัดแยกกากขอ
ดวิธีการปฏิบัติ
กค้าทราบถึงป
ดําเนินการได้  
นุญาตตามเงื่อน
การโรงงานเท่า
นว่าเป็นประเภท
ให้บริการ 

งงานรีไซเคิล แ

นดวิธีการปฏิบัติ

กค้าทราบถึงป
บดําเนินการได้
งเสียท่ีได้รับอน
าตประกอบกิจก
องเสียทุกชนิด
ะท่ีก่อให้เกิดกา
สย (ของแข็ง ข
ของเสีย วิธีการเ
ากของเสียเพ่ือยื
นโรงงานได้ก่อน
้สอดคล้องกับขี

ารปฏิบัติงานในส
ยเพ่ือจําหน่ายต่

มายออกตามความ
มาตรฐานการปฏิบ
ยวข้องกับเกณฑ์ฯ 
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งเสียที่ไม่เป็นอั
ติงาน
ประเภทกิจการ

นไขการประกอ
นั้น  
ทกากของเสียที

และบําบัด กําจัด

ติงาน 

ประเภทกิจการ

นุญาตตามเงื่อน
การโรงงาน  
ดท่ีทําการบําบัด
ากของเสีย ปริ
องเหลว ตะกอ
เก็บกากของเสยี
ยืนยันว่าเป็นปร
นตกลงให้บริกา
ขีดความสามาร

ส่วนท่ี 1 การปร
ต่อ กับโรงงานรีไ

มในพระราชบัญญัติ
บัติงานที่ดีของโรงง
นั้นๆ 

อันตรายเพ่ือจําห

รท่ีได้รับอนุญา

อบกิจการโรงงา

ท่ีโรงงานสามาร

ัดกากอุตสาหก

รท่ีได้รับอนุญา

นไขการประกอ

ดจากลูกค้า เช
มาณท่ีคาดว่าจ
อน) ผลวิเคราะ
ย เป็นต้น 
ะเภทกากของเสี
ร 
รถในการจัดกา

ระเมินยอมรับก
ไซเคิล และบําบั

ติโรงงาน พ.ศ. 25
งานผู้รับบําบัด กํา

หน่ายต่อ
ร

าต 

าน

รถ

รรม

ไม่อันตร
าต ข้อบังคั

*g 
อบ ข้อบังคั

*g 
ช่น 
จะ
ะห์

2 

สีย 2 

าร 3 

 

กากของเสียข้ันต้
บดั กําจัดกากอุต

35 โรงงานต้องมีก
าจัดกากอุตสาหกร

ระดับเกณฑ์ 
ข้อบังคับ 

*c 
ข้อบังคับ 

*c 
3 

 

ระดับเกณฑ์ 
ราย อันต
คับ ข้อบั

*
คับ ข้อบั

*

ต้นระหว่างโรงง
ตสาหกรรม 

การดําเนินการให้ค
รรม 

ตราย
บงัคับ
*g 
บงัคับ
*g 
3 

3 

3 

 

งานคัดแยก

ครบถ้วนก่อน
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2.1.2 
 
หรือผลก
ประชาชน
โรงงานค
กิจการข
การดําเนิ

ใดบ้าง (เ
สาธารณู

มีข้อกําห
ข้อกําหน
ในบางสภ
สารไวไฟ
จัดเก็บสา
การลุกไห

การปฏิบ
ข้อกําหน

เพ่ือกําห
ในระดับท

ซึ่งยังไม่ไ
ระดับสูงไ
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การนําเกณ
เพ่ือลดโอกาส
กระทบใดๆ 
นให้เหลือน้อย
ควรมีการปฏิบ
องโรงงานตา

นินการเพ่ือยกร
 พิจารณ
เกณฑ์มาตรฐา
ปการต่างๆ ใน
 ตรวจสอ
หนดวิธีการปฏ
นดเป็นวิธีปฏิ
ภาวะการณ์ ข้
ฟหรือตัวทําละ
ารไวไฟหรือตั
หม้หรือการระ
 นําข้อกํ
บัติงานของโร
นดเหล่าน้ันอย่
 รวบรวม
นดเป็นภารกิ
ที่ดีขึ้น  
 จัดลําดับ
ได้ปฏิบัติ หรือ
ไปหาระดับตํ่า
 
 

กอบการจัดการของ

ณฑ์มาตรฐาน
สที่การปฏิบัติง
ต่อคุณภาพสิ
ยที่สุด และหา
บัติงานท่ีสอด
ามที่ระบุไว้ใน
ระดับมาตรฐา

ณาว่าการประ
านฯ สําหรับแ
นโรงงานอาจ
อบว่าในแต่ละ
ฏิบัติงานใดบ้
บัติเฉพาะกับ
ข้อกําหนดน้ัน
ะลายใช้แล้วเ
ตัวทําละลายใช
ะเบิด และทําป้
าหนดวิธีการ
รงงานในแต่ล
ย่างครบถ้วนแล
มข้อกําหนดที
จเป้าหมายที่

บภารกิจที่จะ
อปฏิบัติยังไม่
า  

งเสียอุตสาหกรรม ป

นการปฏิบัติง
งานในขั้นตอน
สิ่งแวดล้อม อ
ากเกิดปัญหาขึ
ดคล้องกับข้อก
นเกณฑ์มาตรฐ
านการปฏิบัติง
กอบกิจการข
แต่ละประเภท
แตกต่างกันไป
ะส่วนของเกณ
บ้างที่เก่ียวข้อ
บกากของเสีย
นๆ จึงไม่ได้เก่ีย
ข้ามาดําเนินก
ช้แล้วต้องไม่มี
ป้ายเตือนอันต
รปฏิบัติงานทั้
ละขั้นตอนว่า
ละสม่ําเสมอห
ที่โรงงานไม่ไ
จะต้องดําเนิน

ะต้องดําเนินก
ครบถ้วนและ
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งานท่ีดีไปป
นต่างๆ ของโรง
อาชีวอนามัย
ขึ้นก็จะสามาร
กําหนดวิธีกา
ฐานการปฏิบั
งานของโรงงา
ของโรงงาน เ
ทแบ่งเป็น 10
ป 
ณฑ์มาตรฐานฯ
องกับลักษณะ
ยบางชนิดหรือ
ยวข้องกับโรง
การในโรงงาน
มีแหล่งกําเนิด
ตรายติดไว้ในต
ทั้งหมดที่เก่ียว
า โรงงานแล
หรือไม่  
ได้ปฏิบัติ หรื
นการเพ่ือยกร

การ โดยพิจาร
ะไม่สม่ําเสมอ 

ประยุกต์ใช้ใน
งงานจัดการกา
ยและความป
รถควบคุมให้อ
ารปฏิบัติงานท
บัติงานที่ดี
าน ควรปฏิบัติ
ก่ียวข้องกับข้

0 ส่วน) ทั้งน้ี ใ

ฯ ซึ่งเก่ียวข้อง
ะการประกอบ
อบางประเภท
งงานทุกแห่ง 
น ก็จะไม่เก่ีย
ดประกายไฟ ห
ตําแหน่งที่เห็น
วข้องกับโรงง
ะพนักงานข

อมีการปฏิบั
ระดับวิธีการป

รณาจากระดั
ซึ่งโรงงานคว

นโรงงาน 
ากอุตสาหกรรม
ลอดภัยต่อชี
อยู่ในระดับที่ไ
ทั้งหมดที่เก่ีย

โดยแนวท
ดังน้ี 
ข้อกําหนดวิธี
ในส่วนที่เป็นร

งกับการประก
บกิจการของโ
ทซึ่งเสี่ยงต่อก
เช่น โรงงานที
วข้องกับข้อกํ
หรือความร้อน
นได้ชัดเจน” เ
าน ไปตรวจส
องโรงงานได้

ัติเพียงบางส่
ปฏิบัติงานของ

ับความสําคัญ
วรเลือกดําเนิ

มจะก่อให้เกิด
ชีวิตและทรัพ
ไม่รุนแรงและไ
วข้องกับการ
ทางหรือเป้าห

การปฏิบัติงา
ระบบบําบัดม

กอบกิจการขอ
โรงงาน เน่ือง
การก่อให้เกิด
ที่ไม่ได้รับของ
กําหนดที่ว่า “
นในบริเวณเพื
เป็นต้น  
สอบ เปรียบ
ด้มีการปฏิบัติ

ส่วน และไม่ส
งโรงงานให้มีม

ญของแต่ละข้
นการในข้อกํ

ดอันตราย
ย์สินของ
ไม่ลุกลาม 
รประกอบ
หมายของ 

านในส่วน
ลพิษและ

องโรงงาน 
งจากบาง
ดอันตราย 
เสียที่เป็น 

“บริเวณที่
พ่ือป้องกัน

เทียบกับ 
ติงานตาม

สม่ําเสมอ  
มาตรฐาน 

้อกําหนด 
ําหนดที่มี
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ที่กําหนด
ข้อกําหน
พนักงาน
 
ของโรงง
 

การยกระดับผูประก

 จัดทําแน
ดไว้ และหลังก
นดที่ระบุไว้ในเ
นควรต้องมีการ
สําหรับแผนผั
านที่กล่าวแล้ว

กอบการจัดการของ

นวทางการดําเ
การดําเนินงา
เกณฑ์มาตรฐา
รปฏิบัติที่สอด
ผังสรุปขั้นตอน
วข้างต้น ดังรปู

งเสียอุตสาหกรรม ป

เนินงานสําหรับ
นในแต่ละภา
นฯ อีกครั้ง ทั้

ดคล้องกับข้อก
นการนําเกณฑ
ปที่ 11 
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ับแต่ละภารกิจ
ารกิจควรตรวจ
ทั้งน้ี ภายหลัง
กําหนดน้ันๆ
ฑ์มาตรฐานฯ

จที่กําหนดไว้ต
จสอบเปรียบเ
การดําเนินงา

ฯ ไปใช้เพ่ือกา

ตามส่วนที่ 4 แ
เทียบวิธีการปฏ
านในแต่ละภา

ารยกระดับมา

และปฏิบัติตาม
ฏิบัติงานของโ
ารกิจแล้ว โรง

าตรฐานการป

มแนวทาง
โรงงานกับ
งงานและ

ปฏิบัติงาน
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รูปที่ 
 

ท
แน

การยกระดับผูประก

11ขั้นตอนกา

ข้อ

ข้อกําหนดท่ีโรง
ครบถ้วนและ

ดําเนินการ
ปรับปรุงใ

ทบทวนและปรบั
นวทางปฏิบัติภา

กอบการจัดการของ

ารนําเกณฑ์ม

ข้อกํา

อกําหนดวิธีปฏิบั

กลั่นกรองคดั

ตร

งงานปฏิบัติ
ะสมํ่าเสมอ 

รต่อและ 
ให้ดีข้ึน  

บปรุง
ารกิจ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

าตรฐานฯ ไปใ

าหนดวิธีการปฏิ

บติังานทุกข้อใน

ดเลือกเฉพาะข้อ

รวจประเมิน/เปรี

ข้อ
เพียง

ไม่ใช่
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ใช้เพ่ือการยก

ฏบิัติงานเฉพาะส

นทุกส่วนท่ีระบุไว

อกําหนดวิธีการ

รียบเทียบกับวิธี

กําหนดท่ีโรงงา
บางส่วนหรือไม

กําหนดเป
เพ่ือยกระดั

จัดลําดับภา
ระดับ

ลงมือปฏิบติั

ดําเ

ตรวจสอบเป
กับข้อกํ

กระดับมาตรฐ

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องก

ว้ในเกณฑ์มาตร

รปฏิบัติงานท่ีเกี่ย

ธีปฏิบัติงานของ

นปฏิบัติ
ม่สมํ่าเสมอ

ป้าหมายและภา
ดับมาตรฐานกา

ารกิจท่ีต้องดําเนิ
บความสําคัญขอ

ติภารกิจตามลํา

โรงงานปฏบิั
และสมํ่า

เนินการต่อและป

ปรียบเทียบวิธีกา
กําหนดท่ีระบุไว้ใ

านการปฏิบัติ

กับโรงงาน

รฐานการปฏิบติั

ยวข้องกับโรงงา

งโรงงาน 

ข้อกําห
ยังไม

ารกิจท่ีต้องดําเนิ
รปฏิบัติงานของ

นนิการโดยพิจา
องแต่ละข้อกําห

ดับความสําคัญ

บติัครบถ้วน
าเสมอ 

ใช่

ปรับปรุงให้ดีข้ึน

ารปฏิบัติงานขอ
ในเกณฑ์มาตรฐ

ติงานท่ีดีของโร

ติงานท่ีดี 

าน 

หนดท่ีโรงงาน 
ม่ได้ปฏิบัติ 

นนิการ 
งโรงงาน 

รณาจาก 
นด 

ท่ีกําหนด 

น 

องโรงงาน 
ฐานฯ 

รงงาน
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มีจํานวน

 
ใ

10 ส่วน 
โดยในคอ
 
ปานกลา
   
ความในพ
ดีน้ันๆ  
 
 
 
 
 
 

การยกระดับผูประก

 
เกณฑม
ที่ไมเปน

เกณฑ์มาตรฐ
นทั้งสิ้น 93 ข้อ

ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 4 
ส่วนที่ 5 
ส่วนที่ 6 
ส่วนที่ 7 
ส่วนที่ 8 
ส่วนที่ 9 
ส่วนที่ 10 

ในการนําเส
หรือขั้นตอนก

อลัมน์ระดับคว
ตัวเลข 3, 2
ง และน้อย ต
สัญลักษณ์ *X

พระราชบัญญั

กอบการจัดการของ

าตรฐานการ
นอันตรายเพื
ฐานการปฏิบัติ
อ ประกอบด้ว

การประเมิน
การขนส่งก
การรับกาก
การจัดเก็บก
การคัดแยก
การลดขนา
การจัดเก็บวั
ระบบบําบัด
การจัดการด
การสื่อสาร

นอเกณฑ์มา
การประกอบกิ
วามสําคัญของ
2 และ 1 ห
ตามลําดับ  
X หมายถึง ข
ญัติโรงงาน พ.ศ

งเสียอุตสาหกรรม ป

รปฏิบัติงาน
พื่อจําหนายต
ติงานที่ดีสําหรั
ยข้อกําหนดวิ

นยอมรับกากข
ากของเสียกร
ของเสียเข้ามา
กากของเสียไว้
กกากของเสีย
าดหรือบีบอัดวั
วัสดุที่คัดแยกแ
ดมลพิษและส
ด้านสิ่งแวดล้อ
ต่อสาธารณะแ

ตรฐานฯ แต่
กิจกรรมน้ันๆ 
ข้อกําหนด จะ
หมายถึง ข้อก

ข้อกําหนดวิธี
ศ 2535 โดย
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นที่ดีสําหรับโ
ตอ 
รับโรงงานคัดแ
วิธีการปฏิบัติง

ของเสียขั้นต้น
รณีโรงงานเป็น
าไว้ในบริเวณโ
ว้ในพ้ืนที่เก็บก

วัสดุที่คัดแยก
แล้วเพ่ือรอส่งไ
สาธารณูปการ
อม อาชีวอนา
และความรับผิ

ต่ละส่วนน้ัน 
และระดับคว
ะใช้ตัวเลขแล
กําหนดวิธีการ

ธีการปฏิบัติงา
x เป็นรายช่ือ

โรงงานคัดแ

แยกกากของเสี
าน 10 ส่วน (

น
นผู้รวบรวมแล
โรงงาน

กากเพ่ือรอนําเ

แล้ว
ไปให้แก่ผู้ที่จะ
อ่ืนๆ ในโรงงา
ามัยและความ
ผดิชอบต่อสัง

จะแสดงทั้งข้
วามสําคัญของ
ะสัญลักษณ์ที่
รปฏิบัติงานที่

านที่ดีน้ัน เป็น
กฎหมายที่เก่ี

แยกกากของ

สียที่ไม่เป็นอัน
(ขั้นตอนการป

ละขนสง่ หรือ

ข้าสู่กระบวนก

นําไปใช้ประโย
าน
ปลอดภัย
คม

ข้อกําหนดวิธี
แต่ละข้อกําหน
ี่สื่อความหมา
ดีน้ัน มีระดับ

นข้อกําหนดด้า
ยวข้องกับข้อ

งเสีย 

นตรายเพ่ือจํา
ประกอบกิจกร

เป็นผู้แต่งต้ังตั

การคัดแยก 

ยชน์ 

ธีการปฏิบัติง
นดในรูปแบบข
าย ดังน้ี  
บความสําคัญร

านกฎหมายที
อกําหนดวิธีปฏิ

าหน่ายต่อ  
รรม) ดังน้ี 

ตัวแทน

านที่ดีทั้ง  
ของตาราง  

ระดับมาก  

ที่ออกตาม
ฏิบัติงานที่
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สัญลักษณ

a 
b 

c 
d 

e 
 

การยกระดับผูประก

ณ์ 

กฎกระท
ประกาศ
หรือวัสดุ
ประกาศ
ประกาศ
หรือวัสดุ
เง่ือนไขก

กอบการจัดการของ

ทรวงฉบับที่ 2
ศกระทรวงอุต
ดุที่ไม่ใช้แล้วจา
ศกระทรวงอุตส
ศกรมโรงงานอ
ดุที่ไม่ใช้แล้วขอ
การประกอบกิ

งเสียอุตสาหกรรม ป

(พ.ศ. 2535)
ตสาหกรรม เ
ากโรงงานโดย
สาหกรรม เรื่อ
อุตสาหกรรม 
องผู้ประกอบกิ
กิจการโรงงาน
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รายชื่อ

) ออกตามควา
เรื่อง หลักเก
ยทางสื่ออิเล็กท
อง การกําจัดสิ
เรื่อง หลักเก
กิจการบําบัดแ

นซึ่งกําหนดไว้ใ

อกฎหมาย 

ามในพระราช
ณฑ์และวิธีก
ทรอนิกส์ (Int
สิ่งปฏิกูลหรือว
กณฑ์และวิธีก
และกําจัดสิ่งป
ในใบอนุญาตป

ชบัญญัติโรงงา
ารแจ้งรายละ
ternet) พ.ศ. 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้
ารปฏิบัติเก่ีย
ปฏิกูลหรือวัสด
ประกอบกิจกา

าน พ.ศ. 2535
ะเอียดเก่ียวก
2547 

ลว้ พ.ศ. 2548
ยวกับการจัดก
ดุที่ไม่ใช้แล้ว พ
ารโรงงาน 

5 
กับสิ่งปฏิกูล

8 
การสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2550 
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ข้อ 

1.1 โ
ก

1.2 มี
ใ

1.3 โ
ใ

การยกระดับผูประก

โรงงานมีการแ
กากของเสียท่ีสา
มีการรับเฉพาะ
ใบอนุญาตประก
โรงงานต้องมีกา
ในโรงงานได้ก่อ

 ขอก
สาํห

กอบการจัดการของ

 

ส่วนท่ี 

แจ้งเป็นหนังสื
ามารถรับดําเนินก
ะกากของเสียท่ีไ
กอบกิจการโรงง
ารตรวจสอบเพื่
นตกลงให้บริกา

กาํหนดวธิกีา
รบัโรงงานค

งเสียอุตสาหกรรม ป

1 การประ

เกณฑ์มาตรฐ

อให้ลูกค้าทรา
การได้ 
ได้รับอนุญาตต
งานเท่านั้น  
อยืนยันว่าเป็น
าร 

ารปฏบิัตงิาน
คดัแยกกากข
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เมินยอมรับ

ฐานการปฏิบัติง

าบถึงประเภท

ตามเงื่อนไขการ

นประเภทกากขอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นและเกณฑ
ของเสยีทีไ่ม

เกณฑ์สําหรั

1 2

กากของเสีย

งานที่ดี 

ทกิจการท่ีได้รับ

รประกอบกิจกา

องเสียท่ีโรงงาน

ฑมาตรฐานก
มเปนอนัตรา

รับโรงงานกากคัด
เพ่ือจําห

3 4 5 

ยขั้นต้น 

บอนุญาต และ

ารโรงงานท่ีกําห

นสามารถรับม

การปฏบิตัิงา
ายเพือ่จาํหน

ดแยกของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

ะประเภท ข

หนดไว้ใน ข

าคัดแยก 

านที่ด ี
นายตอ 

 

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*c 

ข้อบังคับ
*c 
3
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ส่วนท่ี 

ข้อ 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 

2.5 
2.6 
2.7 

2.8 

การยกระดับผูประก

2 การขนสง่

มีระบบควบคุม
เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีระบบควบคุม
มีการตรวจสอบ
กากของเสียท่ีจ
บนภาชนะ ซ่ึงร
มีมาตรการป้อง
มีมาตรการและ
มีระบบควบคุม 
ท่ีกําหนดไว้ 
มีระบบติดตาม
เพ่ือให้ม่ันใจว่าจ

กอบการจัดการของ

 

 

งกากของเสี

ม ตรวจสอบสภ
ห้มีการหกหล่นห ื
 ตรวจสอบควา
บว่ากากของเสีย
จะขนส่งต้องมีลัก
ระบุชื่อลูกค้าท่ีส
งกันการร่วงหล่น
ะแผนฉุกเฉินกรณ
ตรวจสอบรถท่ีใ

อัตโนมัติ (GPS 
จะไม่มีการลักล

งเสียอุตสาหกรรม ป

สยีกรณีโรงง

เกณฑ์มาตรฐ

าพรถขนส่งแล
รือรั่วไหลของก
ามพร้อมของคน
ยท่ีจะทําการขนส
กษณะการบรรท
ส่งกากของเสีย ช
นหรือรั่วซึมของ
ณีเกิดการร่วงห
ใช้ในการขนส่งเพ

Tracking) เพ่ื
อบนํากากของเ
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งานเปน็ผู้รว

ฐานการปฏิบัติง

ะภาชนะบรรจุใ
ากของเสียในระ

นขับรถขนส่งกาก
ส่งมีความถูกต้อ
ทุกและบรรจุใน
ชนิดและปริมาณ
งกากของเสียระ
ล่นรั่วไหลของก
พ่ือให้ม่ันใจว่าก

อควบคุมรถขน
เสียไปท้ิงหรือกํา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรั

1 2

บรวมและข

งานที่ดี 

ห้มีสภาพดีก่อน
ะหว่างการขนสง่
กของเสียทุกครั้
องท้ังชนิดและป
นภาชนะที่เหมา
ณกากของเสีย วั
หว่างการขนส่ง
กากของเสียในร
ากของเสียไม่ถูก

นส่งกากของเสีย
าจัดอย่างไม่ถูกต

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ขนส่ง หรือเป็

นออกไปปฏิบัติงา
ง 
ั้งก่อนออกปฏิบั

ปริมาณตามท่ีตก
ะสม และมีการ
วันท่ีรับกากของ

ะหว่างการขนส่
กขนส่งออกนอก

ตลอดเส้นทางที
ต้อง 

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ป็นผู้แต่งตัง้

ระ

านทุกครั้ง 

บติังาน 
กลงไว้ 
รติดฉลาก
งเสีย 

ส่ง 
กเส้นทาง 

ท่ีใช้ขนส่ง

เป็นอันตราย

9 10

งตัวแทน 

ะดับเกณฑ์ 

3

3
3
3

3
3
2

1

 



ครงก

ข้อ 

3.1 มี
แ

3.2 ก

3.3 ถ
แ

3.4 มี
3.5 มี

โ
3.6 มี
3.7 มี

ก

การยกระดับผูประก

มีการรับกากขอ
และปริมาณกาก
การรับกากของ

ถนนและเส้นทา
และมีป้ายเตือน
มีการตรวจสอบแ
มีการตรวจสอบ
โรงงานให้มีควา
มีการตรวจสอบ
มีเกณฑ์ในการปฏ
กรณีท่ีมีกากของ

กอบการจัดการของ

 

 

ส่วนท่ี 3 ก

องเสียจากโรงงา
กของเสียท่ีระบุไ
เสียเข้ามาในโรง

างการเดินรถภ
นในบริเวณท่ีเปน็
และบันทึกการเ
บและบันทึกน้ํา
มถูกต้องตรงกับ

บลักษณะกากขอ
ฏิเสธการรับกาก
งเสียดังกล่าวเข้

งเสียอุตสาหกรรม ป

การรับกากข

เกณฑ์มาตรฐ

านลูกค้าท่ีได้รับ
ไว้ในใบอนุญาต
งงานต้องแจ้งข้อ

ายในโรงงานจ
นจุดเสี่ยงอันตรา
ข้า-ออกของรถข
าหนักหรือปริม
บท่ีได้ตกลงไว้กบั
องเสียก่อนทํากา
กของเสียท่ีโรงงา
้ามาในบริเวณโร
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ของเสียเข้าม

ฐานการปฏิบัติง

บใบอนุญาตนําก
ตเท่านั้น 
อมูลต่อ กรอ. ท

ะต้องแข็งแรง 
าย 
ขนส่งกากของเสี
าตรกากของเสี
บลูกค้า 
ารรับกากแต่ละ
านไม่สามารถรับม
รงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรั

1 2

มาไวใ้นบริเว

งานที่ดี 

กากของเสียออก

ทางสื่ออิเล็กทรอ

ปลอดภัย มีกา

สีย  
สียของรถขนส่ง

ะครั้งท่ีเข้ามาในโ
มาคัดแยกได้ แล

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

วณโรงงาน 

กนอกโรงงานตา

อนิกส์ทุกครั้ง

รแบ่งช่องจราจ

กากของเสียท่ี

โรงงาน
ละมีมาตรการต

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

ามรายชื่อ

จรชัดเจน 

เข้ามาใน

ตอบสนอง

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*b,c 
2

2
3

3
2

 



ครงก

ส่วน

ข้อ 

4.1 มี
มี
ก

4.2 ร
เ
ห

4.3 พื
ดู

4.4 พื
โ

4.5 มี
เ

4.6 ป
เ
วั

4.7 ก
4.8 มี
4.9 มี

น
4.10 มี

การยกระดับผูประก

นท่ี 4 การจั

มีการจัดเก็บกาก
มีพ้ืนท่ีเพียงพอต
กรอ. หรือหน่วย
ระยะเวลาท่ีใช้ใน
เข้ามาในบริเวณ
หน่วยงานท่ีได้รบั
พ้ืนท่ีเก็บกากข
ดูดซับหรือสะสม
พ้ืนท่ีเก็บของเสี
โรงงานโดยไม่ผา่
มีการกําหนดพ้ื
เศษโลหะ เป็นต้
ประเภทภาชนะ
เกินความสามา
วัสดุท่ีจัดเก็บท่ีเห
การจัดเก็บหรือเ
มีการแบ่งพ้ืนท่ีจ
มีการตรวจสอบ
นําออกไปคัดแย
มีการตรวจสอบ

กอบการจัดการของ

 

 

จดัเก็บกากข

กของเสียไว้ภาย
ต่อการจัดเก็บอ
ยงานที่ได้รับมอบ
นการบําบัด กํา

ณโรงงาน ท้ังนี้
บมอบหมายภาย
องเสียต้องเรียบ
มสารที่อาจหกห
สียต้องมีคัน เขื
านการบําบัด 
้นท่ีจัดเก็บของ
ต้น และติดต้ังป้า
ะท่ีจัดเก็บต้องมี
รถในการรองรับ
ห็นได้ชัดเจน 
เรียงซ้อนกากขอ
จราจรและกําหน
บและบันทึกข้อ
ยก 
สถานท่ีจัดเก็บก

งเสียอุตสาหกรรม ป

ของเสียไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐ

ยในอาคารท่ีมีคว
อย่างปลอดภัย
บหมายก่อน  
จัดกากของเสียไ
้ หากจําเป็นต้อ
ยใน 5 วัน ก่อน
บ มีความลาดเ
หรือรั่วไหล 
ข่ือน คูล้อมรอบ

เสียตามประเภ
ายสัญลักษณ์แส
มีความเหมาะสม
บของภาชนะบ

องเสียต้องคํานงึ
นดเส้นทางท่ีเหม
อมูลท้ังประเภท

กากของเสียและ

42 

ปงบประมาณ 

นพื้นท่ีเก็บก

ฐานการปฏิบัติง

วามม่ันคงแข็งแ
กรณีจัดเก็บไว้น

ไม่อันตรายภาย
งขยายเวลาการ

นครบเวลาท่ีกําห
เอียงเพียงพอไม

บพ้ืนท่ีเพ่ือป้อง

ภทของเสียให้ชั
สดงประเภทของ
มกับประเภทขอ
รรจุ และติดต้ัง

งถึงความปลอด
มาะสมในการข
ทและปริมาณก

ะกําหนดผู้รับผิด
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรั

1 2

ากเพื่อรอนํา

งานที่ดี 

แรง มีการระบา
นอกอาคารต้อง

ยใน 30 วัน นับจ
รบําบัด หรือกําจั
หนด 
ม่แตกร้าว ทําค

งกันไม่ให้น้ําเสี

ัดเจน เช่น เศษ
งเสียท่ีจัดเก็บท่ี
องเสีย ปริมาณ
งป้ายสัญลักษณ์

ดภัยเป็นหลัก
ขนส่งกากของเสี
กากของเสียท่ีนํ

ดชอบอย่างชัดเ

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

าเข้าสู่กระบ

ยอากาศท่ีพอเพี
งได้รับความเห็น

จากวันท่ีรับกาก
จัด ต้องแจ้งต่อก

ความสะอาดง่าย

ยรั่วไหลออกน

ษกระดาษ เศษพ
เห็นได้ชัดเจน 

ณของเสียท่ีเก็บกั
ณ์ท่ีภาชนะแสดง

ยไปยังจุดเก็บต่
นํามาจัดเก็บทุก

จน

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

บวนการคัดแ

ระ

พียง และ
นชอบจาก 

ข

กของเสีย 
กรอ. หรือ

ข

ย และไม่ 

นอกพ้ืนท่ี

ษพลาสติก 

กักต้องไม่
งประเภท

ต่างๆ 
กครั้งหรือ

เป็นอันตราย

9 10

แยก 

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*d 

2

3

2

3

2
2
2

3

 



ครงก

ข้อ 

5.1 อ
ก

5.2 จ
5.3 พื

แ
5.4 มี

มี
5.5 เ

ก
5.6 มี

ต
ส

5.7 มี
5.8 

5.9 มี
ไ

5.10 พ
อ

การยกระดับผูประก

อาคารโรงงานต้
กากของเสีย พ้ืน
จัดให้มีพ้ืนท่ีสําห
พ้ืนท่ีคัดแยกกา
และจํานวนพนัก
มีการติดต้ังเครื
มีความปลอดภัย
เครื่องจักร อุปก
การทําความสะ
มีป้ายสัญลักษณ
ตําแหน่งท่ีเห็นได
ส่วนบุคคล” “ร
มีห้องอาบน้ํา ท่ี
ต้องรวบรวมขอ
บําบัด กําจัดต่อ
มีคู่มือการทํางา
ได้อย่างถูกต้องแ
พนักงานท่ีปฏิบ
อย่างถูกต้อง 

กอบการจัดการของ

 

 

ต้องมีแสงสว่าง
นท่ีม่ันคงแข็งแรง
หรับคัดแยกกาก
ากของเสียต้องมี
กงานท่ีปฏิบัติงา
รื่องจักรในตําแ
ย 
กรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
อาด 
ณ์แจ้งเตือนอัน
ด้ชัดเจน เช่น “
ะวังเสียงดังจาก

ท่ีล้างมือ ท่ีล้างต
องเสียท่ีเหลือจา
อไป 
านหรือคําแนะนํ
และเหมาะสม 
บัติงานคัดแยก

งเสียอุตสาหกรรม ป

ส่วนท่ี 5 ก

เกณฑ์มาตรฐ

เพียงพอ มีการ
ง และไม่มีน้ําขัง
กของเสียในบริเว
มีขนาดเหมาะส
าน 
แหน่งท่ีเหมาะ

ติงานคัดแยกกา

นตรายจากการ
“ระวังเคร่ืองจักร
การทํางานของเค
าและห้องผลัดเ
ากการคัดแยก 

นําในการปฏิบัติ

กากของเสีย จ
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การคัดแยกก

ฐานการปฏิบัติง

รระบายอากาศที
ง 
วณท่ีเหมาะสมก
สมกับปริมาณก

สม พนักงานส

ากของเสียต้องอ

รทํางานของเครื
รกําลังทํางาน”
ครื่องจักร” เปน็
เปลี่ยนชุดทํางาน
จัดเก็บในภาชน

ติงานกับเคร่ืองจั

จะต้องได้รับกา

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรั

1 2

กากของเสีย

งานที่ดี 

ท่ีดี มีหลังคาคลุ

กับการทํางานข
ากของเสียท่ีจะ

สามารถเข้าปฏิ

อยู่ในสภาพท่ีพ

รื่องจักรไว้ในบริ
 “โปรดสวมใส่

นต้น 
นท่ีเพียงพอเหม
นะและสถานท่ี

จักร เพ่ือให้พนัก

ารฝึกอบรมในก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

 

มป้องกันน้ําฝน

องพนักงาน
ะคัดแยก เครื่อง

ฏิบัติงานได้สะด

พร้อมใช้งาน แล

ริเวณพ้ืนท่ีปฏิบั
อุปกรณ์ป้องกัน

มาะสมกับพนักง
ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

กงานสามารถป

การคัดแยกกาก

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

นสัมผัสกับ ข

งจักรท่ีใช้ 

ดวกและ 

ละง่ายต่อ

บัติงานใน
นอันตราย

งาน 
อรอนําไป

ปฏิบัติงาน

กของเสีย 

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*a 
1
2

3

2

3

2
3

3

2

 



ครงก

ข้อ 

6.1 มี
แ

6.2 มี
พ

6.3 มี
เ

6.4 มี
จ

การยกระดับผูประก

มีการดําเนินการ
และการระบาย
มีการติดต้ังอุปก
พนักงานท่ีทํางา
มีคู่มือการปฏิบั
เครื่องจักรแต่ละ
มีมาตรการป้องก
จากการทํางานข

กอบการจัดการของ

 

 

ส่วนท่ี 6

รบดย่อยวัสดุท่ีค
อากาศท่ีเพียงพ
กรณ์ป้องกันอันต
านกับเคร่ืองจักร
บัติงานหรือข้อแ
ะชนิด 
กันผลกระทบที่
ของเครื่องจักร 

งเสียอุตสาหกรรม ป

6 การลดขน

เกณฑ์มาตรฐ

คัดแยกแล้วภาย
พอ 
ตรายจากเคร่ือง
รโดยตรง 
แนะนําการปฏิ

เกิดจากการปฏิ
การระคายเคือง
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นาดหรือบีบอั

ฐานการปฏิบัติง

ยในห้องท่ีมีขนาด

งจักร (Machine

ฏิบัติงานกับเครื

บัติงาน เช่น กา
งผิวหนังและดว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรั

1 2

อัดวัสดุท่ีคัด

งานที่ดี 

ดเพียงพอกับวัส

e Guarding) เพื

รื่องจักรให้กับพ

ารฟุ้งกระจายขอ
วงตา 

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ดแยกแล้ว 

ดุท่ีจะบดย่อย มี

พ่ือเป็นการป้อง

พนักงานท่ีประจ

องฝุ่นละออง แล

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

มีแสงสว่าง

งกันให้กับ

จําอยู่กับ

ละเสียงดัง

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

2

3

3

2

 



ครงก

ข้อ 

7.1 อ
น

7.2 จ
7.3 จ
7.4 พื

น
7.5 มี

เ
7.6 มี
7.7 ป

ที
7.8 ก
7.9 มี

ที
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ส่วนท่ี 7 กา

อาคารจัดเก็บวัส
น้ําฝนสัมผัสกับก
จัดให้มีพ้ืนท่ีสําห
จัดให้มีมาตรกา
พ้ืนท่ีจัดเก็บวัสด
น้ําเสีย น้ําชะรัว่
มีการกําหนดพ้ืน
เศษไม้ เป็นต้น 
มีการตรวจสอบ
ประเภทภาชนะ
ท่ีคัดแยกแล้วท่ีน
การจัดเก็บหรือ
มีการตรวจสอบ
ท่ีมีการนํามาจัด

กอบการจัดการของ

 

 

ารจัดเก็บวัส

สดุท่ีคัดแยกแลว้
กากของเสีย พ้ืน
หรับจัดเก็บวัสดุ
รรองรับ การปอ้
ดุท่ีคัดแยกแล้ว
วไหลออกนอกพ้ื
นท่ีจัดเก็บวัสดุที
และติดต้ังป้ายส

บสถานท่ีจัดเก็บว
ะท่ีจัดเก็บต้องมี
นํามาจัดเก็บต้อ
เรียงซ้อนวัสดุท่ี
บและบันทึกข้อม
ดเก็บ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

สดท่ีุคัดแยก

เกณฑ์มาตรฐ

วต้องมีแสงสว่าง
นท่ีม่ันคงแข็งแร
ท่ีคัดแยกแล้ว 
องกันมลพิษระห
ต้องมีคัน เข่ือน

พ้ืนท่ีโรงงานโดยไ
ท่ีคัดแยกแล้วตา
สัญลักษณ์แสดง
วัสดุท่ีคัดแยกแล
มีความเหมาะส
องไม่เกินความส
คัดแยกแล้วต้อง
มูลท้ังประเภทแ
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แลว้เพื่อรอ

ฐานการปฏิบัติง

งเพียงพอ มีการ
รงและไม่มีน้ําขัง

หว่างการจัดเก็บ
น คูล้อมรอบพ้ืน
ไม่ผ่านการบําบั
มประเภทของวั
งประเภทวัสดุท่ี
ล้วเพ่ือป้องกันก
สมกับประเภทวั
ามารถในการรอ
งคํานึงถึงความ
และปริมาณวัส

เกณฑ์สําหรั

1 2

ส่งไปให้แก่ผ

งานที่ดี 

รระบายอากาศ
ง  

บวัสดุท่ีคัดแยกแ
นท่ีจัดเก็บกากข
บดั 
วัสดุ เช่น กระด
จัดเก็บท่ีเห็นได้
การร่วงหล่น
วัสดุท่ีคัดแยกแ
องรับของภาชน
ปลอดภัยเป็นห
ดุท่ีคัดแยกแล้ว

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ผู้ท่ีจะนําไปใ

ศดี มีหลังคาคลุม

แล้ว
ของเสียเพ่ือป้อง

าษ พลาสติก โล
้ชัดเจน  

ล้ว และปริม
นะบรรจุ 
ลัก 
ท่ีนํามาจัดเก็บไ

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ใชป้ระโยชน

ระ

ม ป้องกัน ข

งกันไม่ให้ 

ลหะ และ

มาณวัสดุ 

ไว้ทุกครั้ง 

เป็นอันตราย

9 10

น ์

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*a 
2
3
3

2

1
2

2
2
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มี

8.10 มี
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สว่
ารซ่อมบํารุง 

จัดทําแผนซ่อม
ระบบบําบัดมลพ
จัดให้มีการตรว
โดยสภาพ เช่น 
มีการรวบรวมข
กําจัดต่อไป 

ารจัดการของ

กรณีการเกิดของ

ในกรณีการจัดเก

กรณีส่งของเสีย
บริเวณโรงงาน
ของเสียอันตราย
กรณีกําจัดของ
กําจัดตามที่ได้รั
มีการเก็บรวบร
ท่ีแข็งแรง มีฝาปิ
มีการจัดเก็บขอ
มีป้ายเคร่ืองหม
มีการจดบันทึกข
และติดป้ายบ่งชี้

กอบการจัดการของ

 

 

วนท่ี 8 ระบบ

บํารุงเชิงป้องกั
พิษ 
วจทดสอบความ
รถยก เครื่องตัด

ของเสียจากการ

งเสีย 

งเสียภายในโรงงา

ก็บของเสียเหล่า

ยออกไปกําจัดน
นตามแบบสก.2
ยต้องจัดทําใบกํ
เสียเองภายในโ
ับความเห็นชอบ
รวมของเสียท่ีเกิ
ปดมิดชิด 
องเสียในอาคาร
ายและคําเตือน
ข้อมูลของเสีย 
ชี้ไว้ท่ีภาชนะจัดเ

งเสียอุตสาหกรรม ป

บบําบดัมลพิ

เกณฑ์มาตรฐ

กันซ่ึงรวมถึงกา

มปลอดภัยในก
ดหรือบดย่อยวสั
รซ่อมบํารุงจัดเก็

เกณฑ์มาตรฐ

านต้องจัดทําราย

านี้นานกว่า 90 

นอกโรงงาน ต้
2 และแจ้งข้อมู
ํากับการขนส่ง
โรงงานต้องได้รั
บจาก กรอ.  
กิดข้ึนอย่างเหม

รมีหลังคาคลุมแ
ชัดเจน 
เช่น ชื่อของเสีย
ก็บของเสียในตํา
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พิษและสาธ

ฐานการปฏิบัติง

รสอบเทียบเครื

การใช้อุปกรณ์
สดุ เป็นประจําท
ก็บในภาชนะแล

ฐานการปฏิบัติง

ยงานตามแบบ ส

วัน มีการขออน

้องขออนุญาตแ
มูลการขนส่งขอ

รับความเห็นชอ

มาะสม เช่น แบ

และพ้ืนคอนกรี

ย ปริมาณ สถาน
าแหน่งท่ีเห็นได้

เกณฑ์สําหรั

1 2

ารณูปการอื

งานที่ดี 

รื่องมือ เคร่ืองจ

เครื่องจักรท่ีอา
ทุกปี  
ละสถานท่ีท่ีเหม

งานที่ดี 

สก.3

นุญาตและได้รับ

และได้รับอนุญ
องเสียทางสื่ออิ

อบจาก กรอ.ก่

บ่งประเภท ชนิ

รีต มีการป้องกัน

นะของเสีย (ขอ
ด้อย่างชัดเจน 

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

อ่ืนๆ ในโรงง

จักรท่ีใช้ในการ

าจก่อให้เกิดอัน

าะสมเพ่ือรอนํา

บอนุญาตตามแบ

าตนําของเสียอ
อิเล็กทรอนิกส์ 

อนกําจัด และต

ดของเสีย เก็บใ

นการทําปฏิกิริ

งแข็ง ของเหลว

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

งาน 

ระ

รผลิตและ

นตรายได้ 

าไปบําบัด 

ระ

ข

บบ สก.1 ข

ออกนอก
หากเป็น 

ข

ต้องใช้วิธี ข

ในภาชนะ 

รยาต่อกัน  

ว ตะกอน)  

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 
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3
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ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
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ข้อบังคับ
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ข้อบังคับ
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ข้อบังคับ
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ส่วนท่ี 
ารป้องกันอัค

ติดต้ังเครื่องดับเ
ของพ้ืนท่ีนั้นๆ ใ
มีการตรวจทดสอ
ถังดับเพลิงและอ
มีการติดต้ังแผน
ดับเพลิง รวมถงึ
มีอุปกรณ์ตรวจจ
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภา
ติดต้ังระบบไฟฟ้
ปดิทึบ หรือในก
จัดให้มีการฝึกซ้

ารรองรับเหตุ

มีแผนการป้องก
คาดไม่ถึง  
แผนฉุกเฉินแต่ล
มีการระบุตําแห
มีการซ้อมแผนฉ
วาตภัย หรือเหต

กอบการจัดการของ

 

 

9 การจัดก
คีภัย 

เพลิงและอุปกร
ในการเกิดอัคคีภ
อบและบํารุงรัก
อุปกรณ์ดับเพลิ
นผังแสดงเส้นท
งสัญญาณแจ้งเห
จับและแจ้งเตือ
ยในโรงงานอย่า
ฟ้า และป้ายทา
กรณีอาคารเปิดโ
้อมดับเพลิงและ

ตุฉุกเฉิน 

กันอุบัติภัยเพ่ือ

ละเรื่องต้องครอ
หน่งผู้รับผิดชอบ
ฉุกเฉินท่ีไม่ใช่อั
ตุท่ีคาดไม่ถึงอย่

งเสียอุตสาหกรรม ป

การด้านสิ่งแ

เกณฑ์มาตรฐ

ณ์ดับเพลิงตามบ
ภัย  
ษาเครื่องมือและ
ง รวมถึงสัญญา
างหนีไฟ ติดป้า
หตุเพลิงไหม้ แล
อน เช่น Smoke
างเหมาะสม เช่น
งออกฉุกเฉินท่ีป
โล่ง ต้องจัดให้มี
ะฝึกซ้อมหนีไฟอ

เกณฑ์มาตรฐ

รองรับเหตุฉุกเ

บคลุมด้านการป
ในแต่ละแผน แ

อัคคีภัยอย่างน้อ
างน้อยปีละคร้ัง
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แวดล้อม อา

ฐานการปฏิบัติง

บริเวณต่างๆ อ

ะอุปกรณ์ดับเพลิ
าณแจ้งเหตุเพลงิ
ายสัญลักษณ์บ่ง
ละไฟฉุกเฉินบอก
e Detector, H
น สถานท่ีจัดเก็บ
ประตูหนีไฟแล
มีเส้นทางหนีไฟที
อย่างน้อยปีละค

ฐานการปฏิบัติง

เฉินในกรณีเกิด

ป้องกัน การระง
และผู้ท่ีอยู่ในแผ
อยปีละคร้ัง เช่น
ง 

เกณฑ์สําหรั

1 2

ชีวอนามัยแ

งานที่ดี 

ย่างเพียงพอแล

ลิงอย่างสม่ําเสม
งไหม้ต้องอยู่ใน
งชี้ตําแหน่งเคร่ือ
กทางหนีไฟ  

Heat Detector
บกากของเสีย ห
ะเส้นทางหนีไฟ
ท่ีเห็นได้อย่างชดั
ครั้ง 

งานที่ดี 

เหตุสารเคมีรั่วไ

งบั การบรรเทา
นฉุกเฉินจะต้อง
น กรณีเกิดเหตุ

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

และความปล

ะเหมาะสมกับค

มอเป็นประจําทุก
สภาพที่ดีใช้งาน
องดับเพลิง หรือ

r, Gas Detect
หรือผลิตภัณฑ์ 
ฟอย่างพอเพียงใ
ดเจน 

ไหล อัคคีภัย ห

อพยพและการ
งได้รับการฝึกอบ
สารเคมีรั่วไหล

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ลอดภัย 

ระ

ความเสี่ยง

กเดือน 
นได้ 
ออุปกรณ์

tor ติดต้ัง

ในอาคาร 

ระ

หรือเหตุท่ี
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บรม 
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ส่วนท่ี 9 
าชีวอนามัย 

จัดให้มีการปฐม
มีการตรวจสุขภ
มีการจัดและดูแ
ประเภทและชนิ
มีการตรวจวัดแ
เสี่ยงภายในสถา
พนักงานท่ีปฏิบั
การใช้งานเคร่ือ
โรงงานที่เกี่ยวข้อ
ทํางานท่ีมีประก
มีระบบตรวจติด
ได้รับการรับรอง
มีการตรวจวัดคุ
มีระบบตรวจติด
อย่างต่อเนื่องแล

ารจัดการด้าน

มีมาตรการควบ
เก็บกักกากของ
อนามัยของพนกั
มีมาตรการควบค
แพร่กระจายสู่สิง่
ได้รับการรับรอง
สิ่งแวดล้อม สําห

กอบการจัดการของ

 

 

การจัดการ

มพยาบาลและก
ภาพของพนักงาน
แลให้พนักงานใ
นดิของงาน รวม
และวิเคราะห์สภ
านประกอบการ
บัติงานเกี่ยวกับ
งจักรนั้น  
องหรือทําให้เกิด
กายไฟหรือความ
ดตามภายในเกี่ยว
มาตรฐานการจดั
ณภาพสิ่งแวดล้
ดตามภายในด้า
ละสมํ่าเสมอ 

นสิ่งแวดล้อม

คุมป้องกันการเ
เสีย พ้ืนท่ีคัดแย
กงานและชุมชนข
คุม ตรวจสอบป้อ
งแวดล้อมโดยไม
มาตรฐานการดํา
หรับโรงงานอุตส

งเสียอุตสาหกรรม ป

ด้านสิ่งแวด

เกณฑ์มาตรฐ

ารรักษาพยาบา
นประจําปี 
ช้อุปกรณ์ป้องกั
ถึงมีมาตรการเข
ภาวะการทํางาน
  
รถยกหรือเคร่ือ

ดประกายไฟหรือ
มร้อนท่ีเป็นอันต
วกับอาชีวอนามั
ดการด้านอาชีวอ
้อมอย่างสมํ่าเส
นระบบการจัดก

 

เกณฑ์มาตรฐ

เกิดกลิ่นเหม็น แ
ยกและพ้ืนท่ีจัดเ
ข้างเคียง 
องกันไม่ให้มีการ
ม่ผ่านระบบบําบั
าเนินงานด้านสิ่งแ
สาหกรรมขนาด
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ดล้อม อาชวี

ฐานการปฏิบัติง

าลในเบื้องต้นให้

กันอันตรายส่วน
ข้มงวดกําชับให้
นเกี่ยวกับระดับ

องจักรท่ีอาจก่อ

อความร้อนท่ีเป็น
ตราย (Hot Wo
มัยและความปลอ
อนามัยและความ
สมอ
การสิ่งแวดล้อม

ฐานการปฏิบัติง

แมลง พาหะนําโ
เก็บวัสดุท่ีคัดแย

รระบายมลพิษผ่
บดัมลพิษท้ังในส
แวดล้อม ISO 
กลางและขนาด

เกณฑ์สําหรั

1 2

วอนามัยและ

งานที่ดี 

ห้กับพนักงาน 

นบุคคลท่ีได้มาต
ห้พนักงานสวมใส
บความร้อน แสง

อให้เกิดอันตราย

นอันตราย ต้อง
ork Permit Sys
อดภัยอย่างต่อเนื
มปลอดภัย (OHS

มและมีการปรับ

งานที่ดี 

โรคและก่อเหตุเ
ยกแล้วเพ่ือป้อง

านทางลัด (By-p
ถานการณ์ปกติแ
14001 หรือกา

ดย่อม (EMS for

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ะความปลอด

ตรฐานและเหม
ส่ทุกครั้งท่ีปฏิบติั
งสว่าง หรือเสีย

ย ต้องผ่านการ ึ

จัดทําระบบกา
stem) 
นื่องเละสมํ่าเสมอ
SAS 18001/TIS 

ปรุงคุณภาพสิ่ง

เดือดร้อนรําคาญ
กันผลกระทบต่

pass) หรือปล่อย
และสถานการณ์
ารรับรองระบบก
r SMEs) 

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

ระ

มาะสมกับ
ติงาน 
ยงในพ้ืนท่ี

ฝึกอบรม 

รอนุญาต

อ 
S 18001) 

งแวดล้อม

ระ

ญในพ้ืนท่ี
ต่อสุขภาพ

ยให้มลพิษ
ณฉ์ุกเฉิน 
การจัดการ

เป็นอันตราย
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3
3
3

3

3

3

2
1
2
2
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ข้อ 

10.1 มี
แ

10.2 มี
ช

10.3 มี
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ข้อ 

10.4 มี

10.5 มี
วิ
วิ
ล

10.6 มี
ผู

10.7 มี
จ

10.8 มี
บ
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ส่วน
วามรับผิดชอ

มีระบบการรับเ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิ
มีการดําเนินกิจ
ชุมชน 
มีการดําเนินกิจ

ารรายงานผล

มีการประกอบกิ

มีข้อมูลผลวิเคร
วิเคราะห์ของส
วิเคราะห์ท่ีข้ึน
ลักษณะเฉพาะข
มีการส่งรายงาน
ผู้บําบัดและกําจั
มีการจัดทําบัญ
จัดเก็บไว้เป็นหล
มีการจัดทําบัญ
บําบัด กําจัด แล

กอบการจัดการของ

 

 

นท่ี 10  การ
อบต่อสังคม 

เรื่องร้องเรียน 
กิดข้ึนอย่างเป็นร
จกรรมท่ีเป็นกา

กรรมท่ีเป็นการ

ลการปฏิบัติงา

กิจการตามที่ได้รั

ราะห์ทางเคมีแ
สถานประกอบ
ทะเบียนไว้กับ

ของกากของเสีย)
นประจําปีตามแ
จัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ญชีแสดงรายกา
ลักฐานไม่น้อยก
ชีแสดงรายการ
ละจัดเก็บไว้เปน็

งเสียอุตสาหกรรม ป

รสื่อสารตอ่ส

เกณฑ์มาตรฐ

และตรวจสอบ
ระบบ 
ารส่งเสริมป้องก

รส่งเสริมสังคม ศ

าน 

เกณฑ์มาตรฐ

รับอนุญาตจาก 

และกายภาพข
การ ห้องปฏิบั

บ กรอ. และจัด
)  
แบบใบแจ้งเกี่ยว
อวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้
ารกากของเสียท
กว่า 1 ปี เพ่ือกา
รกากของเสียท่ี
นหลักฐานไม่น้อ
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สาธารณะแล

ฐานการปฏิบัติง

เรื่องร้องเรียนจ

กันรักษาทรัพย

ศาสนา และวฒั

ฐานการปฏิบัติง

กรอ. เท่านั้น

ของกากของเสี
ัติการวิเคราะห
ดเก็บไว้อย่างน

วกับรายละเอีย
ว (สก.5) ให้แกก่
ท่ีรับมาคัดแยก
ารตรวจสอบ  
ีเข้าสู่กระบวนก

อยกว่า 1 ปี เพ่ือ

เกณฑ์สําหรั

1 2

ละความรบัผิ

งานที่ดี 

จากชุมชน รวม

ยากรธรรมชาติ

ฒนธรรม

งานที่ดี 

ยก่อนการคัดแ
ห์ของทางราชก
น้อย 3 ปี (ต้อง

ยดสิ่งปฏิกูลหรือ
กรอ. ภายในวัน
ก (สก.6) ในวัน

การคัดแยก (สก
อการตรวจสอบ

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ผิดชอบต่อสั

ถึงมีการดําเนิน

และสิ่งแวดล้อ

แยกจากห้องปฏ
การหรือห้องปฏ
งพิจารณาตาม

อวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ท่ี 1 มีนาคมขอ

นท่ีมีการรับของ

ก.7) ในแต่ละวั

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

สงัคม 

ระ

นการเพ่ือ

มร่วมกับ

ระ

ข

ฏิบัติการ
ฏิบัติการ

มประเภท

ข

ว สําหรับ 
องทุกปี   

ข

งเสียและ ข

วันท่ีมีการ ข

เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

2

1

1

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*c 

ข้อบังคับ
*c 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*d 
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ทั้งสิ้น 24

 
 ใ
10 ส่วน 
โดยในคอ
 
และน้อย
   
กฎหมาย

น้ันๆ  
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เกณฑม
กากอตุส

 เกณฑ์มาตรฐ
42 ข้อ ประกอ

ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 5 
ส่วนที่ 6 
ส่วนที่ 7 
ส่วนที่ 8 
ส่วนที่ 9 
ส่วนที่ 10 

ในการนําเส
 หรือขั้นตอนก
อลัมน์ระดับคว
ตัวเลข 3, 2 แ

ย ตามลําดับ  
สัญลักษณ์ *X

ยวัตถุอันตราย
“-” หมายถึง

 
 
 
 

กอบการจัดการของ

าตรฐานการ
สาหกรรม 
ฐานการปฏิบัติ
อบด้วยข้อกําห

การประเมิน
การขนส่งก
การรับกาก
การจัดเก็บ
บําบัด กําจั
การฝังกลบ
การเผากาก
การรีไซเคลิ
ระบบบําบัด
การจัดการ
การสื่อสาร

นอเกณฑ์มา
การประกอบกิ
วามสําคัญขอ
และ 1 หมายถึ

X หมายถึง ข้
ย โดย x เป็นร
 ไม่เป็นข้อกํา

งเสียอุตสาหกรรม ป

รปฏบิัตงิาน

ติงานที่ดีสําหรั
หนดวิธีการปฏ

นยอมรับกาก
กากของเสียกร
กของเสียเข้าม
กากของเสียไว
ัด 

บกากของเสีย
กของเสียในเต
ลกากของเสีย
ดมลพิษและส
ด้านสิ่งแวดลอ้
ต่อสาธารณะ

ตรฐานฯ แต่
กิจกรรมน้ันๆ 
งข้อกําหนด จ
ง ข้อกําหนดวิ

ข้อกําหนดวิธีก
รายช่ือกฎหมา
หนดวิธีการป
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ที่ดสีาํหรบัโร

รับโรงงานรีไซ
ฏิบัติงาน 10

ของเสียขั้นต้น
รณีโรงงานเป็น
าไว้ในบริเวณ
ไว้ในพ้ืนที่เก็บ

ตาเผา

สาธารณูปการ
อม อาชีวอนา
และความรับ

ต่ละส่วนน้ัน 
และระดับควา
จะใช้ตัวเลขแล
วิธีการปฏิบัติง

การปฏิบัติงาน
ายที่เก่ียวข้องก
ปฏิบัติงานที่ดีส

โรงงานรีไซเ

เคิล และบําบั
ส่วน (ขั้นตอน

น
นผู้รวบรวมแล

ณโรงงาน
กากเพ่ือรอนํา

รอ่ืนๆ ในโรงงา
ามัยและความ
ผิดชอบต่อสัง

จะแสดงทั้งข้
ามสําคัญของแ
ละสัญลักษณท์
านที่ดีน้ัน มีระ

นที่ดีน้ัน เป็นข
กับข้อกําหนด
สําหรับกิจกรร

คลิ และบําบ

บัด กําจัดกากอ
นการประกอบ

ละขนสง่หรือเ

าเข้าสู่กระบวน

าน
มปลอดภัย
คม

ข้อกําหนดวิธี
แต่ละข้อกําหน
ที่สื่อความหม
ะดับความสําคั

ข้อกําหนดด้าน
วิธีปฏิบัติงาน
รมบําบัด กําจั

บดั กาํจดั  

อุตสาหกรรม 
บกิจกรรม) ดัง

เป็นผู้แต่งต้ังตั

นการรีไซเคิล 

ธีการปฏิบัติง
นดในรูปแบบข
มาย ดังน้ี    
คัญระดับมาก 

นกฎหมายโร
นที่ดีน้ันๆ  
จัดกากของเสีย

มีจํานวน
งน้ี 

ัวแทน

และ

านที่ดีทั้ง  
ของตาราง 

ปานกลาง 

งงานและ

ยประเภท
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สัญลักษณ
a 
b 

c 

d 

e 
f 

g 
h 
i 

j 
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l 
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ณ์ 
กฎกระทร
ประกาศก
กําหนดไว้
ท่ีระบายอ
ประกาศก
พิเศษเพ่ือ
ประกาศก
สิ่งปฏิกูลห
ประกาศก
ประกาศก
จากโรงงา
ประกาศก
ประกาศก
ประกาศก
พ.ศ. 254
ประกาศก
ปูนซีเมนต
ประกาศก
สื่อนําควา
ประกาศก
พ.ศ. 255
ประกาศก
ของเสีย ม
และหลักเ
ประกาศก
ขนส่งของ
พ.ศ. 254
ประกาศก
ใช้แล้วขอ
 

กอบการจัดการของ

รวงฉบับท่ี 2 (พ
กระทรวงอุตสาห
ว้ในประกาศกระ
ออกจากโรงงาน
กระทรวงอุตสา
อตรวจสอบคุณภ
กระทรวงอุตสา
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
กระทรวงอุตสาห
กระทรวงอุตสาห
านโดยทางส่ืออิเ
กระทรวงอุตสาห
กระทรวงอุตสาห
กระทรวงอุตสา
49 
กระทรวงอุตสา
ต์ พ.ศ. 2549 
กระทรวงอุตสา
ามร้อน พ.ศ. 25
กระทรวงอุตสา
0 
กระทรวงอุตสาห
มลพิษ หรือสิ่งใด
กณฑ์การขึ้นทะ
กรมโรงงานอุต
งเสียอันตราย 

48 
กรมโรงงานอุตส
งผู้ประกอบกิจก

งเสียอุตสาหกรรม ป

.ศ. 2535) ออก
หกรรม เรื่อง กํ
ะทรวงอุตสาหก

น 
หกรรม เรื่อง กํ
ภาพอากาศออก
าหกรรม เรื่อง 
แล้วท่ีเป็นอันตร
หกรรม เรื่อง ระ
หกรรม เรื่อง หลั
เล็กทรอนิกส์ (In
หกรรม เรื่อง กา
หกรรม เรื่อง กา
าหกรรม เรื่อง 

าหกรรม เรื่อง 

หกรรม เรื่อง ม
549 
หกรรม เรื่อง ก

หกรรม เรื่อง ก
ดๆ ท่ีมีผลกระทบ
เบียนผู้ควบคุมดู
สาหกรรม เรื่อ
ตามประกาศก

สาหกรรม เรื่อง 
การบําบัดและก
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รายชื่อก
กตามความในพ
ําหนดคุณลักษณ
กรรม ฉบับท่ี

กําหนดให้โรงงา
กจากปล่องแบบ
กําหนดปริมาณ
รายจากอุตสาห
ะบบเอกสารกําก
ลักเกณฑ์และวิธีก
nternet) พ.ศ.2
ารกําจัดสิ่งปฏิกู
ารประกันภัยคว
กําหนดค่าปริม

กําหนดค่าปริม

มาตรการความป

การจัดทํารายงา

การกําหนดชนิด
บต่อสิ่งแวดล้อม
ดูแลสําหรับระบ
ง หลักเกณฑ์ก
กระทรวงอุตสา

หลักเกณฑ์และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลห

กฎหมาย 
ระราชบัญญัติโร
ณะน้ําท้ิงท่ีระบ
2 (พ.ศ. 253

านประเภทต่างๆ
อัตโนมัติ พ.ศ. 
ณสารเจือปนใน
กรรม พ.ศ. 254
กับการขนส่งขอ
การแจ้งรายละเ
2547 
กูลหรือวัสดุท่ีไม่ใ
วามเสียหายจาก
มาณของสารเจื

มาณของสารเจื

ปลอดภัยเกี่ยวก

านชนิดและปริม

ดและขนาดของโ
ม กําหนดคุณสม
บบป้องกันสิ่งแวด
ารพิจารณา กา

าหกรรม เรื่อง 

ะวิธีการปฏิบัติเ
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แ

รงงาน พ.ศ. 25
ายออกนอกโรง
39) เรื่อง กําห

ๆ ต้องติดต้ังเครื
2544 
นอากาศท่ีระบ
45 
องเสียอันตราย พ
อียดเกี่ยวกับสิ่ง

ใช้แล้ว พ.ศ. 25
กการขนส่งวัตถุอ
อปนในอากาศ

อปนในอากาศ

กับหม้อน้ําและห

มาณสารมลพิษ

โรงงาน กําหนด
มบัติของผู้ควบคุ
ดล้อมเป็นพิษ  (
ารแต่งต้ังตัวแท
การกําจัดสิ่งป

เกี่ยวกับการจัดก
แล้ว พ.ศ. 2550

535 
งงานให้มีค่าแตก
หนดคุณลักษณะ

รื่องมือหรือเคร่ื

ายออกจากปล

พ.ศ. 2547 
งปฏิกูลหรือวัสดุ

548 
อันตราย พ.ศ. 2
ท่ีระบายออกจ

ท่ีระบายออกจ

หม้อต้มท่ีใช้ขอ

ษท่ีระบายออกจ

ดวิธีการควบคุม
คุมดูแล ผู้ปฏิบัติ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
ทนเพ่ือเป็นผู้รว
ฏิกูลหรือวัสดุที

การสิ่งปฏิกูลหรื
0 

กต่างจากที่
ะของน้ําท้ิง

องอุปกรณ์

ล่องเตาเผา

ดท่ีไม่ใช้แล้ว

2549
จากโรงงาน 

จากโรงงาน

องเหลวเป็น

จากโรงงาน 

มการปล่อย
ติงานประจํา 
2554 
วบรวมและ
ท่ีไม่ใช้แล้ว 

รือวัสดุท่ีไม่
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ประกาศก
ปริมาณสา
ประกาศก
เพ่ือการข
ประกาศม
เงื่อนไขก
มาตรการ

 

กอบการจัดการของ

กรมโรงงานอุต
ารมลพิษท่ีระบา
กรมโรงงานอุต
นส่ง พ.ศ. 2555
มติคณะกรรมกา
ารประกอบกิจ
ป้องกันและลด

งเสียอุตสาหกรรม ป

สาหกรรม เรื่อ
ายออกจากโรงง
สาหกรรม เรื่อ
5 
ารวัตถุอันตราย 
จการโรงงานซ่ึง
ผลกระทบสิ่งแว
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รายชื่อก
ง กําหนดประ
งาน พ.ศ. 2553
ง การกําหนดเ

เรื่อง การขนสง่
งกําหนดไว้ท้า
วดล้อมในรายงา

กฎหมาย 
เภทหรือชนิดข
3 
เงื่อนไขในใบอน

งวัตถุอันตรายท
ยใบอนุญาตปร
านการวิเคราะห์

องโรงงานท่ีต้อ

นุญาตมีไว้ในคร

ทางบก พ.ศ. 25
ระกอบกิจการโ
ห์ผลกระทบสิ่งแ

องจัดทํารายงา

รอบครองซ่ึงวัต

545 
โรงงานหรือกํา

แวดล้อม (EIA) 

นชนิดและ

ตถุอันตราย

าหนดไว้ใน
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ข้อ 

1.1 โ
ป

1.2 มี
กิ

1.3 โ
ข
ส
อ

1.4 มี
ที

1.5 มี
ก
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โรงงานมีการแจ
ประเภทกากขอ
มีการรับบําบัด
กิจการโรงงานที
โรงงานมีการได้
ของเสียกระบว
สถานะของกาก
อันตรายของกา
มีการตรวจสอบ
ท่ีโรงงานสามาร
มีการบริหารจั
กากของเสีย 

 ขอก

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 

ข้

จ้งเป็นหนังสือใ
งเสียท่ีสามารถ
 กําจัดเฉพาะก

ท่ีกําหนดไว้ในใบ
้รับเอกสารข้อมู
วนการเฉพาะท่ี
กของเสีย (ของ
กของเสียวิธีการ

บวิเคราะห์คุณส
รถรับมาบําบัดกํ
ัดการกากของ

กาํหนดวธิกีา
สาํหรบัโรง

งเสียอุตสาหกรรม ป

1 การประ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ให้ลูกค้าทราบ
รับดําเนินการได
กากของเสียท่ีไ
บอนุญาตประกอ
ลของเสียทุกชนิ
ก่อให้เกิดกากข
แข็ง ของเหลว 
รเก็บกากของเสี
มบัติกากของเสี
ําจัดในโรงงานไ
เสียให้สอดคล้

ารปฏบิัตงิาน
งงานรไีซเคลิ
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เมินยอมรับ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ถึงประเภทกิจ
ด้ 
ได้รับอนุญาตต
อบกิจการโรงงา
นิดท่ีทําการบําบั
ของเสียปริมาณ
ตะกอน)ผลวิเค

สีย เป็นต้น 
สียเพ่ือยืนยันว่า
ได้ก่อนตกลงให้บ
ล้องกับขีดความ

 

 

 

 

นและเกณฑ
ล และบาํบดั

เกณฑ์สําหรบั
1 2

กากของเสีย

การท่ีได้รับอนุ

ตามเงื่อนไขการ
น  
บัดจากลูกค้า เช
ณท่ีคาดว่าจะเกิ
คราะห์ทางเคมี

าเป็นประเภทกา
บริการ 
มสามารถในก

ฑมาตรฐานก
ด กาํจัดกากอุ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ยขั้นต้น 

ไ
ญาต และ

รประกอบ

ช่น ชื่อกาก
กิดข้ึนต่อปี
มีความเป็น

ากของเสีย

ารจัดการ

การปฏบิตัิงา
อตุสาหกรรม

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความ
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*g 
ข้อบังคับ 

*g 
2 

2 

3 

านที่ดี
ม 

 

ากอุตสาหกรรม
9 10

มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*g 
ข้อบังคับ

*g 
3

3

3
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ส่วนท่ี 

ข้อ 

2.1 มี
ป
ก

2.2 มี
ป

2.3 มี
อ
อ

2.4 มี
ใ

2.5 ร
อ

2.6 มี
ต

2.7 ก
ซึ
แ
อ

2.8 มี
เ

2.9 มี
ค

2.10 มี
แ

2.11 มี
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2 การขนสง่

มีระบบควบคุม
ปฏิบัติงานทุกค
การขนส่ง  
มีระบบควบคุม 
ปฏิบัติงาน  
มีการตรวจสอบ
อันตราย มีเลข
อันตรายตามระ
มีระบบควบคุม 
ใช้งาน 
รถท่ีใช้ขนส่งกา
อันตรายต้องได้ร
มีการตรวจสอบ
ตามท่ีตกลงไว้ 
กากของเสียท่ีจ
ซ่ึงระบุชื่อลูกค้า
และกรณีท่ีเป็นก
อันตราย และเล
มีการป้องกันกา
เช่น การตรวจสอ
มีการตรวจสอ
ครบถ้วนและลง
มีมาตรการและ
และขนส่ง 
มีมาตรการป้อง

กอบการจัดการของ

 
 

งกากของเสี

ข้

ม ตรวจสอบสภ
รั้ง เพ่ือป้องกัน

ตรวจสอบความ

บว่าผู้ขนส่งของเ
ประจําตัวท่ีออ
บบเอกสารกํากั
ตรวจสอบอุปก

ากของเสียอันต
รับใบอนุญาตมีไ
บว่ากากของเสี

ะขนส่งมีการบร
าท่ีส่งกากของเ
กากของเสียอันต
ขท่ีใบกํากับการ
ารเกิดอุบัติเหตุห
อบการจัดวาง ก
บเอกสารกํากั
งนามโดยผู้มีอําน
ะแผนฉุกเฉินกร

กัน ควบคุมการ

งเสียอุตสาหกรรม ป

สยีกรณีโรงง

้อกําหนดวิธีปฏิ

ภาพรถขนส่งแล
นไม่ให้มีการหกห

มพร้อมของคนข

เสียอันตรายหรื
อกให้โดยกรอ. 
กับการขนส่งของ
กรณ์ประจํารถแ

ตรายทุกคันมีกา
ไว้ในครอบครอง
ยท่ีจะทําการข

รรจุในภาชนะที
สีย ชนิดและป ิ
ตรายต้องติดฉล
รขนส่ง 
หรือเหตุฉุกเฉิน
การผูกรัด การติด
กับการขนส่งข
นาจ 
รณีเกิดการหกรั่

รลักลอบนําของ
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งานเปน็ผู้รว

ฏบิัติงานท่ีดี 

ละภาชนะบรรจ
หล่นหรือรั่วไหลข

ขับรถขนส่งกาก

รือผู้เก็บรวบรวม
เพ่ือใช้ในการติ
งเสียอันตราย
ละเอกสารประ

ารข้ึนทะเบียนก
งซ่ึงวัตถุอันตรา
นส่งมีความถูก

ท่ีเหมาะสมและ
ริมาณกากของ

ลาก ป้าย หรือเค

นขณะเก็บรวบร
ดตรึง หรือการบ
องเสียอันตรา

รัวไหลของกากข

งเสียออกไปจัดก

เกณฑ์สําหรบั
1 2

บรวมและข

จุให้มีสภาพดีก่อ
ของกากของเสีย

กของเสียทุกครั้

มกําจัดหรือบําบ
ติดตามการขนส

จํารถทุกครั้งก่อ

กับกรอ. [ผู้ขนส
าย (วอ.8) เพ่ือก
กต้องท้ังชนิดแล

มีการติดฉลากบ
เสีย วันท่ีรับกา

ครื่องหมายแสดง

วมและขนส่งกา
บรรทุกวัตถุอันตร
ยให้มีความถูก

ของเสียขณะเก็

การในระหว่างก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ขนส่ง หรือเป็

ไ
อนออกไป
ยในระหว่าง

ั้งก่อนออก

บัดของเสีย
ส่งของเสีย

อนนํารถไป

ส่งของเสีย
ารขนส่ง]  
ละปริมาณ

บนภาชนะ 
ากของเสีย 
งความเป็น

ากของเสีย 
รายบนรถ 
กต้องและ

บรวบรวม

ารขนส่ง

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ป็นผู้แต่งตัง้
 ระดับความ

ไม่อันตราย 
3 

3 

- 

3 

- 

3 

3 

3 

- 

3 

3 

ากอุตสาหกรรม
9 10

งตัวแทน 

มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*r        

ข้อบังคับ
*r 

ข้อบังคับ
*g,n 

ข้อบังคับ
*r 

ข้อบังคับ
*n 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*r 

ข้อบังคับ
*n 

ข้อบังคับ
*e 
3

3

 



ครงก

ส่วนท่ี 2

ข้อ 

2.12 มี
ที
ไ

2.13 มี
ค
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2 การขนส่งก

มีระบบติดตามอ
ท่ีใช้ขนส่งเพ่ือใ
ไม่ถูกต้อง 
มีการทําประกัน
ความเสียหายใน

กอบการจัดการของ

 
 

กากของเสียก

ข้

อัตโนมัติ (GPS 
ให้ม่ันใจว่าจะไ

นภัยตามพ.ร.บ. 
นการขนส่งวัตถุ

งเสียอุตสาหกรรม ป

กรณีโรงงาน

้อกําหนดวิธีปฏิ

Tracking) คว
ไม่มีการลักลอบ

คุ้มครองผู้ประส
อันตราย 
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นเป็นผู้รวบร

ฏบิัติงานท่ีดี 

วบคุมรถขนส่งก
บนํากากของเสี

สบภัยจากรถ พ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

วมและขนส่

กากของเสียตลอ
สียไปท้ิงหรือกํ

.ศ. 2535 และป

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ง หรือเป็นผู้

ไ
อดเส้นทาง
าจัดอย่าง

ประกันภัย

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผู้แต่งตั้งตัวแ
 ระดับความ

ไม่อันตราย 
1 

1 

ากอุตสาหกรรม
9 10

แทน (ต่อ)
มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*q 

1

 



ครงก

ข้อ 

3.1 มี
โ

3.2 มี
ค

3.3 มี
ค

3.4 มี
ที

3.5 ถ
จ

3.6 มี
3.7 มี
3.8 มี

มี
บ
เ

3.9 ก
ท
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มีการรับกากขอ
โรงงานตามราย
มีการตรวจสอบ
ครบถ้วน และล
มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องตร
มีเกณฑ์ในการ
ท่ีขนส่งไม่ตรงกับ
ถนนและเส้นทา
จราจรชัดเจน แ
มีการตรวจสอบ
มีการตรวจสอบ
มีจุดล้างล้อรถ แ
มีระบบรวบรวม
บําบัด (เฉพาะบ
เป็นต้น) 
การรับกากของ
ทุกครั้ง 

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 3 ก

ข้

องเสียจากโรง
ชื่อและปริมาณ
บเอกสารกํากับ
งนามรับโดยผูมี้
บและบันทึกน้ํา
งกับท่ีได้ตกลงไ
ปฏิเสธการรับ
ับในใบกํากับกา
างเดินรถขนส่งก
และมีป้ายเตือนใ
บและบันทึกการ
บลักษณะกากขอ
และล้างกระบะ
มน้ําเสียจากกา
างประเภทกิจกร

งเสียเข้ามาในโ

งเสียอุตสาหกรรม ป

การรับกากข

้อกําหนดวิธีปฏิ

งานลูกค้าท่ีได้
ณกากของเสียท่ีร
บการขนส่งกาก
มีอํานาจ 
าหนักและปริม
ไว้กับลูกค้า 
กากของเสีย แ
ารขนส่งหรือตาม
กากของเสียภาย
ในบริเวณท่ีเป็น
เข้า-ออกของรถ
องเสียท่ีเข้ามาใน
ะรถขนส่งกากขอ
รล้างรถ แยกจ
รรม เช่น กิจกรร

โรงงานต้องแจ้

56 

ปงบประมาณ 

ของเสียเข้าม

ฏบิัติงานท่ีดี 

้รับใบอนุญาตน
ระบุไว้ในใบอนุญ
กของเสียอันตร

าตรกากของเสี

และมีมาตรการ
มท่ีตกลงกันไว้
ยในโรงงานจะต้อ
นจุดเสี่ยงต่อการ
ถขนส่งของเสีย 
นโรงงานก่อนทํ
องเสียก่อนออก
ากระบบระบา
รมฝังกลบกากข

จ้งข้อมูลต่อกรอ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

มาไวใ้นบริเว

นํากากของเสีย
ญาตเท่านั้น 
ายให้มีความถู

สียท่ีเข้ามาในโร

รตอบสนองกรณ

องแข็งแรง มีกา
เกิดอุบัติเหตุ 
 
าการรับกากแต่
กนอกบริเวณโรง
ยน้ําฝน และนํา
องเสีย เตาเผาก

อ. ทางสื่ออิเล็ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

วณโรงงาน 

ไ
ยออกนอก

กต้องและ

รงงานให้มี

ณีของเสีย

ารแบ่งช่อง

ละคร้ัง
งงาน และ
าน้ําเสียไป
ากของเสีย 

กทรอนิกส์

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

2 

3 

2 

1 

2 
3 
1 

2 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*o 
ข้อบังคับ

*o 
ข้อบังคับ

*e,o 
ข้อบังคับ

*o 
1

2
3
2

ข้อบังคับ
*f,g 
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ส่วน

ข้อ 

4.1 มี
ที
ต

4.2 มี
อ
แ

4.3 ร
อ
ห
ที

4.4 มี
ก
ภ
ก

4.5 ภ
ต
ก
ที
เ
อ

4.6 บ
ใ
ต

4.7 พื
เ
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นท่ี 4 การจั

มีการจัดเก็บกา
ท่ีพอเพียง และมี
ต้องได้รับความเ
มีการแยกพื้นท่ี
อันตรายที่อาจก
และคําเตือนควา
ระยะเวลาท่ีใช้ใน
อันตรายภายใน
หากจําเป็นต้อง
ท่ีได้รับมอบหมา
มีการเลือกประ
กากของเสียท่ีเก็
ภาชนะบรรจุขอ
กําหนด และต้อง
ภาชนะหรือบรร
ต้ังแต่ 25,000 ลิ
กักเก็บของเสีย
ท่ีสามารถเก็บกัก
เคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณ
อันตรายดังกล่า
บริเวณท่ีจัดเก็บส
ในบริเวณ เพ่ือป
ตําแหน่งท่ีเห็นไ
พ้ืนท่ีเก็บกากขอ
เพียงพอ ไม่แตก

กอบการจัดการของ

 
 

จดัเก็บกากข

ข้

กของเสียไว้ภา
มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
เห็นชอบจากกร

ท่ีส่วนท่ีจัดเก็บก
ก่อปฏิกิริยาต่อกั
ามเป็นอันตราย
นการบําบัด กําจั
น 15 วัน นับจา
งขยายเวลากา
ายภายใน 5 วัน
เภทภาชนะท่ีจัด
ก็บกักต้องไม่เกิน
องเสียอันตราย
งติดฉลากป้าย ห
รจุภัณฑ์ท่ีใช้บรร
ลิตรขึ้นไป ต้องมี
ยได้ท้ังหมด เว้
กของเสียเท่ากับ
ณสมบัติเหมาะส
วอย่างเหมาะสม
สารไวไฟหรือตัว
ป้องกันการลุกไ
ด้ชัดเจน 
องเสียต้องมีควา
กร้าว ทําความสะ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ของเสียไว้ใน
และบาํบดั 

้อกําหนดวิธีปฏิ

ยในอาคารท่ีมีค
ต่อการจัดเก็บอ
รอ. หรือหน่วยง
กากของเสียอัน
ันออกจากกันเป็
ติดต้ังไว้ในบริเว
จัดกากของเสียไม
กวันท่ีรับกากข
ารบําบัด หรือก
น ก่อนครบเวลา
ดเก็บให้เหมาะส
นความสามารถ
ต้องมีสภาพม่ัน
หรือเคร่ืองหมาย
รจุกากของเสียอ
มีเข่ือนหรือกําแ
้นแต่กรณีมีภา

บปริมาตรของถัง
สมในการลดคว
มและเพียงพอ
วทําละลายต้องไม
ไหม้หรือการระ

ามแข็งแรงทนท
ะอาดง่าย และไม
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ความม่ันคงแข็ง
อย่างปลอดภัย ก
านท่ีได้รับมอบห
ตรายและไม่อัน

ปน็สัดส่วน โดยต้
วณท่ีจัดเก็บกาก
ม่อันตรายภายใน
ของเสียเข้ามาใน
กําจัด ต้องแจ้ง
ท่ีกําหนด 
สมกับประเภทก
ถในการรองรับข
นคง แข็งแรง แ
ยแสดงความเป็น
อันตรายที่เป็นข
แพงคอนกรีตโดย
าชนะบรรจุมาก
ังเก็บท่ีมีขนาดใ
วามรุนแรงของ

ม่มีแหล่งกําเนิด
ะเบิด และทําป้

ทาน มีลักษณะเ
ม่ดูดซับหรือสะส

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
อุตสาหกรรม

งแรง มีการระบ
กรณีจัดเก็บไว้น
หมายก่อน 
นตราย หรือกา
ต้องแสดงป้าย เค
กของเสียอันตรา
น 30 วัน และก
นบริเวณโรงงา
งต่อกรอ. หรือห

กากของเสีย แล
ของภาชนะบรรจ
และเป็นไปตาม
นอันตราย 
ของเหลวท่ีมีขน
ยรอบให้มีขนาด
กกว่า 1 ถัง ให้ส
ใหญ่ท่ีสุด และต้
การแพร่กระจา

ประกายไฟ หรือ
ายเตือนอันตรา

เรียบและมีความ
สมสารท่ีอาจหกห

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ม 

ไ
บายอากาศ
นอกอาคาร

ากของเสีย
ครื่องหมาย 
ายด้วย  
ากของเสีย
น ท้ังนี้ 
หน่วยงาน

ละปริมาณ
จุ กรณีเป็น
มมาตรฐาน

าดภาชนะ
ดท่ีสามารถ
สร้างเขื่อน
ต้องจัดให้มี
ายของเสีย

อความร้อน
ายติดไว้ใน

มลาดเอียง
หรือรั่วไหล 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*o 

ข้อบังคับ 
*o 

ข้อบังคับ 
*o 

3 

- 

3 

2 

ากอุตสาหกรรม
9 10

ซเคิล  

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*o 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*a 

3

3

 



ครงก

ส่วน

ข้อ 

4.8 มี
โ

4.9 ก
ก
ข

4.10 มี
4.11 ข

ต
4.12 อ

อ
4.13 ภ

ค
ต

4.14 ก
เ

4.15 มี
ท

4.16 มี
จ

4.17 มี
4.18 บ

ฉ
4.19 ก

ก
4.20 มี

เ

การยกระดับผูประก

นท่ี 4 การจั

มีคัน เข่ือน คูล้
โรงงานโดยไม่ผา่
กรณีเก็บกากขอ
การร่ัวซึมของก
ของกากของเสยี
มีมาตรการในกา
ของเสียอันตราย
ต้องมีสภาพเหม
อาคาร และภาช
อาคารข้างเคียง
ภาชนะบรรจุก
ควบคุม วัด ตรว
ตามความเหมาะ
การจัดเก็บหรือ
เช่น ชั้นวาง มีส
มีการตรวจสอบ
ทุกครั้งหรือนําอ
มีการแบ่งพ้ืนท่ี
จุดเก็บต่างๆ 
มีการตรวจสอบ
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บ
ฉุกเฉิน และอยู่ใ
การขนถ่ายกาก
การตรวจสภาพ
มีการกําหนดระ
เหมาะสมกับคณุ

กอบการจัดการของ

 
 

จดัเก็บกากข
แล

ข้

อมรอบพ้ืนท่ีจัด
านการบําบัด 
องเสียท่ีเป็นขอ
กากของเสียออ
ยนั้นๆ 
ารควบคุมและแ
ยท่ีเป็นของเหลว
มาะสมกับลักษณ
ชนะเก็บกากขอ
 ต้องมีสายล่อฟ้
ากของเสียอันต
วจสอบระดับขอ
ะสม 
เรียงซ้อนภาชน
ภาพมั่นคง และ
บและบันทึกข้อ
ออกไปบําบัด กาํ
จราจรและกําห

บสภาพภาชนะบ
บกากของเสียท่ี
ในสภาพพร้อมใ
ของเสียท่ีเป็นข
รถ สภาพถังแล
ะดับสูงสุด (Ma
ณสมบัติของกาก

งเสียอุตสาหกรรม ป

ของเสียไว้ใน
ละบาํบดั กํา

้อกําหนดวิธีปฏิ

ดเก็บกากของเสี

องเหลวไว้ในบ่อ
อกจากบ่อท่ีเห

แก้ไขในกรณีท่ีบ
วหรือกากตะกอ
ณะของของเสียน
องเสียอันตรายที
ฟ้าหรือระบบปอ้
ตรายท่ีเป็นของ
องเหลวในถัง เช

ะบรรจุกากของ
ะมีระดับการวาง
อมูลท้ังประเภท
าจัด 
หนดเส้นทางท่ีเ

บรรจุกากของเสี
เป็นอันตรายจะ
ใช้งาน 
องเหลวจากถัง

ละอุปกรณ์ก่อนก
x Level) 
กของเสียนั้นๆ 
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สียเพ่ือป้องกันก

อ จะต้องมีระบ
หมาะสมกับลัก

บ่อจัดเก็บกากขอ
อนท่ีจัดเก็บในภา
นั้นๆ 
ท่ีอยู่ในท่ีโล่ง แล
องกันฟ้าผ่า 
งเหลวทุกประเ
ช่น Level Ga

งเสียต้องคํานึงถึ
งซ้อนสูงไม่เกิน 

ทและปริมาณกา

เหมาะสมในการ

สยอย่างสมํ่าเสม
ะต้องจัดให้มีท่ีล

งหรือรถบรรทุก
การขนถ่ายทุกค
ของการบรรจุ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
สาหกรรม (ต

การร่ัวไหลออก

บป้องกัน และ
ษณะความเป็น

องเสียมีการรั่วซึ
าชนะบรรจุ ซีล 

ละไม่อยู่ในมุมป้

เภท มีการติดตั
uge, Level 

ถึงความปลอดภั
3 เมตร 
ากของเสียท่ีนํา

รขนส่งกากของ

อเพ่ือป้องกันกา
ล้างมือ ล้างตาแ

เพ่ือจัดเก็บ ต้อง
ครั้ง 
กากของเสียใน

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ต่อ) 

ไ
กนอกพื้นท่ี

ตรวจสอบ
นอันตราย

ซึม
และฝาปิด

ป้องกันจาก

ต้ังอุปกรณ์
Indicator 

ภัยเป็นหลัก 

ามาจัดเก็บ

งเสียไปยัง

ารรั่วไหล
และล้างตัว

งมีข้ันตอน

ภาชนะให้

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

3 

2 
- 

- 

- 

2 

2 

2 

1 
- 

1 

2 

ากอุตสาหกรรม
9 10

ซเคิล  

สําคัญ
อันตราย

3

3

2
3

2

2

3

3

2

1
3

2

3
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ส่วน

ข้อ 

4.21 ก
ข
(

4.22 ก
C
ไ

4.23 ร
P

4.24 บ
ส

4.25 มี
ข
ก
เ

4.26 พ
ข

4.27 ก
ล

 

การยกระดับผูประก

นท่ี 4 การจั

การถ่ายเทกากข
ของเหลวในถัง 
(High-level Cu
การขนถ่ายกาก
Containers (
ไอระเหยและกลิ
รถแท้งค์ท่ีขนส่ง
Pipeline) เพ่ือล
บริเวณท่ีมีการข
สายดิน เพ่ือป้อ
มีป้ายหรือเอกส
ของเหลว เพ่ือ
การตรวจสอบส
เข้าเก็บในถังเก็บ
พนักงานท่ีปฏิบั
ขนย้ายอย่างถูก
การจัดเก็บกาก
ลักษณะคุณสมบ

กอบการจัดการของ

 
 

จดัเก็บกากข
แล

ข้

ของเสียอันตราย
(High-level 

ut-off Device)
กของเสียอันตร
(IBCs) จะต้อง
ลิ่น   
งตัวทําละลายต้
ลดไอระเหยท่ีจะ
ขนถ่ายกากของเ
งกันการสะสมข
สารแสดงข้ันตอ
ให้คนงานปฏิบ

สภาพข้อต่อแล
บ เป็นต้น 
บัติงานขนย้ายถั
วิธี ไม่โยน กลิ้ง
กของเสียท่ีเป็น
บัติของเสียนั้นๆ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ของเสียไว้ใน
ละบาํบดั กํา

้อกําหนดวิธีปฏิ

ยท่ีเป็นของเหลว
Alarm Syst

) เพ่ือหยุดการทํ
ายท่ีเป็นของเห
กระทําผ่านระบ

ต้องติดต้ังระบบ
ะกระจายสู่บรร
เสียอันตรายที่เป็
ของไฟฟ้าสถิตขณ
อนการปฏิบัติงา
บัติตามข้ันตอน
ะอุปกรณ์ก่อน

ังบรรจุสารเคมี
หรือกระแทกถัง

นของแข็ง มีมา
ๆ ในระหว่างการ
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วต้องมีระบบสัญ
tem) หรืออุปก

ทํางานของปั๊มโด
หลวจากถังหรือ
บบท่อจุ่มสูบเพ่ื

บการนําไอระเห
ยากาศ 
ปน็ของเหลว แล
ณะขนถ่าย 
านในการรับกา
นต่างๆ อย่างค
นท่ีจะมีการรับส

มีจะต้องได้รับกา
ังบรรจุสารเคมี
าตรการป้องกัน
รขนถ่าย 

 

 

 

 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
สาหกรรม (ต

ญญาณแจ้งเตือน
กรณ์ป้องกันวัตถ
ดยอัตโนมัติ 
อ Intermediat
อลดการกระเด็

หยกลับ (Vapor

ละเป็นสารไวไฟ

ากของเสียอันต
ครบถ้วน เช่น 
สารเคมี การสู

ารฝึกอบรมและ

นฝุ่นละอองที่เกิ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ต่อ) 

ไ
นภัยระดับ
ถุดิบล้นถัง 

e Bulk 
ด็น, ควัน, 

Return 

ฟต้องติดต้ัง

รายที่เป็น
มี ข้ันตอน
บสารเคมี

ะใช้วิธีการ

กิดข้ึนตาม

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

ากอุตสาหกรรม
9 10

ซเคิล  

สําคัญ
อันตราย

2

2

2

3

2

2

3

 



ครงก

5.1 อา

ข้อ 

5.1 

5.2 

5.3 โ
5.4 

5.5 

5.6 
5.7 

5.8 
ใ

5.9 

5.10 มี
เ

5.11 มี
ที

5.12 ไ
ด

5.13 มี
ข

การยกระดับผูประก

าคารปรับเสถี

ภายในอาคาร
ประสิทธิภาพ 
มีการรวบรวมไ
ด้วยระบบบําบัด
โครงสร้างอาคา
เป็นอาคารปิดที
ท่ีเห็นชัดเจน 
มีการจัดช่องทา
อย่างชัดเจน 
จัดให้มีท่ีล้างมือ
กากของเสียทุก
นํามากําหนดวิธี
การดําเนินการผ
ในทุกจุดท่ีเป็นไ
การขนถ่ายถังส
เครื่องจักรในทุก
ของเสียท่ีเป็นข
มีการนําตัวอย่า
เพ่ือยืนยันว่ากา
มีเอกสารระบุข้ั
ท่ีปรับเสถียรแล้
ไม่นําของเสียท่ีมี
ดําเนินการปรับ
มีมาตรการท่ีมีป
ของกากของเสยี

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 5
ถียรและการป

ข้

รมีการจัดให้มี

ไอระเหยท่ีเกิดจ
ัดมลพิษอากาศท
ารทําจากวัสดุท่ี
ท่ีมีระบบระบาย

างเดินรถไว้ชัดเจ

อ ล้างตาและลา้
กชนิดท่ีจะทํากา
ธีในการปรับเสถี
ผสมกากของเสีย
ไปได้ หรือหลีกเลี
สารเคมี (Bulk) 
กจุดท่ีเป็นไปได้ 
องเหลวหรือกา
างกากของเสียที
กของเสียท่ีปรบั
ั้นตอนและวิธีก

ล้วไม่ตรงตามวัต
มีสารอินทรีย์ระ
เสถียร  
ประสิทธิภาพใน
ยระหว่างการขน

งเสียอุตสาหกรรม ป

5 การกําจดั
ปรับเสถียรกา

้อกําหนดวิธีปฏิ

ระบบดูดอาก

จากปฏิกิริยาเค
ท่ีมีประสิทธิภาพ
แข็งแรง ทนไฟแ
ยอากาศ และแส

จน และแยกส่

างตัวฉุกเฉินและ
ารปรับเสถียรต้อ
ยรท่ีเหมาะสมอ
ยจะต้องกระทําใ
ลี่ยงการใช้พนัก
ส่วนผสมท่ีแห้

เช่น การลําเลีย
กตะกอน 

ท่ีผ่านการปรับเส
บเสถียรแล้วมีคณุ
ารจัดการ กรณี
ถุประสงค์  
ะเหยง่าย (VOCs

การควบคุม ป้อ
นส่งกากของเสยี
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าศและระบบ

คมีในบ่อหรืออา
พ 
และทนการกัดก
สงสว่างเพียงพอ

ส่วนของบ่อปรับ

ะอยู่ในสภาพพร้
องมีผลการทดส
ย่างน้อยต้องระบ
ในพ้ืนท่ีปิดและใ
กงานในจุดท่ีมีโอ
ห้งหรือกากของเ
ยงโดยระบบสา

สถียรแล้วไปตร
ณสมบัติตรงกับ
ณีท่ีผลการทดสอ

s) สูงหรือสารป

องกันฝุ่นละออง
ยท่ีปรับเสถียรแ

 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ยโดยวธีิการ
ปน็อันตราย

บําบัดมลพิษอ

าคารปรับเสถีย

กร่อนได้ดี
อรวมถึงมีทางอ

บเสถียรออกจาก

ร้อมใช้งาน 
สอบในห้องปฏิบั
บุชนิดของมลสา
ให้ใช้เครื่องจักร
อกาสได้รับอันตร
เสีย จะต้องดําเนิ
ยพาน หรือท่อส

รวจสอบในห้องป
วัตถุประสงค์ 
อบคุณสมบัติกา

ประกอบท่ีมีกลิ่น

ง และการหกหล
ล้วไปยังหลุมฝัง

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

รฝังกลบ 

ไ
อากาศท่ีมี

รไปบําบัด

ออกฉุกเฉิน

กพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

บัติการเพ่ือ
ารปนเปื้อน
ปฏิบัติงาน
รายสูง 
นินการโดย
สูบสําหรับ

ปฏิบัติการ

ากของเสีย

นรุนแรงมา

ล่น รั่วไหล
กลบ 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*s 
ข้อบังคับ

*s 
2
3

2

3
3

3

2

3

2

2

3
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ข้อ 

5.14 ห
อ

5.15 บ
อ
ปี
จ

5.16 ก
เ
ต

5.17 ห
ก

5.18 ห
ห

5.19 ห
ฝั
บ

5.20 มี
จ

5.21 มี
ใ
ที

5.22 มี

5.23 มี
ป

 

การยกระดับผูประก

ลุมฝังกลบแล

หลุมฝังกลบตา
อันตรายเท่านั้น
บริเวณแนวอาณ
อันตรายประเภ
ปลีะ 2 ครั้ง หรอื
จุดระเบิดข้ันตํ่า 
กรณีกําจัดก๊าซที
เผาไหม้อย่างน้อ
ต้องอยู่ในเกณฑ์
หลุมฝังกลบแบ
กากของเสียท่ีเป็
หลุมฝังกลบกาก
หลุมฝังกลบต้อง
หลุมฝังกลบกา
ฝังกลบ กรณีห
บ่อสูบแยกกันระ
มีการรวบรวมน้ํ
จะต้องมีคุณภาพ
มีบ่อสังเกตการ
ในบ่อสังเกตการ
ท่ีใช้บริโภค  
มีการแยกหลุมฝั

มีรางระบายน้ํา
ปนเปื้อนออกจา

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

ามหลักสุขาภิบ
  
ณาเขตท้ัง 4 ด้า
ทสารอินทรีย์ ต
อตามเงื่อนไขกา
 (มีปริมาณก๊าซ

ท่ีเกิดจากหลุมฝงั
อยปีละ 2 ครั้ง ห
ฑ์มาตรฐานคุณภ
บปลอดภัยสาม
ปน็ของเสียอันต
กของเสียแต่ละ
งได้รับอนุญาตจ
กของเสียแต่ละ

หลุมฝังกลบกาก
ะหว่างน้ําท่ีนําอ
น้ําชะท่ีเกิดข้ึนท้ั
พอยู่ในเกณฑ์มา
รณ์คุณภาพนํ้าใ
รณ์ และผลการ

ฝังกลบของเสียอ

าโดยรอบหลุม
ากกันอย่างชัดเจ

งเสียอุตสาหกรรม ป

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

าลสามารถรับไ

านของสถานท่ีฝั
ต้องมีการติดตา
ารประกอบกิจก
ซมีเทนไม่เกิน 5%
งกลบโดยการเผา
หรือตามเงื่อนไขก
ภาพอากาศ 
มารถรับได้ท้ังกา
รายซ่ึงผ่านการป
ประเภท ต้องเป็
จากกรอ. และมี
ะหลุมต้องมีระบ
กของเสียท่ีเป็นอั
ออกจากชั้นกันซึ
ท้ังหมดไปบําบัด
าตรฐานน้ําท้ิงฯ
ต้ดิน อย่างน้อย
รตรวจสอบต้อง

อันตรายและไม่อ

มฝังกลบ และแ
จน 
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ปงบประมาณ 

ากของเสียโด
ย

ฏบิัติงานท่ีดี 

ได้เฉพาะกากข

ฝังกลบ หลุมฝัง
ามตรวจสอบปริ
การ และผลการ
%) 
าไหม้ต้องตรวจส
การประกอบกิจ

ากของเสียท่ีไม่
ปรับเสถียรหรือ
ป็นไปตามข้อกํา
การตรวจสอบก
บบรวบรวมน้ํา
อันตรายซึ่งผ่าน
ซึมชั้นบน และชั้
ด และน้ําชะที่ร
ฯ  
ย 3 บ่อ และมีก
อยู่ในเกณฑ์มา

อันตรายออกจา

แยกระบบรวบ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

ของเสียท่ีไม่เป็

กลบกากของเสี
ริมาณก๊าซมีเทน
รตรวจสอบต้องไ

อบคุณภาพอาก
การ และผลการ

เป็นของเสียอัน
อทําลายฤทธ์ิแล้
าหนดของกรอ. 
ก่อนเปิดใช้งาน)
าชะกากของเสีย
การปรับเสถียร
ั้นล่าง  
ะบายออกนอก

การตรวจสอบคุ
ตรฐานคุณภาพ

ากกันอย่างชัดเจ

รวมนํ้าฝนและ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
นของเสีย

สียท่ีไม่เป็น
นอย่างน้อย
ไม่เกินกว่า

าศจากการ
รตรวจสอบ

นตรายและ
วเท่านั้น 
(แบบของ

ยจากหลุม
รแล้วต้องมี

โรงงานได้

คุณภาพน้ํา
พน้ําบาดาล

จน

ะน้ําท่ีอาจ

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*s 
ข้อบังคับ 

*s 

ข้อบังคับ 
*m,s 

- 

ข้อบังคับ 
*s 

ข้อบังคับ 
*s 

ข้อบังคับ 
*b,s 

ข้อบังคับ 
*s 

ข้อบังคับ 
*s 
3 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

-

-

-

ข้อบังคับ
*s 

ข้อบังคับ
*s 

ข้อบังคับ
*s 

ข้อบังคับ
*b,s 

ข้อบังคับ
*s 

ข้อบังคับ
*s 
3

 



ครงก

5.2 ห

ข้อ 

5.24 มี
ก

5.25 มี
ใ

5.26 มี
5.27 มี
5.28 มี
5.29 มี

ป
5.30 มี

ห
5.31 

5.32 ห
พื
ร
เ

5.33 มี
ก

5.34 บ
วั

5.35 มี
5.36 มี

ห
  

การยกระดับผูประก

ลุมฝังกลบแล

มีการจัดทําคัน
การจัดการน้ําชะ
มีการกําหนดแผ
ในการกองกากข
มีการบันทึกจุดล
มีการกลบทับกา
มีมาตรการป้อง
มีการปลูกต้นไม
ปริมาณฝุ่นฟุ้งก
มีเอกสารระบุข้ัน
หลุมฝังกลบของ
มีการจัดทําป้าย
และทําให้เกิดป
หลุมฝังกลบกาก
พ้ืนท่ีท่ีจะเกิดก๊
ระบายก๊าซได้หม
เช่น พลาสติก ย
มีเอกสารระบุข้ั
การเผาไหม้ไม่ส
บ่อ ถัง ระบบร
วัดระดับน้ํา ระบ
มีการควบคุมแล
มีการตรวจสอบ
หลุมทุกครั้งก่อน

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

นกั้นระหว่างเซ
ะ 
นเปิดหน้างานให
ของเสียให้เรียบ
ลงกากของเสียแ
ากของเสียด้วยดิ
กันกลิ่นและฝุ่น
ม้เป็นแนวกันชน
ระจาย 
ั้นตอนและวิธีก
งเสีย 
ยเตือนเพื่อควา
ระกายไฟ เป็นต้
กของเสียท่ีไม่เป็
าซอย่างน้อย 6
มด กรณีฝังกลบ
ยาง เศษแก้ว ฯล
ข้ันตอนและวิธีก
สอดคล้องกับเกณ
รวบรวมน้ําชะก
บบเตือนภัย แล
ละแก้ไขระบบรว
บและบันทึกข้อ
นระบายออก 

งเสียอุตสาหกรรม ป

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

ซลล์ท่ีฝังกลบก

ห้เพียงพอท่ีจะใช
ร้อยก่อนดําเนนิ
แต่ละประเภทต
ดินหรือวัสดุอ่ืนใ
นละอองฟุ้งกระจ
น และฉีดพ่น

ารจัดการ กรณี

มปลอดภัยในบ
ต้น (ตามความเห
ป็นอันตรายต้อง
6-8 จุด โดยขน
บกากของเสียท่ีย
ลฯ ไม่ต้องมีระบ
การจัดการกรณ
ณฑ์มาตรฐานคณุ
กากของเสีย ต้
ละการปิดวาล์วอั
วบรวมน้ําชะกา
อมูลปริมาณนํ้า
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ปงบประมาณ 

ากของเสียโด
ย (ต่อ)

ฏบิัติงานท่ีดี 

กับพ้ืนท่ีท่ียังไม

ช้ฝังกลบในแต่ล
นการ 
ามประเภทของ
ให้แล้วเสร็จก่อน
จายขณะเทกาก
นน้ําบริเวณโดย

ณีเกิดปัญหากลิ่น

บริเวณหลุมฝังก
หมาะสมของแต
งมีระบบระบาย
าดของท่อระบ
ย่อยสลายยากห
บบระบายก๊าซ
ณีผลการตรวจ
ณภาพอากาศ 
ต้องทนต่อการก
อัตโนมัติ  
ากของเสียในกร
ชะและคุณภาพ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

ม่ได้ฝังกลบเพ่ื

ละวัน และกําหน

งหลุมฝังกลบ
นเลิกงานในแต่ล
ของเสียลงหลุม
ยรอบพ้ืนท่ีฝังก

นเหม็นหรือฝุ่นล

ลบ เช่น ป้ายห้
ต่ละสถานท่ี) 
ก๊าซ (Vent) ค
ายต้องใหญ่เพีย
หรือไม่เกิดการเน

สอบคุณภาพอ

กัดกร่อน และ

ณีท่ีมีการรั่วไหล
พน้ําชะที่เกิดข้ึ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
อควบคุม

นดเส้นทาง

ละวัน
ม
ลบเพ่ือลด

ละอองจาก

ามสูบบุหรี่

ครอบคลุม
ยงพอท่ีจะ
น่าเสียง่าย 

ากาศจาก

มีอุปกรณ์

ล
นในแต่ละ

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

2 

2 
2 
2 
3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 
3 

 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

2

2
2
2
3

2

2

3

3

3

2
3

 



ครงก

5.2 ห

ข้อ 

5.37 มี
แ
กิ

5.38 มี
ใ

5.39 ห
ก
1

การยกระดับผูประก

ลุมฝังกลบแล

มีการจัดทําบันท
แนวโน้มการปน
กิจการโรงงาน 
มีมาตรการตอบ
ในน้ําใต้ดิน 
หลุมฝังกลบกาก
การร่ัวซึมของชั้
17 มิลลิลิตรต่อ

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

ทึกผลการวิเคร
นเปื้อนสารมล

บสนองท่ีมีประ

กของเสียท่ีเป็น
ชั้นกันซึมชั้นบน
ตารางเมตรต่อวั

งเสียอุตสาหกรรม ป

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

าะห์คุณภาพน้ํา
พิษในน้ําใต้ดิน

ะสิทธิภาพ กร

อันตรายท่ีผ่าน
 และมีมาตรกา
วัน 
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ปงบประมาณ 

ากของเสียโด
ย (ต่อ)

ฏบิัติงานท่ีดี 

าใต้ดินในบ่อสัง
นเปรียบเทียบกั

ณีพบแนวโน้ม

นการปรับเสถียร
ารตอบสนองกร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

งเกตการณ์ และ
กับก่อนเร่ิมการ

การปนเปื้อนส

รแล้วต้องมีการ
รณีอัตราการร่ัว

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
ะวิเคราะห์
รประกอบ

สารมลพิษ

ตรวจสอบ
วซึมสูงกว่า 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

2 

- 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

2

3
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ข้อ 

6.1 มี
ห

6.2 ก
ป

6.3 ก
ที

6.4 ก
ป
ก
ก

6.5 ก
ป
ท

6.6 ก
ส
ย

6.7 ก
เ
เ

  6.8 มี
ป

6.9 มี
ไ
ก
พึ

 

การยกระดับผูประก

ส่วน
ารเตรียมกาก

มีการระบุชนิดข
ห้องปฏิบัติการวิ
กรณีกากของเสี
ป้อนเข้าเตาเผาไ
กรณีกากของเสี
ท่ีเกิดข้ึนระหว่า
กรณีมีการบดย
ประสิทธิภาพใน
กากของเสียท่ีบ
กากของเสียท่ีเป็
กรณีกากของเสี
ป้อนและเก็บขอ
ทนทานต่อการก
กรณีกากของเสี
สามารถเผาได้ 
ยังเตา 
กรณีกากของเสี
เก็บไปยังหัวเผ
เหมาะสมกับกา
มีวิธีการปฏิบัติง
ปฏิบัติงานได้อย
มีการแยกระบบ
ไม่สามารถทําได
กากของเสียชนิ
พึงประสงค์ภาย

กอบการจัดการของ

 
 

นท่ี 6 การบํ
กของเสีย และ

ข้

องเสียท่ีสามารถ
วิเคราะห์ 
สียเป็นของแข็
ได้ 
ยท่ีเป็นของแข็ง
งการลําเลียงขอ
ย่อยกากของเสี
นการป้องกันฝุ่น
บดย่อยแล้วไปยั
ปน็อันตรายต้อง
สียท่ีเป็นของเห
องเสีย เช่น ตัวถั
กัดกร่อนและไม่
ยท่ีเป็นของเหล
ต้องมีการกรอง

สียท่ีเป็นของเหล
า (Burner) 
กของเสีย 
งานสําหรับข้ันต
ย่างถูกต้อง 
บท่อนําส่งกากข
ด้ ต้องทําความ
นิดใหม่เข้าไปใน
ยในท่อ  

งเสียอุตสาหกรรม ป

าบัด กําจดัก
ะการป้อนกาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

ถหรือไม่สามารถ

งหรือกากตะก

งหรือกากตะกอ
องเสียเข้าสู่เตาเ
สียท่ีเป็นของแข็
นละอองท่ีเกิดจ
ยังท่ีเก็บวัตถุดิบ
กระทําในภาชน
ลวหรือกากตะ
ถัง เครื่องสูบ เค ื
ทําปฏิกิริยากับ

ลวหรือกากตะก
งกากของเสียก่อ

ลวหรือกากตะก
เพ่ือป้อนเข้าเ

ตอนการป้อนกา

องเสียเฉพาะสํา
มสะอาดท่อ แล
นระบบการเผาไ
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ถป้อนเข้าเตาเผา

กอนแห้ง ต้องมี

อนแห้ง ต้องมีมา
ผา  
ข็งหรือกากตะก
จากการบดย่อย
บ หรือไปยังเตา
นะปิด 
กอน วัสดุท่ีเป็น
รื่องกวน ระบบ
สารเคมีในของเ
อน ประกอบด้ว
อนนํากากของเสี

กอน ระบบท่อลํ
เตาเผา ต้องสา

ากของเสียเข้าเต

าหรับกากของเสี
ะอุปกรณ์ท่ีใช้ข
ไหม้ เพ่ือหลีกเลี

เกณฑ์สําหรบั
1 2

หกรรมโดยกา
าเตาเผา

าได้ ซ่ึงผ่านการ

มีขนาดเหมาะส

าตรการป้องกัน

กอน ต้องมีมาต
 และระหว่างก
าเผา สําหรับก

นส่วนประกอบ
บท่อ วาล์ว และ
เสีย 
วยของแข็งแขว
สียผ่านระบบท่

ําเลียงกากของ
ามารถรองรับแ

ตาเผาให้พนักงา

สียแต่ละประเภ
ขนส่งกากของเสี
ลี่ยงการเกิดปฏิ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ารเผาในเตา

ไ
ยืนยันจาก

สมสําหรับ

ฝุ่นละออง

ตรการท่ีมี
ารลําเลียง
ารบดย่อย

ของระบบ
หัวฉีดต้อง

นลอยท่ีไม่
อส่งเข้าไป

เสียจากถัง
รงดันสูงท่ี

านสามารถ

ภท แต่หาก
สียก่อนนํา
ฏิกิริยาท่ีไม่

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

าเผา 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 
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ข้อ 

6.10 มี
เ

6.11 มี
ต

6.12 มี
เ

6.13 
 

จ
ข

6.14 
 

ห
ก

6.15 บ
ที

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนท่ี 
ารเตรียมกาก

มีระบบการล้าง
เป็นระบบท่ีมีคว
มีระบบการควบ
ต่อขนาด ลักษณ
มีระบบตรวจสอ
เตาเผาให้อยู่ในร
จัดให้มีการตรว
ของระบบท่อสง่
หลีกเลี่ยงการใ
การลําเลียงกาก
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
ท่ีล้างตัวและล้า

กอบการจัดการของ

 
 

6 การบําบั
กของเสีย และ

ข้

งทําความสะอา
วามปลอดภัย 
บคุม ตรวจสอบช
ณะ รูปแบบของ
อบ ควบคุมแร
ระดับท่ีปลอดภั
วจสอบความห
ง รวมถึงมีการต
ใช้พนักงานปฏ

กของเสียไปยังเต
การเตรียมกากข
งตาฉุกเฉินในสภ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ัด กําจดักาก
ะการป้อนกาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

าดท่อและอุปกร

ชนิดและปริมาณ
เตา 
รงดันภายในท่อ
ัย 
หนาของท่อส่ง
รวจสอบสภาพ
ฏิบัติงานในทุก
ตาเผาและการป้
ของเสียและการ
ภาพพร้อมใช้งา
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รณ์ท่ีใช้ขนส่งก

ณกากของเสียที

อส่งกากของเสีย

งกากของเสียเพ
ความพร้อมของ
กจุดท่ีมีโอกาส
ปอ้นกากของเสยี
รป้อนกากของเ
าน 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ
าเตาเผา (ต่อ)

ากของเสียท่ีชัด

ท่ีเข้าสู่เตาเผาให้

ยท่ีเป็นของเหลว

พ่ือเฝ้าระวังกา
งเตาเผา 
สได้รับอันตรา
ยเข้าเตาเผา 
เสียเข้าเตาเผาต้

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ
)

ไ
ดเจน และ

ห้เหมาะสม

วท่ีนําเข้าสู่

ารผุกร่อน

ยสูง เช่น 

ต้องจัดให้มี

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

2 

3 

2 

3 

3 
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6.2  เต

ข้อ 

6.16 ติ
อื
บ

6.17 มี
แ
ก
นิ
ต

6.18 บ
อ

6.19 ติ
ก
เ

6.20 ติ
สู
อ

6.21 ติ
6.22 ติ

  
  
  
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนท่ี 
ตาเผา 

ติดต้ังระบบบําบ
อ่ืนๆ ในก๊าซท่ีเ
บรรยากาศ  
มีการติดต้ังเครื่อ
แบบอัตโนมัติอ
กําหนด  (ได้แ
นิคมอุตสาหกร
ตามท่ี กรอ. กําห
บริเวณพ้ืนท่ีปฏ
อุปกรณ์ท่ีอาจได
ติดต้ังระบบควบ
การเตรียมระบ
เช่น การติดต้ังพั
ติดต้ังระบบคว
สูงข้ึนผิดปกติภ
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ
ติดต้ังระบบควบ
ติดต้ังเคร่ืองวัดอ

กอบการจัดการของ

 
 

6 การบําบั

ข้

บัดมลพิษอากา
เกิดจากการเผา

องตรวจวัดควา
อย่างต่อเนื่อง (C
ก่ เขตนิคมอุต
รมตะวันออก นิ
หนด) 
ฏิบัติงานกับเต
ด้รับผลกระทบจ
บคุมอากาศ เพ่ือ
บอากาศส่วนเกิ
พัดลม เพ่ือผลิตอ
บคุมความดัน 
ภายในเตาเผา 
ข้ึน และมีมาตร
บคุมเปลวไฟที่เต
อุณหภูมิภายในบ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ัด กําจดักาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

าศท่ีมีประสิทธิภ
าไหม้ ให้มีคุณภ

มเข้มข้นของมล
CEMs) ในก
ตสาหกรรมม
นิคมอุตสาหกรร

ตาเผา ต้องจัดใ
จากสภาวะอากา
อใช้ในการควบค
กินเพ่ือช่วยให้ก
อากาศส่วนเกินใ
และมีระบบป้
เช่น มีระบบห

รการในการแก้ไข
ตาเผาทุกเตา
บริเวณห้องเผาไ
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ภาพในการกําจั
ภาพตามมาตรฐ

ลพิษทางอากาศ
กรณีท่ีโรงงานอ
าบตาพุด นิค
รมเอเชีย จังหวั

ให้มีหลังคาคล
าศ  
คุมการเผาไหม้ภ
การเผาไหม้ของ
นในการเผาไหม้
องกันความปล

หยุดป้อนกากขอ
ขทําให้ความดัน

ไหม้ และปล่อง

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ

จัดอนุภาคฝุ่นแ
ฐานฯ ก่อนระบ

ศจากปล่องระบ
ยู่ในพ้ืนท่ีตามที

คมอุตสาหกรร
วัดระยอง และโ

ลุมเพ่ือป้องกัน

ภายในห้องเผา
งเสียเกิดข้ึนอย่า

ลอดภัยหากควา
องเสียหากควา
นหรืออุณหภูมิล

ระบายอากาศ 

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ

ไ
ละมลสาร
บายออกสู่

บายอากาศ
ท่ีกฎหมาย
รมผาแดง 
โรงงานอ่ืน

เครื่องมือ

และต้องมี
างสมบูรณ์ 

ามดันเพ่ิม
ามดันหรือ
ดลง 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*d,I,j 

ข้อบังคับ 
*c 

3 
 
3 

3 
 

3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
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สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*d,I,j 

ข้อบังคับ
*c 

3

3

3

3
3
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6.3  กา

ข้อ 

6.23 มี
ต

6.24 มี
เ

6.25 มี
เ
ห

6.26 มี
(
ส

6.27 มี
(

6.28 มี
ที

การยกระดับผูประก

ส่วนท่ี 
ารควบคุมกา

มีระบบควบคุม 
ตลอดเวลาท่ีทํา
มีระบบ อุปกรณ
เข้าสู่สภาวะปกติ
มีการจัดทําข้อชี้
เพ่ือแก้ไขสถาน
ห้องควบคุมเพ่ือ
มีการติดต้ังอุป
(Automatic Wa
สําหรับเตาเผาไห
มีการตรวจสอบ
(AWFS) อย่างน้
มีการรวบรวมข
ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

กอบการจัดการของ

 
 

6 การบําบั
ารเผาไหม้ 

ข้

ตรวจสอบสภ
การเผา  

ณ์เฝ้าระวังอัตโน
ติของเตาเผา  
ชี้บ่งถึงสภาวะท่ี
นการณ์ท่ีผิดป
อเป็นแนวทางใน
ปกรณ์ตัดการทํ
aste Feed Shu
หม้  
บอุปกรณ์ตัดกา
นอ้ยเดือนละคร้ัง
ของเสียท่ีเกิดจ
รอการนําไปบํา

งเสียอุตสาหกรรม ป

ัด กําจดักาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

าวะการเผาไหม้ใ

มัติในการตรวจ

ผิดปกติในการ
กติดังกล่าว ติด
นการปฏิบัติงาน
ํางานของระบ

utoff : AWFS) เ

รทํางานของระ
ง 
ากการเผาไหม้
บัด กําจัดต่อไป
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ม้ในเตาเผาให้เกิด

จหาความผิดปก

เผาไหม้ และระ
ดไว้ในตําแหน่

นของพนักงาน 
บการป้อนกาก
เม่ือค่าพารามิเต

ะบบการป้อนก

ม้ บรรจุในภาชน
ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ

ดการสันดาปอย่

กติต่างๆ เพ่ือสา

ะบุข้ันตอนการด
งท่ีเห็นได้ชัดเจ

กของเสียอย่าง
ตอร์ต่างๆ เกิดคว

ากของเสียอย่า

นะและจัดเก็บใ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ

ไ
างสมบูรณ์

มารถปรับ

ดําเนินการ
จนภายใน

งอัตโนมัติ 
วามผิดปกติ

งอัตโนมัติ 

ในสถานท่ี

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 
 
3 

3 
 

3 
         

1 
 
3 
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7.1  กา

ข้อ 

7.1 อ
ที

7.2 พื
7.3 อ

พื
7.4 มี

เ
7.5 บ

ก
ก
ช

  7.6 พื
อ
ภ
บ
ที

 7.7 มี
ถ
ส

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลกา

อาคารโรงงานมีห
ท่ีเหมาะสมกับช
พ้ืนอาคารต้องเรี
อาคารมีระบบร
พ้ืนท่ีส่วนการผลิ
มีเอกสารระบุข้ั
เพ่ือให้พนักงาน
บริเวณท่ีต้ังภาช
กรด-ด่างใช้แลว้
การลุกไหม้หรือ
ชัดเจน  
พ้ืนท่ีประกอบกิ
อันตรายที่เป็นข
ภาชนะบรรจุสา
บ่อกักเก็บ (Su
ท่ีเหมาะสมก่อน
มีการเก็บรวบร
ถังตกตะกอน ห
สถานท่ีท่ีเหมาะ

กอบการจัดการของ

 
 

สว่
กของเสียทุก

ข้

หลังคาคลุม โคร
ชนิดกากของเสยี
รียบ ไม่ขรุขระ 
ระบายอากาศ แ
ลิตอย่างชัดเจน 
ข้ันตอนการปฏิบ
ปฏิบัติตามขั้นต

ชนะท่ีบรรจุตัวทํ
วต้องดูแลไม่ให้มี
อเกิดระเบิดได้

กิจกรรมที่อาจก่
ของเหลว (เช่น
ารเคมี ฯลฯ) จ
ump) เพ่ือนําไ
นส่งไปบําบัด กํา
รวมกากของเสี
หอกลั่น ถังทําป
ะสมเพื่อรอนําไป

งเสียอุตสาหกรรม ป

วนท่ี 7 การ
ประเภท

้อกําหนดวิธีปฏิ

รงสร้างทําจากวั
ยท่ีนํามารีไซเคลิ
สามารถทําควา
แสงสว่างเพียงพ

บัติงานติดไว้ใน
ตอนต่างๆ อย่าง
ําละลายหรือน้าํ

มีแหล่งกําเนิดป
้ และทําป้ายเตื

อให้เกิดการหก
 ถังตกตะกอน 

จะต้องมีคันกั้น 
ไปบําบัดหรือบ
าจัดต่อไป  
ยหรือกากตะก
ปฏิกิริยา หม้อต
ปบําบัด กําจัด 
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วัสดุท่ีแข็งแรง ท
ล 
ามสะอาดได้สะด
พอ และจัดช่อง

นบริเวณพ้ืนท่ีป
งครบถ้วนและถู
ามันหล่อลื่นใช้แ
ระกายไฟ หรือ
ตือนอันตรายติ

กล้นหรือรั่วไหล
ถังทําปฏิกิริยา
(Bund) หรือร

บรรจุใส่ภาชน

กอนท่ีเกิดจากท
ต้ม ฯลฯ บรรจุ

 

 

 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

กอุตสาหกรร

ทนไฟ และทนกา

ดวก ไม่ดูดซับสา
งทางเดินรถแย

ปฏิบัติงานท่ีเห็น
กต้อง 
แล้ว หรือสารเค
ความร้อนท่ีอาจ

ติดไว้ในตําแหน

ลของสารเคมีหรื
า หม้อต้ม หอก
รางระบายโดยร
ะและจัดเก็บใ

ทุกข้ันตอนการ
จุใส่ภาชนะและ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

รม 

ไ
ารกัดกร่อน

ารเคมี
กออกจาก

นได้ชัดเจน 

คมีประเภท
จทําให้เกิด
น่งท่ีเห็นได้

รือของเสีย
กลั่น ท่ีล้าง
รอบพร้อม
ในสถานท่ี

รผลิต เช่น 
ะจัดเก็บใน

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
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3

3

 



ครงก

7.2  กา

ข้อ 

7.8 
 

มี
ก
ก

7.9 ก
ห
ใ
ส
อ

7.10 ก
ถ

7.11 มี
เ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลกา

มีมาตรการท่ีมีป
การแกะแยก 
กากของเสียท่ีผ่า
กรณีมีการบดย่
หรือการผสมกา
ในภาชนะปิดส
สารเคมีหรือกลิ
อากาศท่ีมีประสิ
กรณีท่ีมีการสูบ
ถ่ายผลิตภัณฑ์ตา
มีการรวบรวมก
เพ่ือรอบําบัด กํา

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วน
กของเสียที่มี

ข้

ประสิทธิภาพใน
ตัด ห่ัน บดย่อ
นกระบวนการเห
อยหรือบดย่อย
ากของเสียท่ีเป็น
สนิทหรือในห้อ
ลิ่นเหม็นท่ีเกิด
สิทธิภาพ 
บถ่ายกากของเสี
ามท่อส่งต้องจัดใ
กากตะกอนท่ีเห
าจัดต่อไป 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ี 7 การรีไซ
กระบวนการ

้อกําหนดวิธีปฏิ

การป้องกันฝุ่นล
อย ผสมกากข
หล่านี้ เพ่ือนําไป
ยผสมกากของเสี
นอันตรายกับวั
องท่ีปิดสนิทแล
ข้ึนระหว่างกา

สียท่ีเป็นของเห
ให้มีมาตรการปอ้
หลือจากกิจกร
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ซเคิลกากอุต
รแกะแยก ตัด

ฏบิัติงานท่ีดี 

ละออง เสียงดัง
ของเสียรวมถึ ง
ยังกระบวนการผ
สียท่ีไม่เป็นอันต
ัตถุดิบหรือสาร
ละมีระบบดูดอ
รผสมไปบําบัด

ลวเพ่ือนําเข้าก
องกันการร่ัวซึม
รรมการผลิตใส่

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
 หั่น บดย่อย

งหรือกลิ่นเหม็น
งในระหว่างกา
ผลิตอ่ืนๆ ต่อไป
ตรายกับสารเค
รเคมีอ่ืนๆ ต้องด
อากาศเพ่ือนําฝ
ดด้วยระบบบํา

กระบวนการผลิ
รั่วไหลระหว่างก
ไว้ในภาชนะท่ี

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
ผสมกากขอ

ไ
ท่ีเกิดจาก

ารลําเลียง

มีอันตราย
ดําเนินการ
ฝุ่นละออง
บัดมลพิษ

ต หรือสูบ
การสูบถ่าย 
เหมาะสม 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

งเสีย 
 ระดับความส

ไม่อันตราย 
2 

- 

3 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

3

3

3
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7.3  กา

ข้อ 

7.12 

7.13 

7.14 อ
ห
อ
ท

7.15 มี
เ

7.16 มี
ถ

7.17 มี
ป

7.18 

7.19 

  
  
  

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลกา

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเ
หรือมีการใช้ค
เกิดปฏิกิริยาเค
ด้วยระบบบําบัด
ภาชนะหรืออุป
ถังตกตะกอน ถั
ควบคุมการหกล
อุปกรณ์ท่ีทํางาน
หม้อต้มไล่กรด 
อุณหภูมิสูงเกิน
ทํางานฉุกเฉิน (E
มีมาตรการป้อง
เกิดปฏิกิริยาเคมี
มีมาตรการป้อง
ถังทําปฏิกิริยา แ
มีการตรวจสอบ
ปฏิกิริยา และถั
มีคู่มือการปฏิบั
ถังลดอุณหภูมิ
ซ่ึงสภาวะท่ีต้อง
มีป้ายระบุข้อบ่
ถังลดอุณหภูมิ
ท่ีเห็นได้ชัดเจน
 
 
 

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วน
กของเสียที่มี

ข้

เกิดไอระเหยจา
วามดันท่ีสูงกว

คมี จะต้องจัดให
ัดท่ีมีประสิทธิภ
ปกรณ์ทุกชนิดที
ถังทําปฏิกิริยา ถ
ล้นขณะสูบ ขน
นภายใต้ความดั
ต้องมีระบบสัญ

นกว่าค่าท่ีกําหน
Emergency Sh
งกันความร้อนจ
มี 
งกันการรั่วไหล
และถังลดอุณห
บความหนาของ
ังลดอุณหภูมิ 
บัติงานในการค
มิ ฯลฯ โดยระ
งการเพ่ือเป็นแน
งชี้สภาวะที่ผิด
 ฯลฯ และขั้นต
  

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ี 7 การรีไซ
กระบวนการ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ากสารเคมี โดย
ว่าปกติในการต
ห้มีระบบดูดอา
าพ 
ท่ีบรรจุของเสีย
ถังลดอุณหภูมิ ต
ถ่าย  
ันและอุณหภูมิส

ญญาณแจ้งเตือน
นดไว้ในการปฏิ
hut-off) เพ่ือหย
จากกระบวนกา

ลของระบบท่อบ
ภูมิจากกระบวน
งถังตกตะกอน 

วบคุมหม้อต้ม 
บุสภาวะท่ีต้อ
นวทางปฏิบัติขอ
ปกติในหม้อต้ม
ตอนการปฏิบัติ
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รตกตะกอน ต้

ฏบิัติงานท่ีดี 

ยมีการใช้ความ
ตกตะกอน ต้ม 
กาศในบริเวณพื

ยอันตรายที่เป็น
ต้องเป็นระบบปิ

สูงกว่าสภาวะป
น (Alarm Sy
ฏิบัติงานปกติ แ
ยุดการทํางานโด
รตกตะกอน ต้ม

บริเวณหม้อต้ม
นการรีไซเคิล 
หม้อต้ม หอกล

หอกลั่น หม้อต
งควบคุมและ
องพนักงาน 
ม หอกลั่น หม้อ
ติงานเพ่ือแก้ไข

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
ต้ม กลั่น ระเห

มร้อนหรือไม่ใช้
กลั่น ระเหย ห

พ้ืนท่ีเหล่านี้ออ

นของเหลว ของ
ปิดและมีมาตรก

กติ เช่น หม้อต้
ystem) เม่ือควา
และต้องมีระบบ
ดยอัตโนมัติ 
ม กลั่น ระเหย 

 หอกลั่น หม้อ

ลั่น หม้อต้มไล่ก

ต้มไล่กรด ถังทํ
การปฏิบัติท่ีทํ

ต้มไล่กรด ถังทํ
ขปัญหาติดไว้ใน

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
หย หรือทําให้

ไ
ความร้อน 
หรือทําให้
กไปบําบัด

งแข็ง เช่น 
การป้องกัน 

้ม หอกลั่น 
ามดันหรือ
บหยุดการ

หรือทําให้

ต้มไล่กรด 

กรด ถังทํา

าปฏิกิริยา 
ําให้ได้มา

ําปฏิกิริยา 
นตําแหน่ง

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

หเ้กิดปฏิกิริยา
 ระดับความส

ไม่อันตราย 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

เคมี
สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*s 

3

3

3

3

2

2

3

 



ครงก

7.4  กา

ข้อ 

ขั้นตอนก
ปรับรูปทร
7.20 จ

ใ
ภ

7.21 มี
เ

7.22 มี
ซ

7.23 มี
ภ

ขั้นตอนกา
7.24 จ

ม
7.25 มี

มี
ขั้นตอนกา
7.26 จ
7.27 มี

ป
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลภา

ารซ่อมและปรั
รง ม้วนขอบ ขัด
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบ
ในการป้องกันก
ภาชนะออกนอก
มีการรวบรวมข
เพ่ือรอการจัดกา
มีมาตรการท่ีมีป
ซ่อมและปรับแต
มีมาตรการท่ีมีป
ภาชนะ   
ารทําความสะอ
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบั
มลพิษและไอระ
มีการติดต้ังระ
มีมาตรการรองรั
ารพ่นสีภาชนะ
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบั
มีการติดต้ังระ
ประสิทธิภาพ 

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วน
ชนะบรรจุสา

ข้

รับแต่งรูปทรงข
ดผิวด้วยโลหะ) 
บัติงานซ่อมแล
การหกร่ัวไหล แ
กพ้ืนท่ีปฏิบัติงา
องเสียหรือกาก
ารท่ีเหมาะสม 
ประสิทธิภาพใน
ต่งรูปทรงของภ
ประสิทธิภาพใน

อาดภาชนะโดย
บติังานซ่อมและล
ะเหยของสารเคม
บบดูดไอระเห
รับท่ีมีประสิทธิภ
ะ 
บติังานพ่นสีโดยมี
บบบําบัดไอระ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ี 7 การรีไซ
ารเคมี 

้อกําหนดวิธีปฏิ

ของภาชนะ (รว

ะปรับแต่งรูปท
และการฟุ้งกระ
น   
ตะกอนท่ีปนเปื้

นการป้องกันแล
าชนะ  
นการควบคุมแล

ยการล้างด้วยตัว
ล้างภาชนะและ
มี รวมถึงการคว

หยของสารเคมี
ภาพ 

มีระบบรวบรวม
ะเหยของสารเ
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วมในทุกข้ันตอ

ทรงของภาชนะ
ะจายของไอระ

อนมากับภาชน

ละควบคุมฝุ่นละ

ละจัดการมลพิษ

ัวทําละลาย
ะมีมาตรการในก
วบคุมมลพิษจา
มีจากการล้างภ

มไอระเหยของสี
เคมีจากการพ่

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม

นต้ังแต่การรีดก

ะ พร้อมท้ังมีมา
เหยสารเคมีท่ีบ

นะไว้ในภาชนะที

ะออง ประกายไ

ษจากการขัด ป

การป้องกันการร
กกิจกรรม 
ภาชนะออกไปบ

สและกากสี
นสีออกไปบําบ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 

ไ
ก้น เปิดฝา นําข

ตรการท่ีดี
บรรจุอยู่ใน

ท่ีเหมาะสม

ไฟจากการ

ปรับแต่งผิว

รั่วไหลของ

บําบัดหรือ

บัดอย่างมี

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ของเหลวออกจ

2 

3 

3 

2 

- 

- 

- 
- 

 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

จากภาชนะ 

3

3

3

2

3

3

3
3
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7.5  กา

ข้อ 

7.28 มี
ก
วั

7.29 ก
ใ
ส
อ

7.30 มี
อื

7.31 ใ
ก
เ

7.32 มี
ก

7.33 มี
โ

7.34 มี
ต

7.35 มี
7.36 มี

ห
7.37 มี

เ
  
  
  

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลด้ว

มีมาตรการท่ีมีป
กากของเสียกับ
วัตถุดิบแล้วไปยั
กรณีมีการผสมก
ในภาชนะปิดส
สารเคมีหรือกลิ
อากาศท่ีมีประสิ
มีวิธีการปฏิบัติง
อ่ืนๆ แล้วเข้าเต
ในกรณีท่ีมีการ
การป้อนวัตถุดิบ
เม่ือค่าพารามิเต
มีมาตรการป้อ
กระบวนการรีไซ
มีการตรวจสอบ
โดยตรง  
มีการตรวจสอบ
ตามระบบราง ห
มีมาตรการป้อง
มีมาตรการป้อง
หรือให้ความร้อ
มีระบบควบคุม
เพ่ือให้การหลอม

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วน
วยกระบวนกา

ข้

ประสิทธิภาพใน
บวัตถุดิบอ่ืนๆ 
ยังเตา  
กากของเสียท่ีเป็
สนิทหรือในห้อ
ลิ่นเหม็นท่ีเกิด
สิทธิภาพ 
งานสําหรับข้ันต
าเพ่ือให้พนักงา

รป้อนวัตถุดิบ ก
บ กากของเสียอย
ตอร์ต่างๆ ภายใน
งกันไม่ให้ของ
ซเคิล 
บความหนาของ

บการร่ัวไหลขอ
หรือท่อ 
กันความร้อนจา
งกันอันตรายท่ีอ
นโดยตรง  

ม ตรวจสอบสภ
มหรือการอบมีป

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ี 7 การรีไซ
ารหลอมหรือใ

้อกําหนดวิธีปฏิ

นการป้องกันฝุ่น
รวมถึงในระห

ป็นอันตรายกับว
องท่ีปิดสนิทแล
ข้ึนระหว่างกา

ตอนการป้อนกา
านสามารถปฏิบั
กากของเสียต้อ
ย่างอัตโนมัติ (Au
นเตาเกิดความผิ
เสียท่ีมีความไว

เตาหลอม เบ้าห

งรางหรือท่อ ใน

ากกระบวนการ
อาจเกิดข้ึนกับพ

าวะการเผาไหม
ประสิทธิภาพสงู
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ให้ความร้อนโ
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นละอองท่ีเกิดจ
หว่างการลําเลีย

วัตถุดิบหรือสาร
ละมีระบบดูดอ
รผสมไปบําบัด

กของเสีย กากข
บติังานได้อย่างถู
องติดต้ังอุปกรณ
utomatic Wast
ผิดปกติ  
วต่อสภาวะอุณ

หลอมท่ีใช้ในกา

นกรณีท่ีมีการข

รหลอมหรือให้ค
พนักงานท่ีปฏิบั

ม้ในเตาหลอมห
งสุดตลอดเวลา

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
โดยตรง

จากการบดย่อย
ยงกากของเสีย

รเคมีอ่ืนๆ ต้องด
อากาศเพ่ือนําฝ
ดด้วยระบบบํา

ของเสียท่ีผสมก
กต้อง 
ณ์ตัดการทํางาน
te Feed Shuto

ณหภูมิสูงรั่วไห

ารหลอมหรือให้

นส่งของเหลว ข

วามร้อนโดยตร
บัติงานเกี่ยวกับ

หรือการอบภาย

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 

ไ
ยและผสม
ยท่ีผสมกับ

ดําเนินการ
ฝุ่นละออง
บัดมลพิษ

กับวัตถุดิบ

นของระบบ
ff : AWFS) 

ลขณะท่ีมี

ห้ความร้อน

ของแข็งไป

ง
เตาหลอม

ยในเตาอบ 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

- 

2 

3 

3 

2 

2 

3 
3 

2 

 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

3

2

3

3

2

3
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3
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7.5  กา

ข้อ 

7.38 มี
ก
ช

7.39 มี
7.40 จ

พื
7.41 มี

ป
“

7.42 ติ
ที

7.43 มี
เ

 

 

การยกระดับผูประก

ารรีไซเคิลด้ว

มีการจัดทําข้อ
การดําเนินการ
ชัดเจนภายในห้
มีการควบคุมไม่
จัดให้มีการทําค
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
มีป้ายสัญลักษณ
ปฏิบัติงานในตํ
“โปรดสวมใส่อุป
ติดต้ังระบบดูด
ท่ีมีประสิทธิภาพ
มีการรวบรวมต
เพ่ือรอนําไปบําบ

กอบการจัดการของ

 
 

ส่วน
วยกระบวนกา

ข้

อชี้บ่งถึงสภาว
รเพ่ือแก้ไขสถา
้องควบคุมเพ่ือเ

มให้มีการใช้น้ําห
ความสะอาดฝุ่นจ
น 
ณ์แจ้งเตือนอัน
ําแหน่งท่ีเห็นไ
ปกรณ์ป้องกันอัน
ฝุ่นและฟูมโลห
พ เพ่ือให้อากาศ
ตะกรันจากเตาห
บัด กําจัดต่อไป

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ี 7 การรีไซ
ารหลอมหรือใ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ะท่ีผิดปกติในก
านการณ์ท่ีผิดป
ป็นแนวทางในก

หรือมีรางระบาย
จากกากของเสี

ตรายจากการท
ด้ชัดเจน เช่น 
นตรายส่วนบุคค
หะหรืออโลหะจ
ศท่ีระบายออกสู่
หลอมบรรจุใส่ภ
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ซเคิลกากอุต
ให้ความร้อนโ

ฏบิัติงานท่ีดี 

การทํางานขอ
ปกติดังกล่าว ติ
การปฏิบัติงานข
ยน้ําในบริเวณเต
ย ฝุ่นโลหะหรือ

ทํางานของเครื่
“ระวังพ้ืนผิววั

คล” เป็นต้น 
ากเตา พร้อมร

สู่บรรยากาศมีคุณ
ภาชนะและจัดเ
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
โดยตรง (ต่อ

องเตา และระบ
ติดไว้ในตําแหน่
ของพนักงาน 
ตา
ออโลหะท่ีสะสม

รองจักรไว้ในบริ
ัสดุร้อน” “ระ

ระบบบําบัดมลพ
ณภาพตามมาต
เก็บในสถานท่ีที
                 

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
)

ไ
บุ ข้ันตอน

นงท่ีเห็นได้

อยู่บริเวณ

ริเวณพ้ืนท่ี
วังสะดุด” 

พิษอากาศ
รฐาน  

ท่ีเหมาะสม
              

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

2 
1 
 
3 

3 

3 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

2
2

3

3

3

 



ครงก

8.1  ห้

ข้อ 

8.1 มี
กิ

8.2 น
ต
ต

การยกระดับผูประก

สว่
้องปฏิบัติการ

มีห้องปฏิบัติการ
กิจการโรงงาน แ
น้ําเสียปนเปื้อน
ต้องแยกใส่ภาช
ต่อไป 

กอบการจัดการของ

 
 

วนท่ี 8 ระบบ
รวิเคราะห์ 

ข้

รวิเคราะห์ท่ีกรอ
และวิเคราะห์คณุ
นสารเคมี สารอั
ชนะและจัดเก็บ

งเสียอุตสาหกรรม ป

บบําบดัมลพิ

้อกําหนดวิธีปฏิ

. เห็นชอบ สําห
ณภาพผลิตภัณฑ
อันตรายอื่นๆ ข
บในสถานท่ีท่ีเห
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พิษและสาธ

ฏบิัติงานท่ีดี 

หรับวิเคราะห์สา
ฑ์ 
องเสียท่ีใช้และ
หมาะสม เพ่ือร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ารณูปการอื

ารมลพิษจากกา

ะเกิดข้ึนจากการ
รอการนําไปบํา

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

อ่ืนๆ ในโรงง

ไ
รประกอบ

รวิเคราะห์ 
บัด กําจัด  

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

งาน 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*s 
3 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*s 
3

 



ครงก

8.2  สถ

ข้อ 

8.3 ภ
ข
เ
ป

8.4 มี
8.5 พื

ส
ฉ

8.6 ไ
ใ

8.7 วิ
ร
อ
ห

8.8 มี
ต
จ

8.9 มี
ที

8.10 ติ
“
“

  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนที
ถานที่จัดเก็บ

ภาชนะบรรจุสา
ขนาด 25,000 
เก็บกักปริมาณส
ปริมาตรเก็บกัก
มีการจัดเก็บสาร
พ้ืนท่ีจัดเก็บหรือ
สารเคมีและวัตถ
ฉุกเฉินเป็นชนิด
ไม่มีแหล่งความ
ใกล้เคียง 
วิธีเก็บรักษาสา
ระเบียบ สารเค
ออกนอกพ้ืนท่ีจัด
หรือจัดทําคอกกั
มีการติดป้ายเอ
ต้องจัดให้มีการ
จากสารเคมี 
มีระบบตรวจส
ท่ีสารเคมีหกรั่วไ
ติดป้ายคําเตือน
“ห้ามสูบบุหรี่”
“ห้ามเข้าก่อนได

กอบการจัดการของ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
สารเคมี ท่อก๊

ข้

ารเคมีอันตราย
ลิตรข้ึนไป มีเขื
สารเคมีท่ีจัดเก็บ
ของเข่ือนต้องเท
รเคมีไว้ในอาคาร 
อห้องเก็บสารเค
ถุอันตราย รวมท
ป้องกันการระเ

มร้อนหรือประก

ารเคมีต้องเหม
มีท่ีเป็นของเหล
ัดเก็บ ภาชนะบร
กั้นเพ่ือยึดภาชน
อกสารข้อมูลคว
รฝึกอบรมพนักง

สอบสถานที่จัด
ไหล 
นไว้ในบริเวณพ้ื
” “ห้ามก่อประ
ด้รับอนุญาต” “

งเสียอุตสาหกรรม ป

ําบดัมลพิษ
ก๊าซหรือภาชน

้อกําหนดวิธีปฏิ

 เช่น วัตถุไวไฟ
ข่ือนหรือกําแพ
บได้ท้ังหมด เว้น
ท่ากับปริมาตรข
ท่ีมีหลังคาคลุม
คมี ต้องมีระบบ
ท้ังสภาพการทํา
บิด (Explosion
กายไฟท่ีอาจทํา

าะสม และมีค
ลวมีการทําคันกั้
รรจุก๊าซต้องวาง
นะให้วางต้ังได้อ
ามปลอดภัยขอ
งานให้ได้รับคว

เก็บและมีมาต

้นท่ีจัดเก็บสารเ
ะกายไฟ” “ห้าม
“ห้ามจุดไฟ” เป็
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ษและสาธารณ
นะบรรจุก๊าซ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ฟ วัตถุเคมี หรือ
งคอนกรีตโดย
นแต่กรณีท่ีมีภา
ของถังบรรจุท่ีมีข
มม่ันคงแข็งแรง แ
บระบายอากาศ
างานท่ีปลอดภัย
n Proof) 
าให้เกิดการลุกไ

ความปลอดภัย 
กั้นหรือถาดรอง
งอยู่ในแนวตั้งแล
ย่างม่ันคง 
องสารเคมี (SDS
ามรู้ ความเข้าใ

ตรการในการค

เคมีให้สอดคล้อ
มการกระทําใด

ปน็ต้น ในบริเวณ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ
ซอัดภายใต้คว

อสารเคมีท่ีมีขอ
รอบให้มีขนาด
าชนะบรรจุมาก
ขนาดใหญ่ท่ีสุด
และมีการป้องกนั
ศท่ีดี โดยคํานึงถึ
ย มีระบบไฟฟ้า

ไหม้หรือระเบิดไ

แยกเก็บสารเ
เพ่ือป้องกันการ
ละมีสายโซ่ สาย

S) ไว้ในพ้ืนท่ีจัด
ใจในการป้องกั

วบคุมและแก้ไ

องกับการปฏิบัต
ดๆ ท่ีก่อให้เกิด
ณท่ีจัดเก็บสารเค

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน
วามดัน

ไ
องเหลวท่ีมี
ท่ีสามารถ

กกว่า 1 ถัง 

นน้ําท่วม
ถึงประเภท
 แสงสว่าง

ได้ในพ้ืนท่ี

คมีให้เป็น
รหกร่ัวไหล
รัดคล้องไว้

ดเก็บ และ
นอันตราย

ไขในกรณี

ติงาน เช่น 
ดเปลวไฟ” 
คมี 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*a 

2 
3 
 

3 
 
3 
 

3 
 

2 

1 

 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*a 

2
3

3

3

3

2

1

 



ครงก

8.3  กา

ข้อ 

8.11 จ

8.12 จ
ใ

8.13 จ
อ

8.14 มี
ที

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนที
ารซ่อมบํารุง 

จัดให้มีการทดส

จัดทําแผนซ่อม
ในการผลิตและ
จัดให้มีการตรว
อันตรายได้โดยส
มีการรวบรวมน
ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

กอบการจัดการของ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ

ข้

สอบและรับรองค

มบํารุงเชิงป้อง
ระบบบําบัดมล
จทดสอบความ
สภาพ เช่น รถย
น้ําเสียและของ
รอนําไปบําบัด 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ความปลอดภัยใ

กันซ่ึงรวมถึงก
พิษ 
มปลอดภัยในกา
ยก เครื่องตัดหรื
งเสียจากการซ่
กําจัดต่อไป 
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ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ในการใช้หม้อน้ํ

ารสอบเทียบเค

ารใช้อุปกรณ์ เค
อบดย่อยวัสดุ ม

ซ่อมบํารุงจัดเก็

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

้ําประจําปี

ครื่องมือ เคร่ือ

ครื่องจักรท่ีอาจ
มอเตอร์ เป็นปร
บในภาชนะแล

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

งจักรท่ีใช้

จก่อให้เกิด
ระจําทุกปี 
ละสถานท่ี

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*k 
2 

3 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*k 
2

3

3

 



ครงก

8.4  ระ

ข้อ 

8.15 ส

8.16 มี
โ
ห

8.17 ผ
ก

8.18 มี
ที

8.19 มี
ข

8.20 มี
แ

8.21 มี
อ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนที
ะบบบําบัดมล

สภาพของระบบ

มีการตรวจสอบ
โรงงานอย่างน้
ห้องปฏิบัติการวิ
ผลคุณภาพอาก
การระบายอากา
มีคู่ มือในการเ
ท่ีเหมาะสมในก
มีการตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณก
มีการจัดทําบันทึ
แนวโน้มการเปลี
มีการรวบรวมน้ํ
อย่างเหมาะสมต

กอบการจัดการของ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
ลพิษอากาศ 

ข้

บบําบัดฯ เป็นไป

บคุณภาพอากา
น้อย 6 เดือน/
วิเคราะห์เอกชน
กาศท่ีผ่านการบํ
าศ 
ดินระบบฯ ซ่ึง
รณีท่ีมีสภาพผดิ
บและบันทึกข้อ
ารใช้ไฟฟ้าของร
ทึกผลการตรวจ
ลี่ยนแปลงทุกครั
้ําเสียหรือกากต
ต่อไป 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ตามที่ได้รับอนญุ

ศท่ีระบายออก
ครั้ง โดยห้องป

นท่ีข้ึนทะเบียนกั
บําบัดแล้วจากทุ

งอธิบายวิธีกา
ดปกติเกิดข้ึน 
อมูลท่ีแสดงถึงก
ระบบฯ 
จสอบคุณภาพอา
รั้งท่ีทําการตรวจ
ะกอนจากระบบ
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ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ญาตจาก กรอ. 

กจากปล่องระบ
ปฏิบัติการวิเค
กับ กรอ.  
ทุกปล่องต้องเป็

รทํางานประจ

การเดินระบบบ

ากาศจากทุกปล
จสอบ  
บบําบัดมลพิษอ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

ายอากาศทุกป
คราะห์ของราช

นไปตามเกณฑ์

จําวันและวิธีป

บําบัดมลพิษอา

ล่องระบาย และ

อากาศไปบําบัด

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

ล่องท่ีมีใน
ชการหรือ

ฑ์มาตรฐาน

ปฏิบัติงาน

ากาศ และ

ะวิเคราะห์

หรือกําจัด

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*s 
ข้อบังคับ 

*l,m,p 

ข้อบังคับ 
*d,I,j 
2 

1 

2 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*s 
ข้อบังคับ

*l,m,p 

ข้อบังคับ
*d,I,j 
2

1

2

3
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8.5  ระ

ข้อ 

8.22 ส

8.23 มี
โ
ท

8.24 น

8.25 ท
8.26 มี

ต
8.27 มี

ป
8.28 มี

ไ
8.29 มี

ร
ก
เ

8.30 มี
8.31 มี

ร
  
  
  
  
  

การยกระดับผูประก

ส่วนที
ะบบบําบัดน้าํ

สภาพของระบบ

มีการตรวจสอบค
โดยห้องปฏิบัติ
ทะเบียนกับกรอ
น้ําท้ิงท่ีระบายอ

ท่อรวบรวมน้ําเสี
มีการรวบรวมน้ํ
ตามมาตรฐานท่ี
มีเอกสารหรือคู
ประจําวันและวิ
มีการตรวจสอบ
ไฟฟ้าและปริมา
มีการจัดทําบันทึ
ระบบบําบัดน้ํ
การเปลี่ยนแปล
เสมอ 
มีการรวบรวมต
มีการติดตามแล
รวมท้ังปริมาณน

กอบการจัดการของ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
าเสีย

ข้

บฯ เป็นไปตามที

คุณภาพน้ําเสียห
ิการวิเคราะห์ข

อ.  
ออกต้องมีคุณสม

สียต้องแยกออก
้ําเสียจากทุกแห

ท่ีกฎหมายกําหน
คู่มือแสดงขั้นตอ
ธีปฏิบัติงานท่ีเห
บและบันทึกปริ
าณการใช้สารเค
ทึกผลการตรวจ
้ํา เสีย และวิเค
ง และมีมาตรก

ะกอนสลัดจ์จาก
ละบันทึกการระบ
น้ําท่ีระบายทิ้ง 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ท่ีได้รับอนุญาตจ

หลังออกจากระบ
ของราชการหรื

มบัติเป็นไปตาม

กจากท่อระบาย
หล่งกําเนิด เพ่ือน
นด 
อนการเดินระบ
หมาะสมในกรณี
ริมาณนํ้าเสียท่ี
มีของระบบฯ 
สอบปริมาณแล
คราะห์ประสิท
ารดูแลรักษาให้

กระบบบําบัดน้าํ
บายน้ําท้ิงว่าระบ

78 

ปงบประมาณ 

ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

จากกรอ.

บบบําบัดน้ําเสียอ
รือห้องปฏิบัติก

มาตรฐานคุณภ

ยน้ําฝนอย่างชัดเ
นําไปบําบัดให้มี

บบบําบัดน้ําเสีย
ณท่ีีมีสภาพผิดป
เข้าระบบบําบั

ละลักษณะสมบั
ทธิภาพของระ
ห้ระบบบําบัดน้าํ

้าเสีย และนําไป
บายไปยังแหล่งใ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

อย่างน้อยเดือน
การวิเคราะห์เอ

ภาพน้ําท้ิงท่ีกําห

เจน
มีคุณลักษณะน้ํา

ย ซ่ึงอธิบายวิธีก
กติเกิดข้ึน 
ัด รวมท้ังปริม

ัติของนํ้าเสียหลั
ะบบฯ รวมถึง
าเสียมีประสิทธิภ

ปกําจัดอย่างสมํ่า
ใด หรือนําน้ําไป

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

นละ 1 ครั้ง 
อกชนท่ีข้ึน

นด

าท้ิงเป็นไป

การทํางาน

าณการใช้

ลังออกจาก
งแนวโน้ม
ภาพท่ีดีอยู่

าเสมอ
ปใช้ท่ีจุดใด

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*s 
ข้อบังคับ 

*l,m,p 

ข้อบังคับ 
*b 
3 
3 

2 

1 

3 

1 
2 

 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*s 
ข้อบังคับ

*l,m,p 

ข้อบังคับ
*b 
3
3

2

1

3

2
3
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การยกระดับผูประก

ส่วนที
ารจัดการของ

มีการแจ้งการเกิ

หากจัดเก็บของ
แบบ สก.1  
กรณีส่งของเสี
ของเสียออกนอ
สื่ออิเล็กทรอนิก
กรณีกําจัดของเ
ต้องใช้วิธีกําจัดต
มีการแยกพ้ืนท่ีส
หากเป็นของเสี
เตือนแสดงความ
มีวิธีการเก็บรว
เก็บในภาชนะท่ี
มีการจดบันทึก
ของเหลว ตะก
ชัดเจน 

กอบการจัดการของ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
งเสีย

ข้

กิดของเสียเหล่า

งเสียเหล่านี้นา

ยออกไปกําจัด
อกบริเวณโรงงา
กส์ หากเป็นของ
เสียเองภายในโร
ตามท่ีได้รับควา
ส่วนท่ีจัดเก็บขอ
สียอันตรายต้อง
มเป็นอันตราย 
บรวมของเสียที
แข็งแรง มีฝาปิ

กข้อมูลของเสีย
อน) และติดป้า

งเสียอุตสาหกรรม ป

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

นี้ต่อ กรอ. ตาม

นกว่า 90 วัน ม

ดนอกโรงงาน ม
นตามแบบ สก
งเสียอันตรายตอ้
รงงานต้องได้รับ
มเห็นชอบจาก
องเสียอันตราย
งแยกพ้ืนท่ีจัดเก

ท่ีเกิดข้ึนอย่างเห
ดมิดชิด 
ย เช่น ชื่อของเ
ายบ่งชี้ไว้ท่ีภาช
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มแบบ สก.3 

มีการขออนุญา

มีการขออนุญ
ก.2 และแจ้งข้อ
องจัดทําใบกํากับ
บความเห็นชอบ
กรอ.  
และไม่อันตราย
ก็บของเสียตาม

หมาะสมโดยแบ

เสีย ปริมาณ ส
ชนะจัดเก็บของ

 

 

 
 

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

าตและได้รับอน

าตและได้รับอ
มูลการขนส่งขอ
บการขนส่ง  
บจากกรอ.ก่อนก

ยออกจากกันอย
มหลักสากล แล

บ่งประเภท ชนิ

สถานะของเสีย 
งเสียในตําแหน

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

นุญาตตาม

อนุญาตนํา
องเสียทาง

กําจัด และ

ย่างชัดเจน 
ละติดป้าย

นิดของเสีย 

(ของแข็ง 
น่งท่ีเห็นได้

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*g 
ข้อบังคับ 

*g 
ข้อบังคับ 

*f,g 

ข้อบังคับ 
*g 
2 

3 

2 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*g 
ข้อบังคับ

*g 
ข้อบังคับ

*f,g 

ข้อบังคับ
*g 
2

3

2
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ส่วนท่ี 
ารป้องกันอัค

ติดต้ังเคร่ืองดับเ
ความเสี่ยงของพ้ื
มีการตรวจทดส
ประจําทุกเดือน
ถังดับเพลิงและ
ใช้งานได้ 
มีการติดต้ังแผน
ดับเพลิง หรืออุ
เห็นได้ชัดเจน 
จัดให้มีการฝึกซ้

มีอุปกรณ์ตรวจ
Gas Detecto
กากของเสีย ขอ
ติดต้ังระบบไฟฟ้
ในบริเวณอาคา
อย่างชัดเจน 

กอบการจัดการของ

 
 

9 การจัดก
คีภัย

ข้

เพลิงและอุปกร
พ้ืนท่ีนั้นๆ ในการ
สอบและบํารุงรั
น 
อุปกรณ์ดับเพลิ

นผังแสดงเส้นท
อุปกรณ์ดับเพลิ

้อมดับเพลิงและ

จับและแจ้งเตือ
or ติดต้ังในพื้นที
องเสียหรือผลิตภ
ฟ้า ป้ายทางออ
รปิดทึบ และใ

งเสียอุตสาหกรรม ป

การด้านสิ่งแ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ณ์ดับเพลิงในบริ
รเกิดอัคคีภัย 
รักษาเครื่องมือแ

ลิง รวมถึงสัญญ

ทางการหนีไฟ 
ง รวมถึงสัญญ

ะฝึกซ้อมหนีไฟอ

อน เช่น Smok
ท่ีเสี่ยงภายในโรง
ภณัฑ์ 
กฉุกเฉินท่ีประต
ในกรณีอาคารเปิ
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แวดล้อม อา
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ริเวณต่างๆ อย่า

และอุปกรณ์ดับ

าณแจ้งเหตุเพลิ

ติดป้ายสัญลัก
าณแจ้งเหตุเพล

อย่างน้อยปีละค

ke Detecto
งงานอย่างเหมา

ตูหนีไฟและเส้น
ปิดโล่งต้องจัดให

 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ชีวอนามัยแ

งเพียงพอและเห

บเพลิงอย่างสม่ํา

ลิงไหม้ต้องอยู่ใน

กษณ์บ่งชี้ตําแห
ลิงไหม้ในพ้ืนท่ี

ครั้ง

r, Heat D
าะสม เช่น สถา

นทางหนีไฟอย่า
ห้มีเส้นทางหนีไ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

และความปล

ไ
หมาะสมกับ

าเสมอเป็น

นสภาพท่ีดี

หน่งเครื่อง
ท่ีสามารถ

Detector, 
นท่ีจัดเก็บ

างพอเพียง
ไฟท่ีเห็นได้

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ลอดภัย 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

3 

3 

3 

ข้อบังคับ 
*a 
3 

2 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

3

3

3

ข้อบังคับ
*a 
3

2
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9.2  กา

ข้อ 

9.8 มี
ห

9.9 แ
แ

9.10 มี
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9.11 มี
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ส่วนท่ี 9 
ารรองรับเหตุ

มีแผนการป้องกั
หรือเหตุท่ีคาดไม
แผนฉุกเฉินแต่ล
และการฟื้นฟู 
มีการระบุตําแห
การฝึกอบรม 
มีการซ้อมแผนฉ
หรือเหตุท่ีคาดไม

กอบการจัดการของ

 
 

การจัดการ
ตุฉุกเฉิน 

ข้

กันอุบัติภัยเพ่ือร
ม่ถึง  
ละเร่ืองต้องครอ

หน่งผู้รับผิดชอบ

ฉุกเฉินท่ีไม่ใช่อัค
ม่ถึง) อย่างน้อย

งเสียอุตสาหกรรม ป

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

รองรับเหตุฉุกเฉิ

อบคลุมด้านการ

บในแต่ละแผน

คคีภัย (เช่น กรณ
ยปีละคร้ัง 
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ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

นในกรณีเกิดเห

รป้องกัน การระ

และผู้ท่ีอยู่ใน

ณีเกิดเหตุสารเค

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

หตุสารเคมีรั่วไห

ะงับ การบรรเ

นแผนฉุกเฉินจะ

คมีรั่วไหล อุทกภ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ
หล อัคคีภัย

ทา อพยพ

ะต้องได้รับ

ภัย วาตภัย

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*g 
3 

3 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*g 
3

3

3
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ส่วนท่ี 9 
าชีวอนามัย 

จัดให้มีการปฐม
มีการตรวจสุขภ
อันตรายอย่างน้อ
มีการจัดและดูแ
เหมาะสมกับปร
สวมใส่ทุกครั้งท่ี
มีการตรวจวัดแ
เสียงในพ้ืนท่ีเสี่ย
กรณีมีการจัดเก
สารเคมีอันตราย
พนักงานท่ีปฏิบั
การฝึกอบรมกา
พนักงานท่ีปฏิบั
ด้านความปลอด
โรงงานท่ีเกี่ยวข้
ระบบการอนุญ
Permit System
มีระบบตรวจติด
แก้ไขอย่างต่อเนื
ได้รับการรับรอ
18001/TIS 180

กอบการจัดการของ

 
 

การจัดการ

ข้

มพยาบาลและก
ภาพของพนักงา
อยปีละ 1 ครั้ง  
แลให้พนักงานใช
ระเภทและชนิด
ปฏิบัติงาน  
ละวิเคราะห์สภ
ยงภายในสถานป
ก็บและใช้งานส
ยในบรรยากาศบ
บัติงานเกี่ยวกับร
ารใช้งานเคร่ืองจั
บัติงานในพ้ืนท่ีที
ดภัยในการทํางา
ข้องหรือทําให้เกิ
ญาตทํางานท่ีมีป
m) 
ดตามภายในด้า
นื่องและสมํ่าเสม
งมาตรฐานการ
001) 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

ารรักษาพยาบา
านประจําปี สํา

ช้อุปกรณ์ป้องกั
ดของงาน รวมถึ

ภาวะการทํางาน
ประกอบการอย
สารเคมีอันตรา
บริเวณสถานท่ีจั
รถยกหรือเคร่ือ
จักรนั้น  
ท่ีมีประกายไฟแ
าน 
กิดประกายไฟห ื
ประกายไฟหรือค

านอาชีวอนามัย
มอ 
รจัดการด้านอา
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ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

าลในเบื้องต้นให้
าหรับพนักงานที

กันอันตรายส่วน
ถึงมีมาตรการเ

นเกี่ยวกับระดับค
ย่างน้อยปีละ 1 
าย ต้องมีการต
จัดเก็บและใช้งา
องจักรท่ีอาจก่อ

ละความร้อนสูง

รือความร้อนที
ความร้อนท่ีเป็น

ยและความปลอ

ชีวอนามัยและ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

ห้กับพนักงาน
ท่ีทํางานเกี่ยวกั

นบุคคลที่ได้มาต
ข้มงวดกําชับให

ความร้อน แสง
ครั้ง  

ตรวจวัดความเข
านอย่างน้อยปลี
อให้เกิดอันตราย

ง ต้องได้รับการ

ท่ีเป็นอันตราย 
นอันตราย (Ho

อดภัยและมีกา

ความปลอดภัย

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ

กับสารเคมี

ตรฐานและ
ห้พนักงาน

สว่าง หรือ

ข้มข้นของ
ะ 2 ครั้ง 
ย ต้องผ่าน

รฝึกอบรม

ต้องจัดทํา
t Work 

รปรับปรุง

ย (OHSAS 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 
3 

3 

3 

3 
 
3 

3 

- 

2 

1 

 
 
 
 
 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3
3

3

3

3

3

3

3

2

1
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ร

9.25 มี
ผ
บ

9.26 มี
แ
ส

9.27 มี
สิ

9.28 ไ
ร
(

 

การยกระดับผูประก

ส่วนท่ี 9 
ารจัดการด้าน

มีบุคลากรด้านสิ
สิ่งแวดล้อมเป็น
ระบบบําบัดมล
ผู้ปฏิบัติงานปร
ก่อให้เกิดข้ึน ส
ท่ีปรึกษาท่ีได้รั
สิ่งแวดล้อมด้วย
มีการเฝ้าระวังคุ
แหล่งท่ีอาจได้
(เฉพาะบางโรงง
กิจการบําบัดน้ํา
ปฏิบัติตามมาต
สิ่งแวดล้อมต่อส
รว.2 และรว.3  
มีมาตรการควบ
ผ่านทางลัด (By
บําบัดมลพิษท้ังใ
มีมาตรการท่ีมีป
และเกิดเหตุเดือ
สุขภาพอนามัยข
มีระบบตรวจติ
สิ่งแวดล้อมอย่า
ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดกา
(EMS for SME

กอบการจัดการของ

 
 

การจัดการ
นสิ่งแวดล้อม 

ข้

สิ่งแวดล้อมประ
นพิษ (ผู้จัดการ
ลพิษอากาศ ผู้
ระจําระบบป้อง
สําหรับกิจการฝั
รับความเห็นช
ย 
คุณภาพสิ่งแวดล้
ด้รับผลกระทบ
งานเท่านั้น) 
าเสียรวมและกํา
รการลดผลกระ

สผ. และสรุปเส

บคุม ตรวจสอบท
y-pass) หรือปล
ในสถานการณ์ป
ประสิทธิภาพในก
อดร้อนรําคาญใ
ของพนักงานและ
ดตามภายในด้
างต่อเนื่องและส
งมาตรฐานการด
ารสิ่งแวดล้อมส
s) 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

จําโรงงาน ซ่ึงป
สิ่งแวดล้อม ผู้ค

ผู้ควบคุมระบบ
งกันสิ่งแวดล้อม
ฝังกลบกากขอ
ชอบจากกรอ .

ล้อมท้ังภายในบริ
บจากการระบ

าจัดกากของเสีย
ะทบสิ่งแวดล้อม
นอกรอ. และส

ท่ีมีประสิทธิภาพ
ล่อยให้มลพิษแพ
ปกติและสถานกา
การควบคุมป้อง
ในพ้ืนท่ีส่วนต่าง
ะชุมชนข้างเคียง
้านการจัดการสิ

สมํ่าเสมอ 
ดําเนินงานด้าน
สําหรับโรงงานอ
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ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

ประกอบด้วย ผู้ค
ควบคุมระบบบ
บบําบัดมลพิษก
มเป็นพิษ ตาม
องเสียท่ีเป็นอัน
 ทําหน้าท่ีควบ

ริเวณโรงงานแล
ายมลพิษของโ

ยท่ีเป็นอันตราย
มและมาตรการ
สอจ. รับทราบทุ

พในการป้องกัน
พร่กระจายสู่สิ่ง
ารณ์ฉุกเฉิน 
กันการเกิดกลิ่น
งๆ ของโรงงาน
ง 
สิ่งแวดล้อมแล

สิ่งแวดล้อม ISO
อุตสาหกรรมขน

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

ควบคุมดูแลระบ
บําบัดมลพิษน้ํา
กากอุตสาหกร
ประเภทมลพิษ

นตรายต้องจัดใ
บคุมดูแลระบ

ละภายนอกโรงง
โรงงานอย่างส

ยต้องเสนอรายง
รติดตามตรวจสอ
ทุก 6 เดือน ตาม

นไม่ให้มีการระบ
แวดล้อมโดยไม่

นเหม็น แมลง พา
เพ่ือป้องกันผล

ะมีการปรับปรุ

O 14001 หรือก
นาดกลางและข

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ
บบป้องกัน
 ผู้ควบคุม
รรม) และ
ษท่ีโรงงาน
ให้มีบริษัท
บป้องกัน

งานซ่ึงเป็น
สมํ่าเสมอ 

งานผลการ
อบคุณภาพ
มแบบรว.1, 

บายมลพิษ
ผ่านระบบ

าหะนําโรค
กระทบต่อ

รุงคุณภาพ

การรับรอง
ขนาดย่อม 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*g,m 

ข้อบังคับ 
*s  

ข้อบังคับ 
*s 

3 

2 

2 

1 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ 

*g,m,o 

ข้อบังคับ 
*s 

ข้อบังคับ
*s 

3

2

2

1
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ส่วน
วามรับผิดชอ

มีระบบการรับ
ดําเนินการเพื่อแ
มีการดําเนินกิ
สิ่งแวดล้อมร่วม
มีการดําเนินกิจ

กอบการจัดการของ

 
 

นท่ี 10  การ
อบต่อสังคม 

ข้

เรื่องร้องเรียน 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิ
จกรรมท่ีเป็น
กับชุมชน 
กรรมท่ีเป็นการ

งเสียอุตสาหกรรม ป

รสื่อสารตอ่ส

้อกําหนดวิธีปฏิ

และตรวจสอบ
กิดข้ึนอย่างเป็นร
การส่งเสริมป้

รส่งเสริมสังคม ศ
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สาธารณะแล

ฏบิัติงานท่ีดี 

บเรื่องร้องเรียน
ระบบ 
องกันรักษาท

ศาสนา และวฒั

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ละความรบัผิ

นจากชุมชน รว

รัพยากรธรรม

ฒนธรรม

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ผิดชอบต่อสั

ไ
มถึงมีการ

มชาติและ

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

สงัคม 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

1 

1 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

1

1
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ข้อ 

10.4 มี

10.5 มี
ก

10.6 มี
ส
(

10.7 มี
ที
ภ

10.8 มี
ข
ฝั
ท
ใ

10.9 มี
ใ
ต
ท
ผ

10.10 กิ
ใ

10.11 กิ
ที
1

  

การยกระดับผูประก

ส่วนท่ี 
ารรายงานผล

มีการประกอบกิ

มีการจัดเก็บข้อ
กําจัดไว้อย่างนอ้
มีการส่งรายงานป
สําหรับผู้รวบรว
(กรณีมีการขนสง่
มีการส่งรายงา
ท่ีไม่ใช้แล้ว สําห
ภายในวันท่ี 1 มี
มีการจัดทําบัญชี
ของเสีย และจัด
ฝังกลบกากของ
ทุกเดือน และกจิ
ในเตาเผาปูนซีเม
มีการจัดทําบัญ
ในแต่ละวันท่ีมีก
ตรวจสอบ ยกเว
ทุกวันท่ี 1 และ
ผสม หรือวัตถุดิบ
กิจการนํากากข
ให้เป็นปัจจุบันท
กิจการนํากากข
ท่ีกรอ.เห็นชอบ 
1 ปี  

กอบการจัดการของ

 
 

10 การสื่อ
ลการปฏิบัติงา

ข้

กิจการตามที่ได้รั

อมูลผลวิเคราะห
อย 3 ปี  
ประจําปีตามแบ
วมและขนส่ง (
งกากของเสียท่ีเ
านประจําปีตาม
หรับผู้บําบัดและ
มีนาคมของทุกปี
ชีแสดงรายการก
ดเก็บไว้เป็นหลัก
งเสียท่ีเป็นอันต
จการนํากากขอ
มนต์ เตาเผาปนู

ญชีแสดงรายกา
การบําบัด กําจั
ว้นกิจการฝังกล
 16 ของทุกเดือ
บทดแทนในเตาเ
ของเสียมาผสมเ
ทุก 30 วัน และ
ของเสียมาผสมเ
ภายใน 15 วัน

งเสียอุตสาหกรรม ป

สารต่อสาธา
าน 

้อกําหนดวิธีปฏิ

รับอนุญาตจากก

ห์ทางเคมีและก

บบใบแจ้งเกี่ยวกับ
(สก.4) ให้แก่ก
เป็นอันตราย) 
มแบบใบแจ้งเ
ะกําจัดสิ่งปฏิกูล
ป ี  
กากของเสียท่ีรบั
ฐานไม่น้อยกว่า

ตรายต้องจัดส่งร
องเสียมาผสมเพ่ื
นขาว ต้องส่งรา
รกากของเสียที
ัด และจัดเก็บไ
ลบกากของเสียท
อน และกิจการ
เผาปูนซีเมนต์ เต
เพ่ือเป็นเชื้อเพลิ
ส่งให้กรอ. ภาย
พ่ือเป็นเชื้อเพลิ
 นับจากวันท่ีผลิ
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ารณะและค

ฏบิัติงานท่ีดี 

กรมโรงงานอุตส

กายภาพของกา

บรายละเอียดสิ่ง
รอ. ภายในวัน

กี่ยวกับรายละ
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใ

ับมาบําบัด กําจั
า 1 ปี เพ่ือการ
รายงานให้กรอ

พ่ือเป็นเชื้อเพลิง
ยงานทุก 30 วัน
ท่ีเข้าสู่กระบวน
ไว้เป็นหลักฐานไ
ท่ีเป็นอันตรายต
รนํากากของเสีย
ตาเผาปูนขาว ต้อ
ลิงผสมต้องจัดทํ
ยในวันท่ี 15 ขอ
ลิงผสมต้องส่งผลิ
ลิตและต้องจัดเ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ความรบัผิดช

สาหกรรมเท่านัน้

ากของเสียก่อน

งปฏิกูลหรือวัสดุท
ท่ี 1 มีนาคมข

ะเอียดสิ่งปฏิกูล
ใช้แล้ว (สก.5) ใ

จัด (สก.6) ในวัน
รตรวจสอบ ยกเ
.ทุกวันท่ี 1 แล
ผสม หรือวัตถุดิ
น 
นการบําบัด กําจ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต้องจัดส่งรายงา
ยมาผสมเพื่อเป็น
องส่งรายงานทุก
ทําบัญชีผลิตภัณ
งเดือนถัดไป  
ลิตภัณฑ์ท่ีได้ให้
ก็บหลักฐานไว้ไ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ชอบต่อสงัค

ไ
น

การบําบัด 

ท่ีไม่ใช้แล้ว
องปีถัดไป  

ลหรือวัสดุ
ให้แก่กรอ. 

นท่ีมีการรับ
เว้นกิจการ
ะ 16 ของ
ดิบทดแทน

จัด (สก.7)
ปี เพ่ือการ
านให้กรอ.
นเชื้อเพลิง
30 วัน 

ณฑ์  (สก.8) 

ห้แก่เตาเผา
ไม่น้อยกว่า 

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ม (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*o,s 
ข้อบังคับ 

*g 
- 

ข้อบังคับ 
*g 

ข้อบังคับ 
*o 

ข้อบังคับ 
*o 

- 

- 

 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*o,s 
ข้อบังคับ

*g 
ข้อบังคับ

*g 

ข้อบังคับ
*g 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*o 

ข้อบังคับ
*o 
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ส่วนท่ี 
ารรายงานผล

กิจการเผากากข
ของเสียมาผสม
ปจัจุบันทุก 30 
กิจการเผากาก
นํากากของเสีย
ท่ีรับมอบและจัด

กอบการจัดการของ

 
 

10 การสื่อ
ลการปฏิบัติงา

ข้

ของเสียในเตาเ
มเพ่ือเป็นเชื้อเพ
วัน และต้องจัด
ของเสียในเตา

ยมาผสมเพื่อเป็
ดเก็บหลักฐานก

งเสียอุตสาหกรรม ป

สารต่อสาธา
าน (ต่อ)

้อกําหนดวิธีปฏิ

ผาต้องจัดทําบัญ
พลิงผสม หรือวั
ดส่งกรอ.ภายในว
เผาต้องออกหล
นเชื้อเพลิงผสม
การรับมอบไว้ไม

86 

ปงบประมาณ 

ารณะและค

ฏบิัติงานท่ีดี 

ัญชีรับมอบผลิต
ัตถุดิบทดแทนใ
วันท่ี 15 ของเดื
ลักฐานการรับม
ม หรือวัตถุดิบท
ม่น้อยกว่า 1 ปี 

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ความรบัผิดช

ตภัณฑ์จากกิจก
ในเตาเผา (สก.
ดือนถัดไป  
มอบผลิตภัณฑ์
ทดแทนในเตาเ

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ชอบต่อสงัค

ไ
การนํากาก
.9) ให้เป็น

ฑ์ให้กิจการ
ผาทุกครั้ง

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ม (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*o 

ข้อบังคับ 
*o 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*o 

ข้อบังคับ
*o 
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 เพื
การประ
ทางกฎห
ของโรงง
โรงงาน จึ
กากอุตส

1.1 
 

ประเภทแ
 

เหตุการณ

 
รั่วไหลขอ
หรือไม่มปี
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พ่ือความเข้าใจ
กอบกิจการโร

หมายและที่เป็
าน รวมถึงแน
จึงได้จัดทํารา
าหกรรม โดย

วัตถุประสงค์
การประเมินย
และปริมาณก
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การตก
 การรับ
ของโร

ซึ่งเหตุการณ์
องมลสารในก
ประสิทธิภาพ

รายละเอ
การปฏิบ

กอบการจัดการของ

จในวัตถุประส
รงงาน และเป
นวิธีปฏิบัติงา
นวทางในการป
ยละเอียดเก่ีย

ยจําแนกเป็นแ

ค ์ 
ยอมรับกากขอ
กากของเสียที่อ
ฐานการปฏิบั

กลงรับกากขอ
บกากของเสีย
งงาน  
์ทั้งสองนี้ อาจ
กากของเสียอ
 

อียดวิธกีารป
บตัิงานทีด่สี

สวนที ่1

งเสียอุตสาหกรรม ป

สงค์ของเกณฑ
ป้าหมายของ
านที่มีประสิทธิ
ปฏิบัติให้สอด
ยวกับวิธีปฏิบัต
ต่ละขั้นตอนก

องเสียขั้นต้น 
อยู่ในขีดความ
บัติงานที่ดีสําห

องเสียซึ่งไม่อยู่
ยในปริมาณท่ีม

จนําไปสู่การลั
อกสู่สิ่งแวดล้

ปฏบิตัิตาม
สาํหรบัโรงง

1 การประเม
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ฑ์มาตรฐานก
แต่ละข้อกําห
ธิภาพในการป้
ดคล้องกับข้อก
ัติตามเกณฑ์ม
การประกอบกิ

เป็นขั้นตอนส
มสามารถให้บ
หรับขั้นตอนน

ยู่ในข่ายประเภ
มากเกินกว่าขี

ลักลอบนํากาก
ล้อมเน่ืองจากใ

มเกณฑมาต
งานจดัการก

มนิยอมรับก

ารปฏิบัติงาน
หนดวิธีการปฏิ
ป้องกันผลกระ
กําหนดสําหรั
มาตรฐานการ
กิจการของโรง

สําคัญที่โรงงา
ริการบําบัด ก
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ภทกากของเสี
ขีดความสาม

กของเสียออก
ใช้วิธีการเก็บ

ตรฐาน 
กากอุตสาห

กากของเสยีข

 

ที่ดีที่จัดทําขึ้น
ฏิบัติงานที่ดีซึ่
ะทบจากการป
ับแต่ละขั้นตอ
ปฏิบัติงานที่ดี
งานอุตสาหก

นจะทําการก
กําจัดของโรงง
วิธีปฏิบัติงาน

ยที่โรงงานสา
ารถในการเก็

กไปกําจัดอย่า
กัก หรือบําบั

หกรรม 

ขัน้ตน 

นสําหรับแต่ล
ซึงมีทั้งที่เป็นข้
ประกอบกิจก
อนการประกอ
ดีสําหรับโรงงา
รรมประเภทนี

กลั่นกรองเพ่ือ
งานเท่าน้ัน  
นที่จะป้องกัน

มารถให้บริกา
ก็บกักและบําบ

างไม่ถูกต้อง ห
บัด กําจัดที่ไม่เ

ละขั้นตอน
ข้อกําหนด
รรมต่างๆ 
อบกิจการ
านจัดการ
น้ี  

 

รับเฉพาะ

ไม่ให้เกิด

ารได้  
บัด กําจัด

หรือมีการ
เหมาะสม
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1.2 
 
 
การประ
ผู้ใช้บริก
รับดําเนิน
 
1.3 

 
สอดคล้อ
อนุญาตแ
กากของเ
ขั้นตอนก
ให้มีการน

 
ขีดความ
กับการป

 
1.4 

 
ประกอบ
ที่เพียงพ
ใช้วิธีการ
จากโรงง

 
ขีดจํากัด
ขีดความ
มาประก
เกิดปัญห
หรือต้อง

การยกระดับผูประก

กฎหมายที่เก่ี
ประกาศกระ
ข้อ 18 ต้อ
กอบกิจการโ

การทราบถึงป
นการได้ พร้อม

วิธีปฏิบัติใหส้
1)  จัดทํา

องกับเกณฑ์ฯ 
และประเภทข
เสียที่ลูกค้าติด
การปฏิบัติงาน
นําไปปฏิบัติอ
2) จัดทํา
สามารถในกา
ฏิบัติงานของโ

รายละเอียดวิ
เน่ืองจากโรง
บกิจการโรงง
อสําหรับการวิ
รขอข้อมูลจาก
านลูกค้าเพ่ือน
ขณะเดียวกัน

ดในด้านขนาด
มสามารถสูงส
อบการวางแผ
หาปริมาณกาก
เก็บภายนอกอ

กอบการจัดการของ

ก่ียวข้อง ได้แก
ทรวงอุตสาห
องรับบําบัดแล
โรงงานที่กําห
ประเภทของ
มแนบสําเนาใ

สอดคล้องกับ
เอกสารระบุ
ซึ่งจะต้องกําห
ของเสียที่สาม
ดต่อขอใช้บริก
นฯ ที่จัดทําขึ้น
ย่างถูกต้อง 
าแผนงานกา
ารรองรับปริม
โรงงาน และมี

วิธีปฏิบัติสําห
งานแต่ละแห่
าน ดังน้ัน โร
วิเคราะห์ว่าก
กลูกค้าหรือกา
นําไปวิเคราะห
น การมีแผนง
ดหรือปริมาต
สุดของเครื่อ
ผนปริมาณกา
กของเสียที่เก็
อาคาร ซึ่งไม่เ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ก่ 
หกรรม เรื่อง ก
ละกําจัดสิ่งป
หนดไว้ในใบอ
กิจการที่ได้รั
ใบอนุญาตประ

เกณฑ์มาตรฐ
ขั้นตอนการป
หนดให้มีขั้นต
มารถรับดําเนิน
การน้ัน เป็นป
น้ีจะต้องสื่อสา

ารรับกากขอ
มาณกากของเ
มีการสื่อสารแ

หรับข้อกําหนด
ห่งมีข้อจํากัดใน
รงงานจะต้อง
ากของเสียน้ัน
ารส่งพนักงาน
ห์ลักษณะสมบั
งานที่แน่นอน
รพ้ืนที่จัดเก็บ
งมืออุปกรณ์
กของเสียที่สา

ก็บกักไว้มากเกิ
เป็นไปตามข้อ
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การกําจัดสิ่งป
ปฏิกูลหรือวัส
นุญาตประก
รับอนุญาตปร
ะกอบกิจการโ

ฐานการปฏิบั
ปฏิบัติงานก่อ
อนการแจ้งเป็
นการได้ รวม
ระเภทกากขอ
ารให้พนักงาน

องเสียเพ่ือนํา
เสียของโรงงา
แผนงานที่จัดท

ดที่สําคัญ 
นการรับกาก
งมีข้อมูลเก่ียว
นๆ โรงงานสา
นของโรงงานเข
บัติกากของเสี
นในการรับก
บกากของเสีย

ณ์ที่ใช้ในการคั
ามารถรับเข้า
กินขนาดพ้ืนที
อกําหนดของก

ปฏิกูลหรือวัส
ดุที่ไม่ใช้แล้ว
อบกิจการโร
ระเภทของส่ิงป
โรงงาน 

ัติงานที่ดีในส่
อนรับกากขอ
ป็นหนังสือให้ลู
มถึงขั้นตอนกา
องเสียที่โรงงา
นที่เก่ียวข้องทั้

ามาบําบัด ก
าน โดยกําหนด
ทําขึ้นให้ผู้ที่เก่ี

ของเสีย เพ่ือใ
วกับกากของ
ามารถรับมาดํ
ข้าไปตรวจสอ
ย   
ากของเสียเข้
ยอย่างปลอด
คัดแยก รีไซเ
มาโรงงานใน
ที่ที่รับได้จนต้
กฎหมาย 

สดุที่ไม่ใช้แลว้
เฉพาะที่ได้รับ
งงานและต้อ
ปฏิกูลหรือวัส

ส่วนนี้ 
องเสียที่กําหน
ลกูค้าทราบถึง
ารตรวจสอบ 
านสามารถรับ
ังหมดได้รับทร

กําจัดในโรงง
ดช่วงเวลาขอ
ยวข้องได้รับท

ให้เป็นไปตาม
งเสียทุกชนิดท
ดําเนินการได้ห
อบ หรือสุ่มเก็

ข้ามาดําเนินก
ภัยก่อนนําเข้
คิลและบําบั
แต่ละช่วงเวล
องจัดเก็บซ้อน

ว พ.ศ. 2548 
ับอนุญาตตา
องแจ้งเป็นห
สดุที่ไม่ใช้แล้วที

นดให้มีการป
งประเภทกิจก
วิเคราะห์เพ่ือ

บมาดําเนินการ
ราบ พร้อมคว

งานให้สอดค
องแผนงานให้
ทราบ 

มเง่ือนไขในใบ
ที่จะรับมาดํา
หรือไม่ ซึ่งโรง
บตัวอย่างกาก

การในโรงงาน
ข้าสู่กระบวนก
ัด กําจัดกาก

ลา จะช่วยให้โ
นกันอย่างไม่ป

มเง่ือนไข 
นังสือให้
ที่สามารถ

ฏิบัติงาน
ารที่ได้รับ
อยืนยันว่า
รได้  ทั้งน้ี 
วบคุมดูแล

คล้องกับ 
เหมาะสม

บอนุญาต
าเนินการ 
งงานอาจ
กของเสีย

น โดยนํา
การ และ 
กของเสีย 
โรงงานไม่
ปลอดภัย
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จากโรงง
กากของเ
 
ได้แก่ 
การตรวจ
รับมาบํา
1) จัดท

โดย

2) มีกา
และ

3) ก่อน
และ

ต้องมีแผ
1)  โรงง
2)  ควร

ลูกค
โรงง
กับข
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อย่างไรก็ตาม
งานลูกค้า หรื
เสียล่วงหน้าไว
สําหรับข้อแน

จสอบ วิเครา
บัด กําจัดในโ
ทําขั้นตอนกา
ยอย่างน้อยต้อง

 รายละเอียด
 สถานการณ
ให้บริการ 
 พนักงานของ
ลูกค้าติดต่อ
 เง่ือนไขที่ต้อ
 รายช่ือกากข
 ผู้ที่ได้รับมอ

ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ
นตกลงให้บริ
ะจัดเก็บเอกส
ผนงานในการรั
งานควรจัดทํา
รทบทวนแผน
ค้าจะต้องแจ้ง
งานจึงสามาร
ข้อจํากัดหรือขี

กอบการจัดการของ

 โรงงานส่วนใ
รืออาจใช้วิธีก
ว้ แม้ว่าโดยป
นะนําเพ่ือให้มี

าะห์ลักษณะส
โรงงานได้ก่อน
ารปฏิบัติงาน
งมีการระบุใน
ดเก่ียวกับกาก
ณ์หรือเง่ือนไขท

งโรงงานที่ได้รับ
อให้รับบริการ 
องเก็บตัวอย่าง
ของเสีย หรือล
บหมายให้พิจา
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า
ริการรับกาก
ารที่เป็นผลกา
รับกากของเสยี
าเป็นแผนงาน
นงานรับกากข
งต่อกรมโรงง
รถนําข้อมูลเห
ขีดความสามา

งเสียอุตสาหกรรม ป

หญ่มักจะไม่มี
ารปฏิบัติที่ไม
กติจะมีการทํ
มีการปฏิบัติที่

สมบัติกากของ
นตกลงให้บรกิ
ที่ชัดเจนเก่ียว
ประเด็นต่อไป
ของเสียที่ต้อง
ที่พนักงานขอ

บมอบหมายให้
รวมถึงวิธีการ
งกากของเสีย
ลักษณะสมบัติ
ารณาว่ากากข
บัติงานที่จัดทํา
งถูกต้อง 
ของเสียเข้าม
ารตรวจสอบ
ยให้สอดคล้อง
นรับกากของเสี
ของเสียทุกสัป
านอุตสาหกร
หล่าน้ีมาประก
ารถของโรงงา
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มีขั้นตอนปฏิบั
ม่สม่ําเสมอ ร
าสัญญารับกา

ที่สอดคล้องกับ

งเสียเพ่ือยืนย
การ 
วกับการตรวจ
ปน้ี  
งทราบก่อนตก
องโรงงานต้อง

ห้ปฏิบัติงานน้ี 
รตรวจสอบ 
ส่งวิเคราะห์ แ
ติกากของเสยี
องเสียน้ันๆ อ
าให้พนักงาน

มาดําเนินกา

งกับขีดความส
สยีล่วงหน้า โด
ปดาห์ เน่ืองจ
รรม และโรงง
กอบการวางแ
านได้ 

ัติงานที่แน่ชัด
รวมถึงโรงงาน
ากของเสียจาก
บข้อกําหนดที

ยันว่าเป็นประ

จสอบ วิเครา

กลงให้บริการ
งตรวจสอบกา

และประเด็นที

และรายการพ
ยที่โรงงานไม่ส
ยู่ในข่ายที่โรงง
ที่ได้รับมอบห

รทุกครั้ง ให้

สามารถในกา
ดยอาจจัดทําเ
จากทุกครั้งที่จ
านจะต้องแจ้

แผนรับกากขอ

ในส่วนของกา
นหลายแห่งมัก
กโรงงานลูกค้า
ที่สําคัญทั้ง 2 

ะเภทกากของ

ะห์ลักษณะส

 
ากของเสียที่โร

ที่ต้องตรวจสอบ

พารามิเตอร์ที่ต้
ามารถรับมาด
งานสามารถรับ
หมายทราบ แ

ปฏิบัติงานต

รรองรับกากข
ป็นระยะสั้นป
จะนํากากของ
้งรับกากของ
องเสียเข้ามายั

ารตกลงรับกา
ักไม่จัดทําแผ
าไว้ล่วงหน้า  
ข้อที่กล่าวแล้

งเสียที่โรงงาน

สมบัติของกาก

รงงานลูกค้าก

บเกี่ยวกับกาก

ต้องวิเคราะห์ 
ดําเนินการได้ 
บมาดําเนินการ
และฝึกอบรม

ามขั้นตอนที

ของเสีย  
ประจําเดือน  
งเสียออกนอ
เสียเหล่าน้ีด้ว
ยังโรงงานให้ส

กของเสีย
นงานรับ 
 

ล้วข้างต้น 

นสามารถ

กของเสีย 

ก่อนตกลง

กของเสียที่

 

รได้ 
จนเข้าใจ

ที่จัดทําไว้ 

กโรงงาน 
วย ดังน้ัน 
สอดคล้อง
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2.1 
 ใ

โรงงานจ
และควบ
ต่อกฎหม

 
เหตุการณ

 
อุบัติเหตุ
กากของเสี
 
2.2 
 
 
ของเสียอ
ลงในใบก
ในใบกํากั
 

ใบกํากับ
อันตราย
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วัตถุประสงค์
ในกรณีที่โรง
จะต้องทํากา

บคุมตรวจสอบ
มาย และไม่ก่อ
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การรับ
การขน

 การเกิ
สถานก

 การลัก
ซึ่งเหตุการณ์

ตุหรือการลักล
สยียังส่งผลต่อ

กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 7 
อันตรายที่ผู้ก่
กํากับการขน
กับการขนส่งข

ข้อ 8 

การขนส่งของ
 เว้นแต่มีควา

สวนที

กอบการจัดการของ

ค ์ 
งานเป็นผู้รว
ารตรวจสอบ
บให้มีการดําเนิ
อให้เกิดผลกร
ฐานการปฏิบั

บและขนส่งก
นส่ง (กรณีเป็น
ดอุบัติเหตุจา
การณ์อย่างทนั
กลอบนํากากข

ณ์เหล่าน้ี จะนํ
ลอบนํากากขอ
อความปลอดภั

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงอุต

ให้ผู้ขนส่งข
อกําเนิดของเ
ส่งของเสียอัน
ของเสียอันตรา

ให้ผู้ขนส่งข
(1) ขนส่ง

งเสียอันตราย
ามจําเป็นหรือ

ที ่2 การขนส
และข

งเสียอุตสาหกรรม ป

บรวมและขน
เพ่ือรับเฉพา

นินการขนส่งก
ะทบต่อสิ่งแว

บัติงานที่ดีสําห

ากของเสียเข้
นของเสียอันต
กการขนส่งกา
นท่วงที 
ของเสียที่ขนส
าไปสู่การร่ัวไ
องเสียที่ขนส่ง
ัยในชีวิตและท

ก่ 
ตสาหกรรม เรื
ของเสียอันตร
เสียอันตรายจั
นตราย หากเ
ายทั้งชุด 
ของเสียอันตรา
งของเสียอันต
ให้เร็วที่สุด นั
มีเหตุสุดวิสัยส

สงกากของเ
นสง หรอืเป
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นส่งกากของเ
าะประเภทแ
กากของเสียภา
วดล้อม สุขอน
หรับขั้นตอนน

ข้ามาที่โรงงาน
ตราย) 
ากของเสีย ห

ส่งไปกําจัดอย่า
ไหลของมลสา
งไปกําจัดอย่า
ทรัพย์สินของป

รื่อง ระบบเอก
รายตรวจสอบ
จัดทํา และกร
เห็นว่ารายละ

ายดําเนินการ
ตรายไปยังสถ
นับแต่เวลาที่ได
สามารถเก็บข

เสยีกรณโีรง
ปนผูแตงตัง้

เสีย หรือเป็น
และปริมาณก
ายใต้เง่ือนไขค
นามัยและความ
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

นไม่ตรงกับที่ต

หรือเมื่อเกิดอุบ

างไม่เหมาะสม
ารในกากของ
างไม่เหมาะสม
ประชาชนด้วย

กสารกํากับกา
บความถูกต้อ
รอกรายละเอี
เอียดดังกล่าว

รดังต่อไปน้ี 
ถานที่รับกําจั
ด้รับมอบของ
ของเสียอันตร

งงานเปนผูร
งตวัแทน 

ผู้แต่งต้ังตัวแ
กากของเสียที
ความปลอดภัย
มปลอดภัยขอ
วิธีปฏิบัติงาน

ตกลงกันไว้ ห

บัติเหตุแล้วไม

ม  
งเสียออกสู่สิ่ง
 ขณะเดียวกัน
ย  

ารขนส่งของเสี
งรายละเอียด
ยดเก่ียวกับผู้ข
วถูกต้องตรงต

ัดของเสียอัน
เสียอันตรายจ
ายไว้กับตนได้

รวบรวม 

แทนขนส่งกาก
ที่ได้มีการตก
ย ประสิทธิภา
องประชาชน  
นที่จะป้องกัน

หรือไม่ตรงกับ

ม่มีการดําเนิน

งแวดล้อมอัน
นอุบัติเหตุจาก

สียอันตราย พ
ดในใบกํากับก
ขนส่งของเสีย
ตามที่ระบุไว้ใ

นตรายตามท่ี
จากผู้ก่อกําเนิ
ด้ช่ัวคราวแต่ต้

 

กของเสีย 
กลงกันไว้  
าพ เคารพ

ไม่ให้เกิด

บใบกํากับ 

นการแก้ไข

เน่ืองจาก
กการขนส่ง

พ.ศ. 2547 
การขนส่ง
ยอันตราย 
ให้ลงนาม 

ระบุไว้ใน
นดของเสีย
ต้องไม่เกิน 
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10 วัน โ
สิ่งแวดล้
กรมโรงง

และลําดับ
ให้ผู้เก็บร
และรายล

นับต้ังแต่ว

การขนส่ง

450 ลิตร

รายงานต
วันเกิดเห

และให้แจ
โดยการแ

เรื่อง การ
โรงงาน ใ

การยกระดับผูประก

โดยต้องดําเนิน
ล้อม หากไม่ส
งานอุตสาหกร

บที่ 6 ไปด้วยใ
รวบรวมบําบัด
ละเอียดการรับ

วันที่ส่งมอบข
ข้อ 9 

งก่อให้เกิดเห

รขึ้นไป รั่วไหล

ตามแบบกํากั
หตุการณ์และใ

 ประกา
ข้อ 11

จ้งข้อมูลการข
แจ้งทางสื่ออิเล็

ข้อ 19
รขนส่งวัตถุอัน
ให้แจ้งข้อมูลต

กอบการจัดการของ

นการเก็บให้มี
สามารถดําเนิ
รรมทราบและ

(2) นําต้น
ในขณะที่ทําก
และกําจัดของ
บกําจัด 

(3) เก็บรั
ของเสียอันตรา

ถ้ามีอุบัติเห
ตุการณ์ดังต่อไ

(1) มีผู้เสี
(2) เกิดคว
(3) ต้องอ
(4) ต้องปิ
(5) เปลี่ยน
(6) เกิดเพ
(7) ของเ

ลลงสู่แหล่งนํ้า
(8) กรณทีี

ับการขนส่ง-0
ให้ผู้ขนส่งของ

 
าศกระทรวงอุต
1  ต้องมีใบกํา
ขนส่งสิ่งปฏิกูล
ลก็ทรอนิกส์ 
9 ต้องใช้ใบกํ
นตรายทางบก
ต่อกรมโรงงาน

งเสียอุตสาหกรรม ป

มีความปลอดภั
นินการตามระ
ปฏิบัติตามคํา

นฉบับใบกํากับ
ารขนส่ง และ
งเสียอันตรายต

กษาคู่ฉบับใบ
ายให้ผู้เก็บรวบ
หตุ หรือเหตุฉุก
ไปน้ี 
ยชีวิตหรือได้รั
วามเสียหายต
พยพประชาช

ปดถนนหรือเส้
นแปลงกําหน
พลิงไหม้หรือก
สียอันตรายที
าสาธารณะ 
ที่ผู้ขนส่งของเ
03 ท้ายประก
งเสียอันตรายเ

ตสาหกรรม เรื่อ
ากับการขนส่ง
ลหรือวัสดุที่ไม

ํากับการขนส่
ก พ.ศ. 2545 
นอุตสาหกรรม
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ภัยและไม่เกิด
ะยะเวลาที่กํา
าแนะนําของก
ับการขนส่งข
ส่งมอบต้นฉบั
ตามที่ระบุไว้ใน

บกํากับการขน
บรวมบําบัดแ
กเฉิน หรือขอ

รับบาดเจ็บสา
ต่อยานพาหนะ
ชนออกนอกพ้ื
สน้ทางจราจรส
นดการเดินทาง
การแพร่กระจ
ที่มีปริมาณต้ัง

เสียอันตรายไม
กาศน้ีให้กรมโ
เก็บสําเนาราย

อง การกําจัดสิ
ง เมื่อมีการนํา
ม่ใช้แล้วทุกชนิ

ส่ง และต้องปฏ
และเมื่อมีการ

มโดยการแจ้งท

ความเสียหาย
าหนดได้ ให้ผู้
กรมโรงงานอุต
ของเสียอันตร
บับ และคู่ฉบับ
นใบกํากับการ

นส่งของเสียอั
ละกําจัดของเ
องเสียอันตราย

าหัส 
ะทุกกรณีรวม
้นที่เดิม 
สายหลัก 
งของรถไฟหรื
ายของวัตถุกัม
งแต่ 400 กิโ

ม่สามารถระงั
รงงานอุตสาห
ยงานดังกล่าวไ

สิ่งปฏิกูลหรือวั
าของเสียอันต
นิดตามประกา

ฏิบัติตามประ
รรับสิ่งปฏิกูลห
ทางสื่ออิเล็กท

ยต่อชีวิตมนุษ
ผู้ก่อกําเนิดขอ
ตสาหกรรม 
ายและคู่ฉบับ

บลําดับที่ 4 ลํา
รขนส่งของเสีย

ันตรายลําดับ
เสียอันตราย 
ยรั่วไหล หรือเ

กันเกินกว่า 2

อสายการบิน 
มมันตรังสี หรื
โลกรัมขึ้นไป 

ับเหตุได้ ให้ผู้
หกรรมทราบภ
ไว้อย่างน้อย 3

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตรายออกนอก
าศฉบับน้ีต่อกร

กาศมติคณะก
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ทรอนิกส์ 

ษย์ สัตว์ พืช ท
องเสียอันตรา

บลําดับที่ 4 ล
าดับที่ 5 และ
ยอันตราย ลงล

บที่ 4 ไว้อย่าง

เกิดการลุกไห

2 ล้านบาท 

 
รือวัตถุที่ทําให้
 หรือมีปริมา

ผู้ขนส่งของเสีย
ภายใน 7 วัน 
3 ปี 

้ว พ.ศ. 2548
กบริเวณโรงงา
รมโรงงานอุต

กรรมการวัตถ
ใช้แล้วเข้ามาใ

ทรัพย์หรือ
ายแจ้งให ้

ลําดับที่ 5 
ลําดับที่ 6 
ลายมือช่ือ

น้อย 3 ปี 

ม้ระหว่าง

ห้เกิดโรค 
าตรต้ังแต่  

ยอันตราย
นับต้ังแต่

8 
านทุกครั้ง
สาหกรรม 

ถุอันตราย 
ในบริเวณ
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ไม่ถาวรกั
ผนังโครง
รถติดต้ังภ
Plastics 
Waste 
ตามพระ
  
ใบอนุญา
 
ผลมาจาก

เป็นผู้กระ

สภาพเดิม
ทรัพย์สิน

เคลื่อนที่
 

ผู้ขนส่งข
ประกาศ

หลักฐาน

การยกระดับผูประก

 ประกา
พ.ศ. 2
ข้อ 2 

กับตัวรถ (De
งสร้างทําด้วยโ
ภาชนะบรรจุก๊

Tanks) ห
Tanks) ต้

ราชบัญญัติคุ้ม
การป

าตให้ประกอบ
การปร

กการร่ัวไหล ก
(1) ค

ะทําละเมิด 
(2) ค
(3) ค

ม หรือสภาพที่ใ
นของแผ่นดิน 

 สําห
จนถึงที่หมาย
 
 ประกา

ผู้รวบ
สิ่งปฏิก
ข้อ 2 

องเสียอันตรา
กระทรวงอุตส

ข้อ 4 
นการจดทะเบี

กอบการจัดการของ

าศกระทรวงอุ
2549 

ผู้ขนส่งวัตถ
mountable 
โลหะ (Tank 
ก๊าซเรียงกันเป็
หรือ (FRP)] แ
้องมีการประ
มครองผู้ประส
ระกันภัยตา

บธุรกิจประกัน
ระกันภัยความ
การระเบิด หรื
ความเสียหายต

ความเสียหายต
ค่าใช้จ่ายในกา
ใกล้เคียงกับสภ
หรือทรัพย์ไม่

หรับขอบเขตกา
 

าศกรมโรงงา
บรวมและขนส
ิกูลหรือวัสดุที

ผู้ได้รับการ
ายที่ได้แจ้งเพ่ื
สาหกรรม เรื่อ

ผู้ได้รับการ
บียนผู้ถือกรร

งเสียอุตสาหกรรม ป

อตสาหกรรม เ

ถุอันตรายในแ
Tanks) แท

Swap Bo
ปนตับ (Batter
และแท้งค์บรร
กันภัยความเ
สบภัยจากรถ 
มวรรคแรกต

นวินาศภัยตาม
มเสียหายจาก
รือการติดไฟข
ต่อชีวิต ร่างก

ต่อทรัพย์สินขอ
ารขจัด เคลื่อน
ภาพเดิม ซึ่งรว
มีเจ้าของ 
ารคุ้มครองให้

นอุตสาหกรร
ส่งของเสียอัน
ที่ไม่ใช้แล้ว พ
รแต่งต้ังเป็นตั
อขอมีเลขปร
อง ระบบเอกส
รแต่งต้ังเป็นต
รมสิทธ์ิรถยน
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เรื่อง การประ

แท้งค์ติดตรึงถ
ท้งค์คอนเทน
odies with 
ry-vehicles) แ
รจุของเสียที่ท
เสียหายในกา
พ.ศ. 2535 
ต้องเป็นการ
มกฎหมายว่าด้
กการขนส่งวัต
ของวัตถุอันตร
กาย หรืออนาม

องบุคคลภายน
นย้าย บําบัด
วมถึงความเสีย

้เริ่มต้นต้ังแต่ร

รม เรื่อง หลัก
นตรายตามป
พ.ศ. 2548 
ตัวแทนเพ่ือเป็
ระจําตัวและก
สารกํากับการ
ตัวแทนเพื่อเป็
ต์ที่ใช้ขนส่งข

ะกันภัยความเ

ถาวรกับตัวรถ
เนอร์ (Tank-

Shells m
แท้งค์พลาสติก
ทํางานภายใต้
ารขนส่งวัตถุอั

รประกันภัยกั
ด้วยการประกัน
ตถุอันตราย ต
รายที่ทําการข
มัยของบุคคล

นอก เว้นแต่บุค
บรรเทาความ
หายแก่สัตว์ พื

รถบรรทุกวัตถุ

กเกณฑ์การพิ
ประกาศกระท

ป็นผู้รวบรวมแ
รมโรงงานอุต
ขนส่งของเสีย
ป็นผู้รวบรวม
ของเสียอันตร

เสียหายจากก

ถ (Fixed T
-containers)
made of 
กเสริมไฟเบอร์
้สุญญากาศ (V

อันตรายนอกเ

กับบริษัทปร
นวินาศภัย 
ตามประกาศน้ี
นส่งทุกกรณี 
ภายนอก เว้น

คคลภายนอกน้ั
มเสียหาย รวม
พืช สิ่งแวดล้อ

ถุอันตรายที่ทํา

จารณาการแ
ทรวงอุตสาหก

และขนส่งขอ
ตสาหกรรมได้อ
ยอันตราย พ.ศ
มและขนส่งขอ
ราย หรือหลัก

การขนส่งวัตถุ

Tanks) แท้ง
) แท้งค์สับเปลี
Metallic M
ร์ [(Fiber Re
Vacuum O
เหนือการทําป

ะกันวินาศภั

น้ีให้คุ้มครองภั
และเป็นผลให
นแต่บุคคลภา

น้ันเป็นผู้กระทํ
มทั้งการฟ้ืนฟู

อม ทรัพยากร

าการขนส่งวัตถ

แต่งต้ังตัวแทน
กรรม เรื่อง ก

งเสียอันตราย
้ออกเลขประจ
ศ. 2547 แล้ว
องเสียอันตรา
ักฐานการเป็

ถุอันตราย 

งค์ติดตรึง 
ลี่ยนได้ซึ่ง

Materials)  
einforced 
Operated 
ประกันภัย 

ัยที่ได้รับ

ภัยอันเป็น
ห้เกิด 
ยนอกน้ัน

ทาํละเมิด 
ฟูให้กลับสู่ 
ธรรมชาติ 

ถุอันตราย

นเพื่อเป็น
การกําจัด 

ยต้องเป็น 
จําตัวตาม
 
าย ต้องมี
นผู้มีสิทธ์ิ
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ครอบคร
เข้าข่ายต้

มาตรการ
 

อุบัติภัยไ

อันตราย 

ตามที่รัฐม

ความเร็ว 

บรรจุวัตถ

บนรถ 

วัตถุอันต
บรรทุกวั
ให้ครบถ้ว

การยกระดับผูประก

องรถยนต์ที่ใช
ต้องได้รับอนุญ

ข้อ 5 
รป้องกันและค

 ประกา
ข้อ 5  

ไว้ประจํารถตา

มนตรีผู้รับผิด

เวลาในการเดิ
ข้อ 6  

ถุอันตราย ฉล

ตรายก่อนทํากา
วัตถุอันตรายห
วน 

กอบการจัดการของ

ช้ขนส่งของเสี
ญาตมีไว้ในครอ

ผู้ได้รับการ
ควบคุมการเกิ

าศมติคณะกร
ก่อนการขน
(1) จัดให้

ามที่รัฐมนตรีผู
(2) จัดให้

(3) จัดให้
(4) จัดให้

ดชอบประกาศ
(5) จัดให้
(6) ตรวจ
(7) ปฏิบัติ

ดินรถ ปริมาณ
ให้ผู้ขับรถมี
(1) ตรวจค

ลาก ป้าย หรือ
(2) ตรวจค
(3) ตรวจค

(4) ทําคว
ารขนส่ง และเ
หลายชนิดไป

งเสียอุตสาหกรรม ป

ยอันตราย รว
อบครองซึ่งวัต
รแต่งต้ังเป็นต
กิดอุบัติภัยหรือ

รรมการวัตถุอั
นส่งทุกครั้งให้
้มีเอกสารและ
ผู้รับผิดชอบป
ห้มีเอกสารแส

้มีป้ายหรือเครื
ห้มีผู้ขับรถซึ่งมี
ศกําหนด 
ผู้ขับรถมีการพ
สอบความพร้
ติตามข้อกําหน
การบรรทุกวัต
มีหน้าที่ดังต่อไ
ความถูกต้องขอ
อเครื่องหมาย
ความถูกต้องข
ความถูกต้องข

วามเข้าใจเอก
ก็บเอกสารน้ัน
ปในรถคันเดีย
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วมทั้งใบอนุญา
ตถุอันตราย (เพ
ตัวแทนเพื่อเป็
อเหตุฉุกเฉินข

อันตราย เรื่อง
ห้ผู้ขนส่งมีหน้า
ะอุปกรณ์ต่างๆ
ระกาศกําหน

สดงความเป็น

รื่องหมายแสด
มีคุณสมบัติต

พักผ่อนอย่างเพ
ร้อมและการเส
นดของรัฐมน
ตถุอันตรายแล
ไปน้ี 
องบรรจุภัณฑ์ 

ของการเคลื่อน
องการจัดวาง 

กสารแสดงคว
นไว้ในห้องผู้ขับ
ยวกันต้องมีเอ

าตมีไว้ในครอ
พ่ือการขนส่ง)
ป็นผู้รวบรวม
ขณะเก็บรวบร

ง การขนส่งวั
าที่ ดังต่อไปน้ี
ๆ ที่เกี่ยวข้องกั
ด 

นอันตราย ข้อ

ดงการบรรทกุ
ตามที่กําหนดไ

พียงพอก่อนกา
สพของมึนเมา
ตรีผู้รับผิดชอ
ะการระงับอุบ

แท้งค์ที่ยกแล

นย้ายวัตถุอันต
การผูกรัด การ

ามเป็นอันตร
บรถในที่ที่สาม
อกสารดังกล่า

บครองซึ่งวัตถ
) 
มและขนส่งขอ
วม และขนสง่

วัตถุอันตรายท
้
กับความปลอด

อปฏิบัติและคํ

วัตถุอันตราย
ไว้ในข้อ 7 แ

ารปฏิบัติงาน 
าของผู้ขับรถก่
อบประกาศกํา
บัติภัยที่เกิดขึน้

ะเคลื่อนย้ายได

ตรายในขณะนํ
รติดตรึง หรือก

าย ข้อปฏิบัติ
มารถนํามาใช้ไ
าวเก่ียวกับวัต

ถุอันตราย (วอ

องเสียอันตรา
งของเสียอันต

ทางบก พ.ศ. 

ดภัยหรืออุปก

คําแนะนําเก่ีย

ติดไว้กับตัวรถ
และจัดให้มีผู้ป

ก่อนปฏิบัติงาน
าหนด ซึ่งรวมถึ
น 

ด้ แท้งค์ติดตรึ

นําขึ้นหรือนําล
การบรรทุกวัต

ติและคําแนะนํ
้ได้สะดวก ทั้ง
ตถุอันตรายแ

อ.8) กรณี

าย ต้องมี
ตราย 

2545 

รณ์ระงับ

ยวกับวัตถุ

ถ 
ประจํารถ

น 
ถึงเส้นทาง 

รึง หีบห่อ

งจากรถ 
ถุอันตราย

นําเกี่ยวกับ
งน้ีในกรณี
ต่ละชนิด 
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ระบบเบ
ประจํารถ

หลีกเลี่ย
เจ้าของวั

วัตถุอันต

ในเอกสา

ความเรว็

วิธีการ แล

วัตถุอันต

สัญญาณ
ยานพาห
กรมโรงง

ที่ผู้ก่อกํา
การขนส

การยกระดับผูประก

รค ระบบเครื
ถ ตามท่ีรัฐมนต

งเส้นทางบาง
วัตถุอันตรายท

ตราย 

ารน้ัน และมอ

ว เวลาในการเ
ข้อ 10

ละเง่ือนไขที่ค
 

 ประกา
ซ่ึงวัตถ
ข้อ 4 

ตรายตามประก

ณดาวเทียม (G
หนะขนส่งวัต
านอุตสาหกร

าเนิดของเสีย
ส่งของเสียอัน

กอบการจัดการของ

(5) ตรวจ
รื่องยนต์ เอก
ตรีผู้รับผิดชอบ

(6) ใช้ควา
(7) ขับรถ
(8) ในกร

งพ้ืนที่ เช่น อุ
ทราบล่วงหน้าโ

(9) มีการ
(10) ไม่ขับ
(11) พกใบ

(12) ตรวจ
บให้ผู้รับวัตถุ

(13) ปฏิบัติ
เดินรถ ปริมาณ
0 ให้ผู้ขนส่งจั
คณะกรรมการ

าศกรมโรงงา
ถุอันตรายเพื่อ

ให้พนักงาน
กาศน้ี โดยกํา

(1) ให้ผู้ไ
Global Posit
ถุอันตรายโด
รม 

(2) ให้ผู้ได
ยอันตรายจัดท
นตราย เมื่อรา

งเสียอุตสาหกรรม ป

สภาพความพ
กสารและอุปก
ประกาศกําห
ามเร็วตามที่รัฐ
ถตามเวลาและ
รณีจําเป็นต้อ
โมงค์ เขตจร
โดยมิชักช้าเท
พักผ่อนอย่าง
รถในเวลาที่ร่

บอนุญาตขับรถ

ความถูกต้องข
อันตรายเมื่อถึ
ติตามข้อกําหน
ณการบรรทุก
จัดให้มีการปร
รวัตถุอันตราย

านอุตสาหกรร
่อการขนส่ง พ
นเจ้าหน้าที่ออ
หนดเง่ือนไขใ
ด้รับใบอนุญ
tioning Sys
ดยเช่ือมโยงสั

ด้รับใบอนุญา
ทําและกรอก
ายละเอียดดั
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ร้อมของรถก่อ
กรณ์ต่างๆ ที่
นด  
ัฐมนตรีผู้รับผิ
ะใช้เส้นทางตา
องออกนอกเ
ราจรหรือชุมช
ท่าที่สามารถจ
งเพียงพอก่อน
รางกายหรือจติ
ถและหนังสือ

ของเอกสารกํา
ถึงจุดหมายปล
นดของรัฐมนต
และการระงับ
ระกันภัยจากอ
ยประกาศกําห

รม เรื่องการก
พ.ศ. 2555 
อกใบอนุญาต
ในการอนุญาต
ญาตติดต้ังระ
stem : GPS
สัญญาณอิเล็ก

ตตรวจสอบร
กรายละเอียด
ังกล่าวถูกต้อ

อนการขนส่ง 
เก่ียวข้องกับค

ิดชอบประกา
ามที่รัฐมนตรีผ
ส้นทางหลัก
ชนที่หนาแน่น
ะกระทําได้ 
ปฏิบัติงาน 
ตใจหย่อนควา
รับรองของกร

ากับการขนส่ง
ลายทาง 
ตรีผู้รับผิดชอบ
บอุบัติภัยที่เกิด
อุบัติเหตุในกา
นด  

กําหนดเง่ือน

ตมีไว้ในครอบ
ต ดังน้ี 
บบติดตามย
S) ที่ได้รับอน
กทรอนิกส์เข้า

รายละเอียดใน
เก่ียวกับผู้ขน

องตรงตามท่ีร

เช่น สภาพยา
ความปลอดภัย

าศกําหนด 
ผู้รับผิดชอบป
ที่ใช้เพ่ือถึงจุ

น เป็นต้น และ

ามสามารถ 
รมการขนส่งท

งวัตถุอันตราย

บประกาศกําห
ดขึ้น 
ารขนส่งวัตถุอั

ไขในใบอนุญ

ครองซึ่งวัตถุอ

านพาหนะโ
นุญาตจากหน่
ากับระบบติด

นใบกํากับการ
นส่งของเสียอั
ระบุไว้ ให้ลงล

าง ความดันขอ
ย อุปกรณ์ระงั

ประกาศกําหน
จุดหมายปลา
ะให้แจ้งให้ผู้ข

ทางบกให้ขับร

ย พร้อมทั้งลงล

หนด ซึ่งรวมถึ

อันตรายตามห

ญาตมีไว้ในคร

อันตรายเพ่ือก

โดยใช้เทคโน
น่วยงานท่ีรับผิ
ดตามยานพา

รขนส่งของเสีย
อันตรายลงใน
ลายมือช่ือใน

องลมยาง 
ับอุบัติภัย

ด 
ายทางให้
ขนส่งและ

รถบรรทุก

ลายมือช่ือ

ถึงเส้นทาง 

หลักเกณฑ์ 

รอบครอง

การขนส่ง

นโลยีผ่าน
ดชอบกับ
หนะของ 

ยอันตราย 
นใบกํากับ 
นใบกํากับ 
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การขนส่
ได้แจ้งขอ้

เรื่อง กา
วัตถุอันต

ประกาศ
ในช้ันการ

2.3  
 
 
สอดคล้อ
ควบคุมดู
 
ที่อันตรา
 
กากของเ
 
ขนส่ง แล
 
กากของเ
 
 
 
สุ่มตรวจส
 
 
 
 

การยกระดับผูประก

งของเสียอันต
อมูลทางสื่ออิเ

รขนส่งวัตถุอั
ตราย 

ข้อ 5 
น้ีมีผลบังคับใ
รพิจารณาต่อ
 
วิธีการนําไปป
กรณีที่โรงงาน
1) จัดทําเอ
องกับเกณฑ์มา
ดูแลให้มีการนํ
2) มีการขอ
ยจากหน่วยง
3)  จัดทํามา
เสีย และสื่อส
4)  จัดทํามา
ละสื่อสารให้พ
ทั้งน้ี มาตรก
เสียหกรั่วไหล
กรณีที่โรงงาน
1) จัดทําสัญ
2) มีการตร
สอบโดยไม่แจ้

กอบการจัดการของ

ตรายทุกฉบับ 
เล็กทรอนิกสไ์

(3) รถยน
อันตรายทางบ

สําหรับผู้ได
ใช้ให้พนักงาน
อายุใบอนุญา

ปฏิบัติในโรงง
นเป็นผู้ขนส่ง
อกสารระบุขั้
าตรฐานการป

นําไปปฏิบัติอย
ออนุญาตทั้งใ
านที่เก่ียวข้อง
าตรการป้องกั
ารให้พนักงาน
าตรการและแ
พนักงานที่เก่ีย
การตามข้อ 3
ในระหว่างกา
นแต่งต้ังผู้ขน
ญญาที่มีเง่ือนไ
รวจสอบว่าผู้รั
จง้ให้ผู้รับจ้างท

งเสียอุตสาหกรรม ป

และให้ทํากา
ปยังกรมโรงง

นต์บรรทุกที่ไม
บก พ.ศ. 254

ด้รับใบอนุญา
นเจ้าหน้าที่กําห
ตมีไว้ในครอบ

งาน  
งเอง 
ขั้นตอนการป
ปฏิบัติงานที่ดี
ย่างถูกต้อง  
ในส่วนของผู้
งอย่างถูกต้อง 
กันและควบคุม
นที่เก่ียวข้องทั้
แผนฉุกเฉินก
วข้องทั้งหมดไ
3) และข้อ 4
ารเก็บรวบรวม
นส่ง 
ไขให้ผู้รับจ้าง
รับจ้างได้ปฏิบั
ทราบล่วงหน้า
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ารขนส่งของเสี
านอุตสาหกร
ม่ใช้แท้งค์ติดต
45 ต้องมีส่วน

าตมีไว้ในครอ
หนดเง่ือนไขต
บครองซึ่งวัตถุ

ปฏิบัติงานขน
ดี และสื่อสารใ

ผู้รวบรวมและ
รวมถึงมีการ
มการเกิดอุบัติ

ทัง้หมดได้รับท
กรณีเกิดการห
ได้รับทราบ 

4) อาจเป็นม
มและขนส่งด้ว

ต้องปฏิบัติงา
บัติงานตามเง่ือ
า) 

สียอันตรายได้
รมแล้ว 
ตรึงตามประก
บรรทุกวัตถุอั

อบครองซึ่งวัถ
ตามข้อ 4(1) ข
อันตราย 

นส่งกากของ
ให้พนักงานที่

ะขนส่งของเสี
จัดทําประกนั
ติเหตุหรือเหต
ทราบ 
หกรั่วไหลของ

มาตรการเดีย
วย 

นสอดคล้องกั
อนไขของสัญญ

ด้ต่อเมื่อผู้ก่อกํ

กาศมติคณะก
อันตรายปิดทึ

ถตุอันตรายเพื
ข้อ 4(2) และ

งเสียที่ กําหน
เก่ียวข้องทั้งห

สียอันตราย 
นภัยตามกฎหม
ตุฉุกเฉินขณะเ

งกากของเสีย

ยวกันได้ แต่ต้

ับเกณฑ์มาตร
ญาอย่างครบถ้

กําเนิดของเสีย

กรรมการวัตถ
ทึบทุกด้านในก

พ่ือการขนส่ง
ะข้อ 4(3) ในใ

นดให้มีการป
หมดได้รับทรา

และรถขนส่
มายด้วย 
เก็บรวบรวมแ

ขณะเก็บรวบ

ต้องครอบคล

รฐานการปฏิบั
ถ้วน (โรงงาน

ยอันตราย

ถุอันตราย 
การขนส่ง 

ก่อนวันที่
บอนุญาต

ฏิบัติงาน
าบ พร้อม

งของเสีย 

และขนส่ง

บรวมและ

ลุมกรณีมี 

บัติงานที่ดี 
ต้องมีการ

 



ครงก

2.4 
 

ในการก่อ
อย่างไรก็
อุปกรณท์ี

 
ได้แก่ 

มีระบบค
1)   จัดท

โดย
อย่า

2)  จัดท

3)  มีกา
และ

4) ก่อน
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รายละเอียดวิ
การขนส่งของ
อให้เกิดผลกระ
ก็ตาม ผู้ประก
ที่เก่ียวข้องกับ
 สําหรับข้อแน

ควบคุม ตรวจส
ทําขั้นตอนการ
ยจําแนกเป็นก
างน้อยต้องมกี
 รายการต

กากของเสี
 ขั้นตอนกา
 เง่ือนไขผล

การพิจาร
ทําใบรายการท
 การตรวจ

และไฟท้
ความปลอ

 การตรวจ
ปิดคลุม ฯ

ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ
นนํารถขนส่งอ

กอบการจัดการของ

วิธีปฏิบัติสําห
งเสียจากโรงง
ะทบในด้านต่า
กอบกิจการโ

บการขนส่งอย่
นะนําเพ่ือให้มี

สอบสภาพรถ
รปฏิบัติงานที่
การตรวจสอบ
การระบุในประ
รวจสอบสภา
สยีที่เป็นของแ
ารดําเนินงานใ
ลการตรวจสอ
ณาโดยผู้ที่ได้ร
ที่ต้องตรวจสอ
สอบสภาพรถ
าย ยาง ระบ
อดภัย อุปกรณ
จสอบภาชนะบ
ฯลฯ 
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า
ออกไปปฏิบัติ

งเสียอุตสาหกรรม ป

หรับข้อกําหนด
งานลูกค้ามายั
างๆ อันเน่ืองจ
รงงานหลาย
างปลอดภัย ร
การปฏิบัติที่ส

ขนส่งและภา
ชัดเจนเกี่ยวกั
ประจําวัน ปร
ะเด็นต่อไปน้ี
าพรถขนส่ง แ
แข็งซึ่งไม่ได้บร
ในกรณีผลการ
อบที่ไม่สามาร
รับมอบหมาย
อบ (Checklis
ถยนต์ เช่น สภ
บบเบรค ระบ
ณ์ระงับอุบัติภัย
บรรจุ เช่น ส

บัติงานที่จัดทํา
งถูกต้อง 
งานทุกครั้งให้
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ดที่สําคัญ 
ยังโรงงานของ
จากอุบัติเหตุห
แห่งมักจะละ
รวมถึงความพ
สอดคล้องกับข้

าชนะบรรจุให้ม
ับการควบคุม
ระจําเดือน แ

และภาชนะบร
รรจุในภาชนะ
รตรวจสอบพ
รถนํารถหรืออ
ยให้ควบคุมผล
st) โดยแบ่งเป็
ภาพยางและ
บบเคร่ืองยน
ัยประจํารถ ฯ
ภาพภาชนะ 

าให้พนักงาน

ห้ปฏิบัติงานตา

ผู้รับบําบัด กํา
หรือการรั่วไหล
ะเลยในการต
พร้อมของคนขั
ข้อกําหนดที่สาํ

้มีสภาพดีก่อน
ตรวจสอบรถ
ละประจําปี

รรจุกากของเส
ะ    
บสภาพผิดปก
อุปกรณ์ออกไ
ลการตรวจสอบ
ป็น
ความดันลมย
นต์ เอกสารแ
ฯลฯ  
ป้ายระบุชนิด

ที่ได้รับมอบห

ามขั้นตอนที่จั

าจัดถือเป็นกิจ
ลของกากขอ
ตรวจสอบคว
ขับรถขนส่ง    
าคัญในขั้นตอน

นออกไปปฏิบัติ
ถขนส่งและภา
ซึ่งในแต่ละป

สีย รวมถึงผ้า

กติในระดับต่า
ไปปฏิบัติงานไ
บ 

ยางรถยนต์ ที่ป
และอุปกรณ์ต

ดกากของเสีย

หมายทราบ แ

ัดทําไว้  

จกรรมที่มีโอก
งเสียออกจาก
ามพร้อมของ
 
นการขนส่งกา

ัติงานทุกครั้ง  
าชนะบรรจุกาก
ประเภทการต

าใบปกคลุมกร

างๆ กัน 
นได้ทันที แต่ต้

ปัดนํ้าฝน ไฟ
ต่างๆ ที่เกี่ยว

ย ฝาปิดภาชน

และฝึกอบรมจ

าสเสี่ยงสูง
กรถขนส่ง 
งรถขนส่ง 

กของเสีย 

 
กของเสีย
รวจสอบ

รณีขนส่ง

ต้องรอผล

กระพริบ
วข้องกับ

นะ ผ้าใบ

จนเข้าใจ
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มีระบบค
ข้อแนะน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

สําห
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ควบคุม ตรวจส
นําเพ่ือให้มีก
บสภาพรถขน
บทุกครั้งอย่าง
 ถังดับเพลิ
 แผนฉุกเฉิ
 รายช่ือผูท้ี
 กรณีขนส่

แสดงการ
ถุงมือป้อง

หรับชนิดและป

กอบการจัดการของ

สอบอุปกรณป์
การปฏิบัติที่ส
นส่งและภาชน
งน้อยต้องเป็น
ง 

ฉินกรณีเกิดเห
ที่ต้องแจ้งเหตุก
งของเสียอันต
รบรรทุกวัตถุ
งกันสารเคมี ชุ
ประเภทของป้

งเสียอุตสาหกรรม ป

ประจํารถและ
สอดคล้องกับ
ะบรรจุ โด
นไปตามที่กฎห

ตุกากของเสยี
การณ์และเบอ
ตราย ต้องมีใบ
อันตรายติดไ
ดกันสารเคมี 
ป้ายที่ต้องติดไ
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ะเอกสารประจ
บข้อกําหนดนี
ดยรายการอุป
หมายกําหนด 

ยหกรั่วไหล  
อร์โทรศัพท์ฉุก
บกํากับการข
ไว้กับตัวรถ ร
แว่นครอบตา
ไว้กับตัวรถ แส

จํารถทุกครั้งก
น้ี เหมือนกับ
กรณ์ประจําร
รวมถึง 

กเฉิน 
นส่งของเสียอ

รวมถึงอุปกรณ
(Goggle) หรื
สดงดังรูปที่ 1

ก่อนนําไปใช้งา
ข้อแนะนําเพื
ถและเอกสาร

อันตราย และ
ณ์ป้องกันอันต
อกระบังหน้า 
2

าน 
พ่ือให้มีระบบ
รประจํารถที่ต้

ะป้ายหรือเครื่
ตรายส่วนบุค
(Face shield

บควบคุม
ต้องมีการ

รองหมาย
คคล เช่น 
d) ฯลฯ 
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2

25

30 ซม
ของเหลว

30 ซม
ของแข็ง

20 ซม.

การยกระดับผูประก

รูปที่ 

วัตถุอนั

25 ซม. 

ของเหล

5 ซม. 

3

3

ม. 
ว 

ม. 
ง 

. 

กอบการจัดการของ

12 ชนิดและป

นตรายอืน่ๆ 

25 

ลวไวไฟ 

25 ซ

90 
3082 

40 ซม. 

90 
3077 

40 ซม. 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ประเภทของป้

ซม. 

ซม. 
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1. ป้ายเตือน
- ติดไว้ข้างร
- พื้นสีขาว 

เส้นขอบสี

- ถ้าติดฉลาก

2. ป้ายเตือน
- ติดไว้ข้างร

- ถ้าติดฉลาก

3. ป้ายสีส้ม

 หมายเลขค

   หมายเลข
-  พื้นสีส้ม 
-  ตัวหนังสือ
-  เส้นขอบแ
-  ตําแหน่งที

1) กรณี
(Fixe
ทั้งสอ

2) รถบร
แต่อน

4. ป้ายวัตถอุั
- ติดไว้ข้างร
- ตัวหนังสือ

ป้ายที่ต้องติดไ

วัตถุอันตรายอื
รถทั้ง 2 ด้าน แ
แถบสีดํา ตัว
ดําห่างเข้าไปจ

กนี้ที่บรรจุภัณฑ

วัตถุไวไฟ (กร
รถทั้ง 2 ด้าน แ

กนี้ที่บรรจุภัณ

ความเป็นอันตร

สหประชาชาติ

อสีดําสูง 10 ซม
และเส้นแบ่งกล
ที่ต้องติดตั้งป้า

ณีรถขนสินค้าอั
ed Tanks) 
องด้านและด้าน
รรทุก Tank Co
นุโลมให้ใช้แผ่น
อนัตราย
รถ 2 ด้าน ที่เห็
สีแดง สูง 10 ซ

ไว้กับตัวรถขน

อื่น (กรณีเป็นป
และด้านท้ายขอ
หนังสือสีดํา สู
ากขอบนอก 1

ฑ์ ใช้ขนาดฉลา

รณีเป็นประเภท
และด้านท้ายขอ

ฑ์ ใช้ขนาดฉลา

รายของวัตถุที่

ติ UN Numb

ม. หนา 15 มม
ลาง หนา 15 ม
ย 
อันตรายแบบแ
ให้ติดป้ายไว้ท

นหลังรถบรรทุ
ontainer หรือ 
ป้ายที่สามารถล

หนได้ชัด 
ซม. พื้นสีขาว 

นส่งของเสียอัน

ประเภทที่ 9) 
องตัวรถ 
สูงไม่น้อยกว่า
12.5 มม.  

าก 10 ซม.10

ทที่ 3) 
องตัวรถ 

าก 10 ซม.1

ทีข่นส่ง (Keml

ber 

ม. 
มม. 

แท้งค์ที่ติดตรึง
ที่ด้านข้างตาม
ทกุ 

Bulk ให้ติดป้า
ลอกออกได้ (สติ๊

นตราย 

า 2.5 ซม. 

0 ซม. 

10 ซม. 

er Code)

งกับตัวรถ 
มความยาว

ายดังข้อ 1) 
ติก๊เกอร์) 
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มีระบบค
1)  จัดท

กาก
แต่ล

2)  มีกา
และ

3)  ก่อน
มีระบบติ
เส้นทางที
1)  ให้โ

และ
2)  โรงง

เช่น
บรร

มีระบบติ
1)  ให้โ

ตลอ
แบบ
ระบ

2)  โรง
Tra
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ควบคุม ตรวจส
ทําขั้นตอนกา
กของเสีย โดย
ละประเภทกา
 รายการต

รับผิดชอบ
ได้ในการต

 ขั้นตอนกา
 เง่ือนไขผ

การพิจาร
ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ

นมอบหมายภ
ติดตาม ตรวจ
ที่กําหนดไว้ 
โรงงานใช้ระบ
ะบันทึกระยะ
งานอาจใช้วิธี
น กากของเสีย
รทุกขึ้นรถเรีย
ติดตาม (GPS 
โรงงานใช้ระบ
อดเวลาที่ออก
บ Real Tim
บบติดตามตําแ
งานควรมีการ

acking โดยอา

กอบการจัดการของ

สอบความพร้
ารปฏิบัติงาน
จําแนกเป็นก
ารตรวจสอบอ
ตรวจสอบ (เช่
บตรวจสอบ ทั้
ตรวจสอบระดั
ารดําเนินงานใ
ลการตรวจส
ณาโดยผู้ที่ได้ร
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า

ภารกิจให้พนัก
จสอบรถที่ใช้ใ

บบการบันทึก
เวลาที่ใช้ในกา
ธีการอ่ืนๆ เพ่ิม
ยจําพวกถังห ื
บร้อยแล้ว เพื
Tracking) คว
บบ GPS T
กปฏิบัติงาน ซึ่
e โดยบริษัท
แหน่งรถขนส่ง
รควบคุม ตรว
าจใช้วิธีการสุ่ม

งเสียอุตสาหกรรม ป

ร้อมของคนขับ
นที่ชัดเจนเกี่ย
ารตรวจสอบท

อย่างน้อยต้องมี
ช่น สภาพร่าง
ทั้งน้ี กรณีที่ขับ
ดับแอลกอฮอล
ในกรณีผลกา
สอบที่พนักงา
รับมอบหมาย
บัติงานที่จัดทํา
งถูกต้อง 

งานขับรถออ
้ในการขนส่งก

เลขไมล์ของร
ารปฏิบัติงานแ
มเติมเพ่ือควบ
รือบรรจุภัณฑ

พ่ือนํามาเปรียบ
วบคุมรถขนส

Tracking ซึ
ซึงปัจจุบันมีกา
เอกชนแล้วห
งกากอุตสาหก
วจสอบการป
มตรวจสอบระ
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บรถขนส่งกาก
ยวกับการควบ
ทุกครั้งก่อนอ
มีการระบุในป
กาย สภาพจิ
บรถขนส่งกาก
ล์ เช่น เครื่อง
รตรวจสอบพ
านขับรถไม่สา
ยให้ควบคุมผล
าให้พนักงาน

กไปปฏิบัติงา
กากของเสียเ

รถที่ใช้ขนส่งทั้
แต่ละครั้ง 
บคุมไม่ให้มีกา
ฑ์สามารถถ่าย
บเทียบกับเมื่อ

ส่งกากของเสีย
ซึ่งสามารถติด
ารให้บริการติด
หลายราย ทั้งน้ี
กรรมที่เป็นอัน
ปฏิบัติงานของ
ะยะเวลาและเ

ของเสียทุกคร
บคุม ตรวจสอ
ออกปฏิบัติงาน
ประเด็นต่อไป
ตใจ ระดับแอ
ของเสียที่เป็น
ตรวจวัดระดับ
บสภาพผิดปก
ามารถออกไป
ลการตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบห

นทุกครั้ง ใหป้
พ่ือให้มั่นใจว

ทั้งก่อนและหล

ารลักลอบนําก
ยภาพหลังจา
อรถขนส่งกาก
ยตลอดเส้นทา
ดตามตรวจสอ
ดต้ัง GPS พร้
น้ี กรมโรงงาน
นตรายโดยใช้ร
งรถขนส่งกาก
เส้นทางที่รถข

รั้งก่อนออกปฏ
อบความพร้อ
น ประจําเดือน
น้ี 
อลกอฮอล์ ฯ
นอันตรายควร
บแอลกอฮอลใ์
กติในระดับต่า
ปปฏิบัติงานไ
บ 
หมายทราบ แ

ปฏิบัติงานตาม
ว่ากากของเสีย

ลังจากปฏิบัติ

กากของเสียอ
กนํากากของ

กของเสียมาถึง
งที่ใช้ขนส่ง 

อบรถขนส่งกา
อมโปรแกรมที
อุตสาหกรรม
ระบบ GPS ด้
กของเสียแต่ล
นส่งแต่ละคัน

ฏิบัติงาน 
อมของคนขับ
น และประจํา

ลฯ) วิธีตรวจ
เลือกใช้วิธีการ
ในลมหายใจ 
างๆ กัน 
ได้ทันที แต่ต้

และฝึกอบรม

มขั้นตอนที่จัด
สียไม่ถูกขนส่ง

งานขนส่งกาก

อกไปในระหว
งเสียจากโรงง
งโรงงาน    

ากของเสียแต
ที่สามารถติดต

มกําลังดําเนินก
้วยเช่นกัน 
ละคัน ผ่านระ
นใช้ขณะปฏิบัติ

บรถขนส่ง
าปี ซึ่งใน

จสอบ ผู้ที่
รที่เช่ือถือ
 

ต้องรอผล

จนเข้าใจ

ทําไว้  
งออกนอก

กของเสีย 

ว่างขนส่ง 
งานลูกค้า

ต่ละคันได้
ตามรถได้
การจัดทํา

ะบบ GPS 
ติงาน  
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กากของเ
1)  เลอื

2)  ภาช
ช่ือลู

3)  ภาช

ประ

ประ

ประ

ประ

ประ

ดังนั
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เสียจะต้องบร
อกใช้ภาชนะบ

 กากของเสี
- สารที่มี
- สารไวไ

 ตัวทําละล
 ห้ามนําขอ

ชนะแต่ละใบ
ลกูค้าที่ส่งกาก
ชนะที่บรรจุกา
 ป้ายข้อคว
 ป้ายเครื่อ

ซึ่งเป็นไปต
คือ 

ะเภทท่ี 1  วั

ะเภทท่ี 2  ก๊

ะเภทท่ี 3  ข

ะเภทท่ี 4  ข

ะเภทท่ี 5  วั
เ

น้ัน ต้องเลือกใ

กอบการจัดการของ

รรจุในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะส
สยีและภาชนะ
มีฤทธ์ิกัดกร่อน
ไฟไม่ควรเก็บ
ลายอินทรีย์ที่มี
องเสียที่เกิดปฏิ

บที่ใช้บรรจุกา
กของเสีย และ
ากของเสียอัน
วาม “วัตถุอัน
องหมายแสด
ตามระบบสา

วัตถุระเบิด 

ก๊าซ

ของเหลวไวไฟ

ของแข็งไวไฟ 

วัตถุออกซิไดซ์
เปอร์ออกไซด์

ใช้ให้ถูกต้องต

งเสียอุตสาหกรรม ป

ที่เหมาะสมแล
สมกับกากของ
ะหรือบรรจุภัณ
นสูง ประเภท
ในภาชนะที่เป็
มีธาตุฮาโลเจน
ฏิกิริยาต่อกัน 

ากของเสีย จ
ะวันที่รับกากข
นตราย ต้องติด
ตราย” 
งลักษณะคว
กลของการจํา

ฟ 

ซ์และออร์แกนิ
 

ตรงกับประเภท
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ละติดฉลากบ
งเสียแต่ละชนิ
ัณฑ์ ต้องไม่เกิ
กรดหรือด่าง 
ป็นพลาสติก
นเป็นองค์ประ
(เข้ากันไม่ได้

จะต้องมีฉลาก
ของเสีย    
ดป้ายหรือเคร่ื

วามเป็นอันต
าแนกวัตถุอันต

ป

ป

ป

ป

นิก

ทกากของเสยี

นภาชนะ
นิด ซึ่งมีหลักก
กิดปฏิกิริยาต่อ
ไม่ควรใช้ภาช

ะกอบ ไม่ควรเ
้) ใส่ไว้ในภาช

กระบุช่ือหรือ

องหมาย ดังน้ี

รายของกาก
ตราย ที่จําแน

ประเภทท่ี 6 

ประเภทท่ี 7 

ประเภทท่ี 8 

ประเภทท่ี 9 

ยที่บรรจุอยู่จริ

ารพิจารณาดั
อกัน (Compa
ชนะที่เป็นเหล็

ก็บในภาชนะ
นะหรือบรรจุ

อชนิดกากขอ

น้ี

ของเสียที่บร
นกวัตถุอันตรา

วัตถุมีพิษแล

วัตถุกัมมันต

วัตถุกัดกรอ่

วัตถุอ่ืนๆ ที่

ง แสดงดังรูป

ังน้ี 
atibility) เช่น
ลก็ 

ะที่เป็นอลูมิเนี
ภัณฑ์เดียวกัน

งเสีย ปริมาณ

รรจุอยู่ภายใน
ายออกเป็น 9

ละวัตถุติดเช้ือ

ตรังสี 

อน 

ที่เป็นอันตราย 

ปที่ 13  

น  

ยม 
น 

ณที่บรรจุ 

นภาชนะ 
ประเภท 

อ 
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วัตถุร
เสียดสี
ดินปืน

 

ก๊าซไม
ระเบิด
ได้รับ
ก๊าซออ
คาร์บอ

 

ของเห
ประกา
อะซิโต

 

วัตถุที
แคลเซี

 

วัตถุอ
อ่ืนเกิด
เปอร์อ
แอมโม

 

วัตถุติ
และทํา
จากโร

 

วัตถุกั
ท่ีเป็นอ
เรเดียม

 

วัตถุอื่
ของเสี

รูปที่ 

กอบการจัดการของ

ะเบิด : ระเบิด
สี หรือความ
น พลุไฟ ดอกไม้

ม่ไวไฟ, ไม่เป็น
ดได้เม่ือถูกกระแ
ความร้อนสูงจ
อกซิเจน ก๊าซไน
อนไดออกไซด์  

หลวไวไฟ : 
ายไฟ เช่น น้ํามั
ตน ไซลิน 

ท่ีถูกน้ําแล้วให้ก๊
ซียมคาร์ไบด์ โซ

อกซิไดซ์ : ไม่ต
ดการลุกไหม้ได้
ออกไซด์ โป
มเนียมไนเตรท  

ติดเชื้อ : วัตถุที
าให้เกิดโรคได้ เช
รงพยาบาล เข็ม

ัมมันตรังสี : วั
อันตรายต่อสิ่งมี
ม  

อื่นๆ ท่ีเป็นอันต
สียปนเปื้อนไดออ

13 เครื่องหม

งเสียอุตสาหกรรม ป

ดได้เม่ือถูกกระ
มร้อน เช่น ทีเอ็
้ไฟ  

นพิษ : อาจ
แทกอย่างแรก 
จากภายนอก 
นโตรเจนเหลว

ติดไฟง่ายเม่ือ
มันเชื้อเพลิง ทินเ

ก๊าซไวไฟ :
ซเดียม  

ติดไฟแต่ช่วยให้
ดีข้ึน เช่น ไฮโดร
แตสเซียมคลอ

ท่ีมีเชื้อโรคปนเปื
ช่น ของเสียอันต
ฉีดยาท่ีใช้แล้ว 

ัตถุท่ีสามารถให้
มีชีวิต เช่น โคบ

ตราย : เช่น ข
อกซิน  

มายสากลแสด
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แทก
อ็นที 

จเกิด
หรือ
เช่น 
ก๊าซ

อถูก
เนอร์ 

เช่น 

ห้สาร
รเจน
อเรต 

ปื้อน
ตราย
  

ห้รังสี
อลต์ 

ของเสียอันตราย

ดงลักษณะควา

ก๊าซ
ติดไฟ
ก๊าซไ

ก๊าซ
คลอ ี

ของ
หรือ
ผงกํ

 

วัตถุ
เม่ือส
ฟอส
ซัลไฟ

 

ออร์
เม่ือถู
ทําป
เปอร

 

วัตถุ
อย่าง
สัมผั
ปรอ
หนัก

 

วัตถุ
เป็น
กรด
แคล

ย (ท่ีระบุอยู่ใน

ามเป็นอันตรา

ไวไฟ :  
ฟง่ายเมื่อถูกปร
ไฮโดรเจน ก๊าซม

ซพิษ : อาจ
รีน ก๊าซแอมโมเน

แข็งไวไฟ : ลุ
อความร้อนสูงภ
ามะถัน ฟอสฟอ

ท่ีเกิดการลุกไห
สัมผัสกับอากา
สฟอรัสขาว ฟอส
ฟต์  

แกนิคเปอร์ออ
ถูกความร้อนไวต
ฏิกิริยารุนแรงกั
ร์ออกไซด์  

มีพิษ : อาจท
งรุนแรงจากการกิ
ผัสทางผิวหนัง 
ท สารฆ่าแมลง

กเป็นพิษ  

กัดกร่อน : สาม
อันตรายต่อระ
เกลือ กรดกํามะ
เซียมไฮโปคลอไ

นกฎหมายวัตถุอ

ยของวัตถุอัน

ะกายไฟ เช่น 
มีเทน ก๊าซอะเซ

จตายเม่ือสูดดม
นีย ก๊าซไฮโดรเจ

ลุกติดไฟง่าย เม่ือ
ภายใน 45 
อรัสแดง ไม้ขีดไฟ

หม้ได้เอง : ล
ศภายใน 5 
สฟอรัสเหลือง 

กไซด์ : อาจเกิ
ต่อการกระทบแ
กับสารอ่ืนๆ เช่น

ทําให้เสียชีวิตห ื
กิน การสูดดม ห
เช่น อาร์ซีนิค 
ง สารปราบศัต

มารถกัดกร่อนผิ
ะบบทางเดินห
ะถัน โซเดียมไฮ
ไรต์  

อันตราย) แอ

นตราย 

ก๊าซหุงต้ม 
ซทีลีน 

ม เช่น ก๊าซ
จนคลอไรด์ 

อถูกเสียดสี 
นาที เช่น 

ฟ 

ลุกติดไฟได้
นาที เช่น 
โซเดียม

กิดระเบิดได้
และเสียดสี
น อะซิโตน

รือบาดเจ็บ
หรือจากการ
ไซยาไนด์ 
รูพืช โลหะ

ผิวหนังและ
ายใจ เช่น 
ฮดรอกไซด์ 

อสเบสทอส 
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3.1 
 

ขนส่งมาน
ของเสียอั
บริเวณโร
วิธีการท่ี
การป้อง
กากของเ
 
เหตุการณ

และความ

3.2 

 
ดําเนินกา

ลําดับที่ 5
การขนส่

การยกระดับผูประก

วัตถุประสงค์
เมื่อกากของเ
น้ันมีความถูก
อันตรายหรือไ
รงงานแล้ว โ
เหมาะสมต่อไ
กัน และควบ
เสียเกิดขึ้นในร
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การรับ
หรือไม

 การเกิ
บรรจุใ
อย่างทั

 การลัก
ซึ่งเหตุการณ์
มปลอดภัยขอ
 
กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 10
ารดังต่อไปน้ี 

5 และลําดับที
งของเสียอันต

ส

กอบการจัดการของ

ค ์
เสียถูกขนส่งเข
กต้องทั้งประเภ
ไม่ เพราะหาก
รงงานจะต้อง
ไป และเน่ือง
คุมไม่ให้เกิดอ
ระหว่างที่ยังไ
ฐานการปฏิบั

บกากของเสี
ม่ตรงกับใบกํา
ดอุบัติเหตุจา
ในระหว่างที่อ
ทนัท่วงที 
กลอบนํากากข
เหล่าน้ี จะนํา
องพนักงานแล

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงอุต
0 การรับมอ

(1) ตรวจ
ที่ 6 ให้ถูกต้อ
ตรายถูกต้องค

สวนที ่3 กา

งเสียอุตสาหกรรม ป

ข้ามาในบริเว
ภทและปริมาณ
โรงงานตกลง
งเป็นผู้รับผิด
จากกากของ
อุบัติเหตุหรือ
ม่ได้ดําเนินกา

บัติงานที่ดีสําห

ยที่มีประเภท
กับการขนส่ง 
กการขนส่งกา
ยู่ในโรงงาน

ของเสียไปกําจั
าไปสู่การรั่วไห
ละประชาชน

ก่ 
ตสาหกรรม เรื

อบของเสียอัน

สอบต้นฉบับ
งตรงกับของเ
ครบถ้วนให้ลง

ารรบักากขอ
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ณโรงงาน โรง
ณกากที่ได้ตก
รับกากของเสี
ชอบต่อกากข
เสียได้เข้ามา
เหตุฉุกเฉินต่
ารบําบัด กําจัด
หรับขั้นตอนน

ทหรือปริมาณ
(กรณีเป็นขอ
ากของเสียหรื
หรือเมื่อเกิดอ

จดัอย่างไม่เหม
หลของมลสาร

รื่อง ระบบเอก
นตรายให้ผู้เ

บและคู่ฉบับใบ
เสียอันตรายที
ลายมือช่ือผู้เก

องเสยีเขามา

งงานจะต้องทํ
กลงไว้กับลูกค้
สยีที่ไม่สามาร
ของเสียชนิดน
อยู่ในพ้ืนที่คว
างๆ ที่อาจก่อ
ดกากของเสยี
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ณกากของเสี
องเสียอันตราย
รือการหกรั่วไห
อุบัติเหตุแล้วไ

มาะสม  
รในกากของเสี

กสารกํากับกา
ก็บรวบรวมบ

บกํากับการข
ที่จะรับกําจัด 
ก็บรวบรวมบํ

ไวในบริเวณ

ทําการตรวจสอ
้า และใบกํากั
ถบําบัด กําจัด
น้ันๆ ในการส
วามรับผิดชอบ
อให้เกิดการห
ด้วย  
วิธีปฏิบัติงาน

ยไม่ตรงกับที
ย) 
หลของกากขอ
ไม่มีการดําเนิน

สียออกสู่สิ่งแว

ารขนส่งของเสี
บําบัดและกํา

ขนส่งของเสีย
หากเห็นว่าร
าบัดและกําจั

ณโรงงาน 

อบว่ากากขอ
กับการขนส่งก
ดได้เองเข้ามา
ส่งไปบําบัด ก
บของโรงงาน
หกหล่นหรือรั่ว

นที่จะป้องกัน

ที่ตกลงกันไว้

องเสียออกจา
นการแก้ไขสถ

วดล้อม และส

สียอันตราย พ
าจัดของเสีย

ยอันตรายในล
รายละเอียดใน
ัดของเสียอันต

 

งเสียที่ถูก
กรณีที่เป็น
าไว้ภายใน
กําจัดด้วย
น จึงต้องมี
วไหลของ

ไม่ให้เกิด

กับลูกค้า  

ากภาชนะ
ถานการณ์

สุขอนามัย

พ.ศ. 2547 
อันตราย 

ลําดับที่ 4 
นใบกํากับ
ตรายหรือ
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ผู้มีอํานาจ
ของเสียอั

อันตราย
15 วัน นั

ของเสียอั
ของเสียอ
การเก็บร
และค่าใช้
อันตราย

นับต้ังแต่

อันตราย
ขนส่งขอ

 

 
ตามประ
พ.ศ. 253
อุตสาหก
สิ่งปฏิกูล
สิ่งปฏิกูล
เก่ียวกับ
(Interne

ใช้แล้ว ซึ

การยกระดับผูประก

จกระทําการแท
อันตรายในต้น

 ต้นฉบับส่งให
นับต้ังแต่วันได้

อันตรายให้ผู้เ
อันตรายทราบ
รวบรวมของเสี
ช้จ่ายอ่ืนตามส
แจ้งกรมโรงงา

ต่วันได้รับมอบ

ยไว้กําจัด กรณ
งเสียอันตราย

  ประก
สิ่งปฏิกู
ข้อ 1 

ะกาศกระทรว
35 เรื่อง การ
กรรม ฉบับที่ 1
ลหรือวัสดุที่ไม่ใ
ลหรือวัสดุที่ไม
ชนิด ปริมาณ

et) 
ข้อ 2  

ซึ่งได้นําสิ่งป

กอบการจัดการของ

ทน ที่ต้ังของส
นฉบับใบกํากับ

(2) ส่งคืน
ห้กรมโรงงาน
้รับมอบของเสี

(3) กรณีร
ก็บรวบรวมบํ
บทันที โดยผู้ก
สียอันตรายใน
สมควร หากไม
านอุตสาหกรร

(4) จัดเก็
บของเสียอันตร

(5) แจ้งใ
ณีผู้ก่อกําเนิด
ยตามแบบกํากั

(6) ปฏิบัติ

กาศกระทรวง
กูลหรือวัสดุที

ผู้ประกอบ
วงอุตสาหกรร
รกําจัดสิ่งปฏิกู
1 (พ.ศ. 2541
ใช้แล้ว ลงวันที
ม่ใช้แล้ว (เพ่ิม
ณ และช่ือผู้รับ

 ให้ผู้ประกอ
ฏิกูลหรือวัส

งเสียอุตสาหกรรม ป

สถานที่รับกําจั
บการขนส่งขอ
นคู่ฉบับใบกํา
อุตสาหกรรม
สยีอันตรายไว้
รายช่ือและปริ
ําบัดและกําจั
ก่อกําเนิดของ
นระหว่างการ
ม่สามารถหาข้
รมตามแบบกํ
บคู่ฉบับใบกํา
รายไว้กําจัด 
ห้กรมโรงงา
ของเสียอันต
กับการขนส่ง-0
ติตามคําแนะน

งอุตสาหกรร
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กิจการโรงงา
รม ฉบับที่ 6 
กูลหรือวัสดุที่ไ
1) ออกตามค
ที่ 26 พฤษภ
เติม) พ.ศ. 25
บบําบัดหรือกํ

อบกิจการโรงง
ดุที่ไม่ใช้แล้ว
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จัด หมายเลขโ
องเสียอันตราย
กับการขนส่ง
และคู่ฉบับลํา
ว้กําจัด 
ริมาณของเสีย
ัดของเสียอันต
งเสียอันตราย
รเจรจาต่อรอง
้อยุติได้ภายใน
ํากับการขนส่
ากับการขนส

นอุตสาหกร
รายส่งของเสี
05 ท้ายประก
นําหลักเกณฑ์

รม เรื่อง หลั
กโรงงานโดยท
นที่มีสิ่งปฏิกูล

(พ.ศ. 2
ไม่ใช้แล้ว ลงวั
วามในพระรา
าคม 2541 แ
547 ลงวันที
กําจัดสิ่งปฏิกูล

งานทําข้อตก
วออกไปบําบั

โทรศัพท์ที่สาม
ยและคู่ฉบับลาํ
งของเสียอันต
าดับที่ 6 ส่งให้

ยอันตรายไม่ต
ตรายรับของเ
ยต้องรับผิดชอ
ง ค่าใช้จ่ายส่ว
น 15 วัน ให้ผู้
ง -04 ท้ายปร
ส่งของเสียอัน

รมทราบภาย
สียอันตรายไป
กาศกระทรวงอ
์วิธีการอ่ืนตาม

ลักเกณฑ์และ
ทางสื่ออิเล็กท
ลหรือวัสดุที่ไม
2540) ออกตา
ันที่ 29 ตุลาค
าชบัญญัติโรง
และประกาศก
ที่ 17 พฤษภ
ลหรือวัสดุที่ไม

ลงกับผู้รับบํา
บัดหรือกําจัด

มารถติดต่อได้
าดับที่ 4 ลําดั
ตรายลําดับที่
ห้ผู้ก่อกําเนิดข

ตรงกับรายกา
สียน้ันไว้ก่อน
อบค่าเสียหาย
วนที่เพ่ิมสําหรั
เก็บรวบรวมบํ
ระกาศกระทร
นตรายลําดับที

ยใน 15 วัน 
ปกําจัด โดยไม
อุตสาหกรรม 
มที่กรมโรงงาน

ะวิธีการแจ้ง
รอนิกส์ (Inte
ม่ใช้แล้วซึ่งมีล
ามความในพ
คม 2540 หรือ
งาน พ.ศ. 25
ระทรวงอุตสา
ภาคม 2547 
ม่ใช้แล้ว โดย

บัดหรือกําจัด
ด โดยให้ผู้รับ

ด้ ลงวันที่ เดือ
ดับที่ 5 และลาํ
ที่ 4 ให้ผู้ขนส่
ของเสียอันตร

รในใบกํากับก
นและแจ้งให้ผู้
ย และค่าใช้จ่า
รับการบําบัดแ
บําบัดและกําจั
รวงอุตสาหกรร
ที่ 5 ไว้อย่างน

นับแต่วันรับ
ม่ได้จัดทําใบก

นอุตสาหกรรม

งรายละเอียด
ernet)  พ.ศ.
ลักษณะและค

พระราชบัญญั
อตามประกาศ
535 เรื่อง ก
าหกรรม เรื่อง 

ต้องแจ้งรา
ยทางสื่ออิเล็ก

ดสิ่งปฏิกูลหรือ
บบําบัดหรือกํ

อน ปีที่รับ
าดับที่ 6 
งของเสีย
ายภายใน 

การขนส่ง
ก่อกําเนิด
ายสําหรับ
และกําจัด
จัดของเสีย
รมฉบับน้ี 
น้อย 3 ปี 

บของเสีย
กํากับการ

มกําหนด 

ดเก่ียวกับ 
. 2547 
คุณสมบัติ

ญัติโรงงาน  
ศกระทรวง
การกําจัด 
การกําจัด 
ยละเอียด
ทรอนิกส์ 

อวัสดุที่ไม่
กําจัดแจ้ง
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รายละเอี
สิ่งปฏิกูล
นําไปบําบ
กรมโรงง
สิ่งปฏิกูล
 

 
เรื่อง การ
โรงงาน ใ
 
บําบัดแล
 

ที่ได้รับใบ
ตามรายชื

ต้องตรวจ
การขนส่
กิจการรับ
 
กิจการรับ
ต้องรับผิ
ภายใน 1
ครบกําห
 
และกําจัด
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อียดเก่ียวกับชื
หรือวัสดุที่ไม่ใ
บัดหรือกําจัดห
งานอุตสาหก
ลหรือวัสดุที่ไมใ่

 ประกา
ข้อ 19

รขนส่งวัตถุอัน
ให้แจ้งข้อมูลต

ข้อ 20 
ละกําจัดสิ่งปฏิ

 ประก
สิ่งปฏิ
ที่ไม่ใช
ข้อ 2 

บอนุญาตนําส
ช่ือและปริมาณ

ข้อ 3 
จสอบความถู
ง หากพบว่าร
บบําบัดและกํ

บบําบัดและกํา
ดชอบค่าเสียห
15 วัน ให้ผู้รับ
หนด เพ่ือให้ ก

ดฯ ส่งคืนของ

กอบการจัดการของ

ช่ือผู้ประกอบ
ใช้แล้วทุกครั้ง
หรือนําไปใช้เป็
รรม ตามแบ
ใช้แล้วถึงสถา

าศกระทรวงอุต
9 ต้องใช้ใบก
นตรายทางบก
ต่อกรมโรงงาน

ต้องรับภาระ
ฏิกูลหรือวัสดุที

าศกรมโรงงา
ฏิกูลหรือวัสดุ
ช้แล้ว พ.ศ. 2

ต้องรับสิ่งป
สิ่งปฏิกูลหรือ
ณของสิ่งปฏิกู

กรณีรับบํ
ถูกต้องของราย
รายช่ือและปริ
ําจัดดําเนินกา

(1) กรณเี
าจัด รับมอบข
หายและเสียค
บบําบัดและกํ
รอ. หรือหน่ว

(2) กรณีเ
งเสียอันตราย

งเสียอุตสาหกรรม ป

บกิจการโรงงา
งที่ได้รับมอบสิ
ปนประโยชน์อ่ืน
บบการแจ้งที่ก
นที่บําบัดหรือ

ตสาหกรรม เรื่อ
กํากับขนส่ง แ
ก พ.ศ. 2545 
นอุตสาหกรรม
ะความรับผิด
ที่ไม่ใช้แล้ว แล

านอุตสาหกร
ดที่ไม่ใช้แล้ว
2550 
ปฏิกูลหรือวัส
อวัสดุที่ไม่ใช้แ
ลหรือวัสดุที่ไม
าบัดหรือกํา
ยช่ือ และปริม
ริมาณของเสีย
ารดังต่อไปน้ี 
เป็นสิ่งปฏิกูลห
ของเสียอันตรา
ค่าใช้จ่ายส่วน
ําจัด แจ้งต่อ

วยงานที่ได้รับม
เป็นสิ่งปฏิกูลห
ให้ผู้ก่อกําเนิด
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านที่ส่งมอบ ช
สิ่งปฏิกูลหรือว
นใด โดยวิธีกา
กรมโรงงานอุ
อกําจัดของผู้รั

รื่อง การกําจัดส
และต้องปฏิบั
และเมื่อมีการ

มโดยการแจ้งท
(Liability) 

ละได้ลงลายมอื

รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอ

สดุที่ไม่ใช้แล้
แล้วออกนอก
ม่ใช้แล้วที่ระบ
จัดสิ่งปฏิกูล
มาณของเสียอ
ยอันตรายไม่ต

หรือวัสดุที่ไม่ใ
ายน้ันไว้ก่อน 
นที่เพ่ิมสําหรับ
กรอ. หรือหน
มอบหมายดํา
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ดโดยทันที พ

ชนิด ปริมาณ วิ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้
รส่งข้อมูลทาง

อุตสาหกรรมก
รับบําบัดหรือก

สิ่งปฏิกูลหรือว
บัติตามประก
รรับสิ่งปฏิกูลห
ทางสื่ออิเล็กท
ต่อสิ่งปฏิกูลหรื
อช่ือในใบกํากั

ลักเกณฑ์และ
อบกิจการบํา

้วจากผู้ก่อกํา
กโรงงาน มายั
บุไว้ในใบอนุญ
ลหรือวัสดุที่ ไ
อันตรายให้ถูก
รงกับรายการ

ใช้แล้วที่ได้รับอ
และแจ้งให้ผู้ก

บการบําบัดหรื
น่วยงานที่ได้รั
เนินการสั่งกา
ใช้แล้วที่ไม่ได้
ร้อมเก็บสําเน

วิธีการบําบัดห
ล้วจากผู้ประก
งสื่ออิเล็กทรอนิ
กําหนด ทั้งน้ี 
กําจัด 

วัสดุที่ไม่ใช้แล
าศมติคณะก
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ทรอนิกส์ 
รือวัสดุที่ไม่ใช้
กับการขนส่งแ

ะวิธีการปฏิบั
าบัดและกําจ

าเนิดสิ่งปฏิกู
ยังโรงงานของ
ญาตเท่าน้ัน 
ไม่ใช้แล้วที่ เ
กต้องตรงกันก
รในใบกํากับก

อนุญาตแล้วต
ก่อกําเนิดทราบ
รือกําจัด หาก
รับมอบหมายท
ารต่อไป 
ด้รับอนุญาตต
นาใบกํากับกา

หรือกําจัด และ
กอบกิจการโรง
นิกส์  (Intern
ให้แจ้งทันที

ล้ว พ.ศ. 254
กรรมการวัตถุ
ใช้แล้วเข้ามาใ

้แล้ว เมื่อรับดํ
แล้ว 

บัติเก่ียวกับกา
จัดสิ่งปฏิกูล

ลหรือวัสดุที่ไ
งผู้รับบําบัดห

ป็นของเสีย
กับที่ระบุไว้ใน
การขนส่ง ให้ผู้

ตามข้อ 2 ให้ผู้
บทันที โดยผู้ก

กไม่สามารถหา
ทราบทันทีภา

ามข้อ 2 ให้ผู้
รขนส่งไว้เป็น

ะการขนส่ง 
งงาน เพ่ือ
net) ไปยัง
เมื่อได้นํา 

48 
ถุอันตราย 
ในบริเวณ

ําเนินการ

ารจัดการ 
หรือวัสดุ 

ไม่ใช้แล้ว 
หรือกําจัด  

อันตราย  
นใบกํากับ
ผู้ประกอบ

ผู้ประกอบ
ก่อกําเนิด 
าข้อยุติได้
ายในวันที่

ผู้รับบําบัด
นหลักฐาน 
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แล้วแจ้งใ
ให้กับผู้ก่อ
 
การขนส่ง
 
3.3 
 
ถนน เส้น
จากการล
 
มีการปฏิ
ให้มีการน
 
ไม่ตรงกับ
สําหรับเ
พร้อมควบ
 
3.4 

 
ความเสีย
มายังภา
ตลอดไป
ผู้ประกอบ
และการต
กากของเ
 
เข้ามาไว้ใ
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ให้ กรอ. หรือ
อกําเนิดที่เป็น

ข้อ 4 
งโดยเด็ดขาด 

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีส
นทางเดินรถ 
ล้างรถและนํา
2) จัดทําเอ
บัติงานที่สอด
นําไปปฏิบัติอ
3) จัดทําเก
บในใบกํากับ
เกณฑ์ในการ
บคุมดูแลให้มกี

รายละเอียดวิ
เมื่อกากของ
ยหายท้ังหมด
ยในบริเวณโร
จนถึงการใช้วิ
บกิจการโรงงา
ตรวจสอบเพ่ือ
เสียไว้ภายในโ
สําหรับข้อแน
ในบริเวณโรงง

กอบการจัดการของ

อหน่วยงานท่ี
นเจ้าของของเ

ห้ามรับมอ

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออ
จุดพักกาก จุ

าไปบําบัด พรอ้
อกสารระบุขั้น
ดคล้องกับเกณ
ย่างถูกต้อง 
กณฑ์ในการปฏ
การขนส่งหรื
ปฏิเสธการรั
การปฏิบัติอย่

วิธีปฏิบัติสําห
เสียที่ถูกขนส
ที่เกิดจากกาก
รงงานเพ่ือป้อ
วิธีที่ปลอดภัยใ
านหลายแห่งม
อป้องกันการรั่ว
โรงงานก่อนนํ
นะนําเพ่ือให้มี
งาน ได้แก่ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ได้รับมอบหม
เสียอันตรายเพื
อบสิ่งปฏิกูลห

อุปกรณ์เครื่อ
จุดล้างล้อรถแ
อมจัดให้มีการ
ตอนการปฏิบั

ณฑ์ฯ และสื่อส

ฏิเสธการรับก
อตามที่ตกลง
รับกากของเสี
างถูกต้อง 

หรับข้อกําหนด
ส่งมายังบริเวณ
กของเสียเหล่
องกันการรับก
ในการเก็บกักก
มักจะไม่ให้คว
ัวไหล หกล้นห
าไปบําบัด กํา

มีการปฏิบัติที่ส
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มายทราบภา
พ่ือดําเนินการ
หรือวัสดุที่ไม่ใ

งมือที่สอดคล
และกระบะรถ
รบํารุงรักษาให
บัติงานรับกาก
สารให้พนักงาน

กากของเสีย แ
งกันไว้ และสื่
สียควรติดไว้ใ

ดที่สําคัญ 
ณโรงงานของ
ล่าน้ัน ดังน้ัน ก
กากของเสียที
กากของเสียก่อ
วามสําคัญในก
หรือการเกิดอุบ
าจัดเท่าที่ควรจ
สอดคล้องกับ

ยใน 7 วัน นั
รตามกฎหมาย
ใช้แล้วที่เป็นข

ล้องกับเกณฑ
ถขนส่งกากขอ
ห้มีสภาพดีพร้
ของเสียเข้าม
นที่เกี่ยวข้องทั้

และมาตรการ
สอสารให้พนัก
ในสถานที่ปฏิ

งผู้รับบําบัด 
การตรวจรับก
ที่โรงงานไม่ส
อนนําไปบําบัด
การตรวจสอบ
บัติเหตุจากกา
จะเป็น      
ข้อกําหนดที่ส

ับต้ังแต่วันที่ส
ยต่อไป 
ของเสียอันตร

ฑ์มาตรฐานกา
องเสีย รวมถึง
ร้อมใช้งานอยู่ต
าไว้ในบริเวณโ
ั้งหมดได้รับทร

รตอบสนองกร
กงานที่เก่ียวข้
ฏิบัติงานในบ

กําจัด โรงงาน
กากของเสียต้ั
ามารถบําบัด
ด กําจัดจึงเป็น
บกากของเสียท
ารขนถ่ายกากข

สําคัญในขั้นต

ส่งคืนของเสีย

ราย โดยไม่มี

ารปฏิบัติงาน
งระบบรวบรว
ตลอดเวลา 

ณโรงงาน โดยก
ราบ พร้อมคว

รณีกากของเสี
ข้องทั้งหมดได้
บริเวณที่เห็นไ

นจะต้องรับผิ
ั้งแต่ทันทีที่เดิ

ด กําจัดได้ไว้ใ
นสิ่งสําคัญ อย่
ทันทีที่เข้ามาถึ
ของเสียหรือก

ตอนการรับกา

ยอันตราย

มีใบกํากับ 

ที่ดี ได้แก่  
วมนํ้าเสีย 

กําหนดให้
วบคุมดูแล 

สียที่ขนส่ง 
ด้รับทราบ 
ได้ชัดเจน  

ผิดชอบต่อ 
ดินทางเข้า
ในโรงงาน 
างไรก็ตาม 
ถึงโรงงาน 
การเก็บกัก

กของเสีย 
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ถนนและเ
1)   ผิวถ

พ้ืนท
ไหล

2)   กรณ
ทรา
สําห

 

รูปที่ 14
 
มีการตร
กากของเ
1)   เมื่อ

หรื
หรื
ตรว

2)  จัด
สถ
ดําเ

มีเกณฑ์ใ
ดังกล่าวเ
1)  จัด

กฎ
การ
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เส้นทางเดินรถ
ถนนในโรงงาน
ที่ที่มีความแข็
ล่ทางออกจาก
ณีมีทางแยก 
าบก่อนเพ่ือเพ่ิ
หรับตัวอย่างวิ ี

4  ตัวอย่างวิธีก

รวจสภาพรถข
เสียระหว่างก
อรถขนส่งกาก
อปริมาตรของ
อตกหล่นของ
วจสอบใน Ch

ทําขั้นตอนก
านการณ์หรือ
เนินการในแต่
ในการปฏิเสธก
เข้ามาในบริเว
ทําเกณฑ์ในก
หมายกําหนด
รวิเคราะห์ผล

กอบการจัดการของ

ถขนส่งกากของ
นที่เป็นเส้นท
งแรง เรียบ แ
พ้ืนผิวจราจรห
ทางร่วมหรือ

พ่ิมความระมัด
ธีการปฏิบัติที

 
การปฏิบัติงาน

ขนส่งและภาช
ารขนส่งภายใ
กของเสียเข้าม
งเสียที่ขนส่งม
งกากของเสียอ
hecklist หรือ

การปฏิบัติงา
อความรุนแร
ต่ละขั้นตอนหรื
การรบักากของ
วณโรงงาน 
การปฏิเสธกา
ด หรือเง่ือนไข
กระทบสิ่งแวด

งเสียอุตสาหกรรม ป

งเสียภายในโรง
างว่ิงของรถข
ละมีเส้นแบ่งช
หรือจัดทําไหล
อจุดตัดของกร
ระวังในการขั

ที่สอดคล้องกับ

นที่สอดคล้องกั

ชนะบรรจุกาก
ในโรงงาน 
มาในบริเวณโ
มา ทําหน้าที่ต
ออกจากภาชน
แบบบันทึกกา

นกรณีมีการ
รงของการหก
รือแต่ละกรณี 
งเสียที่โรงงาน

รรับกากของ
ขที่ระบุไว้ในอน
ดล้อม 
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รงงานจะต้องแข
ขนส่งกากของ
ช่องจราจรชัด
ล่ทางเดินที่ปล
ระแสจราจรบ
ขับขี่ 
บข้อกําหนดน้ี 

กับข้อกําหนดที

กของเสีย แล

โรงงาน ให้พน
ตรวจสอบสภา
นะบรรจุและ
ารตรวจสอบก

รหกรั่วไหลขอ
กรั่วไหลของก
 ทั้งน้ี อาจรวม

นไม่สามารถรับ

งเสียที่โรงงาน
นุญาตประกอ

ข็งแรง และมคี
งเสียซึ่งต้องใช
เจน กรณีเป็น
ลอดภัย 
บนถนนในโร

แสดงดังรูปที

ที่ระบุว่าถนนแ

ะมีมาตรการ

นักงานของโร
าพรถและภาช
รถหรือไม่ด้วย
กากของเสีย

องกากของเสี
กากของเสียแ
มอยู่ในแผนฉุก
บได้ และมีมาต

นไม่สามารถรับ
อบกิจการโรงง

ความปลอดภัย
ช้ร่วมกับยาน
นทางเดินร่วม

งงาน ให้จัดท

ที ่14 

และทางเดินรถ

ตอบสนองกร

รงงานซึ่งทําห
ชนะบรรจุกาก
ยทุกครั้ง โดย

สียระหว่างก
แตกต่างกัน พ
กเฉินของโรงง
ตรการตอบสน

บได้ ซึ่งอย่าง
งาน หรือเง่ือน

ยต่อการใช้งาน
นพาหนะอ่ืนๆ 
ด้วยควรมีเส้น

ทําป้ายเตือนใ

ถต้องมีความป

รณีมีการหกรั

หน้าที่ตรวจสอ
กของเสียว่ามีก
ยเพ่ิมเป็นราย

การขนส่ง โด
พร้อมระบุผู้รั
งานก็ได้  
นองกรณีที่มีกา

งน้อยควรเป็น
นไขที่ระบุไว้ใน

น 
ควรเป็น

นแบ่งแยก

ให้ผู้ขับขี่

ปลอดภัย

รั่วไหลของ

อบนํ้าหนัก
การรั่วไหล
ยการที่ต้อง

ยจําแนก
ับผิดชอบ

ากของเสีย

นไปตามที่
นรายงาน
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มีเกณฑ์ใ
ดังกล่าวเ
2)  จัด

อัน
ให้แ
อุต
ให้ก

4.1 
 
รีไซเคิล 
ไม่ก่อให้เ
ภาชนะบ
กากของเ
รวมถึงกา
กากของเ
 
เหตุการณ

 
 
 

การยกระดับผูประก

ในการปฏิเสธก
เข้ามาในบริเว
ทํามาตรการต

นตรายต้องสอด
แก่ผู้ก่อกําเนิด
สาหกรรม หรื
กับผู้ก่อกําเนิด

วัตถุประสงค์
การขนถ่ายหรื
และบําบัด ก
เกิดผลกระทบ
บรรจุกากของ
เสียที่จัดเก็บเพ
ารทําปฏิกิริยา
เสียไม่ให้เกิดส
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
สถานที

 การกัด
ปฏิกิริ
ที่จัดเก็

สวนที ่4
กระบวน

กอบการจัดการของ

การรบักากของ
วณโรงงาน (ต่อ
ตอบสนองกรณ
ดคล้องกับกฎ
ดในทันทีพร้อ
รือหน่วยงานที
ดฯ ที่เป็นเจ้าข

ค ์
รือถ่ายเทกากข
กําจัดกากอุต
บต่อสิ่งแวดล้อ
เสียและวิธีกา
พ่ือป้องกันกา
ากันเองของกา
สภาวะที่อาจก่อ
ฐานการปฏิบัติ

ดอุบัติเหตุแล
ที่หรือภาชนะ
ดกร่อน หรือรั่
ยากันเองของ
ก็บ ในระหว่าง

4 การจัดเกบ็
นการคดัแย

งเสียอุตสาหกรรม ป

งเสียที่โรงงาน
อ) 
ณีที่มีกากของ
หมายที่ระบุว
อมเก็บสําเนาใ
ที่ได้รับมอบหม
ของกากของเสี

ของเสียจากรถ
สาหกรรมขอ
อม สุขอนามั
ารแยกจัดเก็บ
รกัดกร่อน หรื
ากของเสียทีนํ่
อให้เกิดการระ
ติงานท่ีดีสําหร

ละการหกรั่วไ
จัดเก็บกากขอ
ัวไหลของกาก
กากของเสียที่
งการจัดเก็บก

บกากของเสี
ยก รีไซเคลิ แ
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นไม่สามารถรับ

เสียดังกล่าวเข
ว่า จะต้องส่งก
ใบกํากับการข
มายทราบภาย
สยีอันตราย 

ถขนส่งมายังพ้ื
องโรงงาน จะ
ัย ความปลอ
กากของเสียจ
รือรั่วไหลของ
นํามาจัดเก็บ น
ะเบิด และการ
รับขั้นตอนน้ี 

ไหลของกากข
องเสีย 
กของเสียออก
ที่นํามาจัดเก็บจ
ากของเสียเพ่ื

สยีไวในพืน้ที
และบาํบัด ก

บได้ และมีมาต

ข้ามาในบริเวณ
กากของเสียอัน
ขนส่งไว้เป็นห
ยใน 7 วันนับตั

พ้ืนที่จัดเก็บกา
ะต้องกระทําภ
ดภัยของพนั
จะต้องเหมาะ
งกากของเสียอ
นอกจากน้ี ยัง
รลุกไหม้ของก
จึงมุ่งเน้นวิธีก

ของเสียในระ

กจากภาชนะแ
จนเกิดการระ
อรอนําไปบําบ

ทีเ่ก็บกากเพือ่
กาํจัดกากอุต

ตรการตอบสน

ณโรงงาน ซึ่งก
นตรายที่โรงง
หลักฐาน แ
ต้ังแต่วันที่ส่งคื

กเพ่ือรอนําเข้
ภายใต้เง่ือนไ
กงานและปร
สมและสอดค
ออกจากภาชน
ต้องตรวจสอบ
ากของเสียที่จั
การปฏิบัติงาน

หว่างการขน

ละสถานที่จัด
เบิด และการล
บัด กําจัด 

อรอนําเขาสู
ตสาหกรรม 

นองกรณีที่มีกา

กรณีที่เป็นกา
านไม่สามารถ
แล้วแจ้งให้กร
คืนกากของเสีย

ข้าสู่กระบวนกา
ไขความปลอด
ระชาชน ขณะ
คล้องกับลักษณ
นะ หรือสถาน
บควบคุมสถาน
จดัเก็บด้วย  
นที่จะป้องกัน

นถ่ายกากของ

ดเก็บ รวม
ลุกไหม้ของกา

ส

ากของเสีย

กของเสีย
ถรับได้คืน
รมโรงงาน
ยอันตราย

 

ารคัดแยก 
ดภัย และ 
ะเดียวกัน
ณะสมบัติ
นที่จัดเก็บ 
นที่จัดเก็บ

นไม่ให้เกิด

เสียไปยัง

ถึงการทํา
ากของเสีย
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4.2  

ปฏิบัติงา
เซนติเมต

อ่ืนใดที่อ
25,000 
วิศวกรรม
กําแพงค
ภาชนะบ
ใหญ่ที่สุด
ดังกล่าว
การแพร่ก
ให้เป็นไป

ให้ปฏิบัติ

การหมัก
ที่มีผนังท

ห้องปฏิบั

สาเหตุให้

การยกระดับผูประก

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ

ข้อ 6 

านของคนงาน
ตร จากระดับพ้ื

อาจทําให้เกิด
ลิตรขึ้นไป ต้อ
มควบคุมหรือ
อนกรีตโดยร

บรรจุมากกว่าห
ด เพ่ือป้องกัน
และต้องจัดใ
กระจายได้อย
ปตามหลักวิชา

 ประก
เพื่อคว
ข้อ 23

ดังต่อไปน้ี 

กหมมทําให้ก
ทนไฟและประ

บัติงาน 

ห้เกิดการติดไฟ

กอบการจัดการของ

ก่ียวข้อง ได้แก
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(1) บ่อห ื

นต้องมีขอบห
พ้ืนที่ติดกับบ่อ

(2)  ภาชน
ดอันตรายแก่บ
องมั่นคงแข็ง
อบุคคลอ่ืนที่รัฐ
รอบให้มีขนาด
หน่ึงถัง ให้สร้

นการแพร่กระ
ให้มีวัตถุหรือ
ย่างเหมาะสม
าการและภาช

 
าศกระทรวง
วามปลอดภัย
3 ในกรณีที่น

(1) วัตถุไว
ลายเป็นวัตถุ
ะตูทนไฟที่ปิดไ

(6) จัดให้

(7) ควบค
ฟ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ก่ 
ที่ 2 (พ.ศ. 25
เครื่องอุปกรณ
รือถังเปิดที่ท

หรือราวก้ันแข็
หรือถังน้ัน 
นะบรรจุวัตถุอ
บุคคล สัตว์ พ
แรง เป็นไปต
ฐมนตรีกําหน
ดที่สามารถจ
ร้างเข่ือนที่สาม
จายของวัตถุท
อเคมีภัณฑ์ที่มี
มและเพียงพอ
นะบรรจุที่อาจ

งมหาดไทย เ
ยในการทํางา
นายจ้างมีหรือ

วไฟหรือวัตถุร
ถุไวไฟหรือวัต
ได้เอง และปดิ

ห้มีการระบาย

คุมมิให้เกิดกา
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535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
ทํางานสนอง
ข็งแรงและปล

อันตราย เช่น
พืช ทรัพย์หรื

ตามมาตรฐาน
นดโดยประกา
ะกักเก็บปริม
มารถเก็บกักว
ที่บรรจุได้อย่า
มีคุณสมบัติเห
อในกรณีที่ภาช
จเกิดประจุไฟ

เรื่อง การป้อ
นสําหรับลูกจ
อเก็บรักษาวัต

ระเบิดตลอด
ตถุระเบิด ให้แ
ดกุญแจห้องทุ
ยอากาศที่เหม

ารรั่วไหลหรือก

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
งกันกับเครื่อ
ลอดภัยทางด้า

น วัตถุไวไฟ ว
รือสิ่งแวดล้อ
นที่ยอมรับ โด
ศในราชกิจจ

มาณของวัตถุ
วัตถุอันตรายน
างมีประสิทธิภ
หมาะสมในก
ชนะบรรจุน้ัน
ฟฟ้าสถิตได้ใน

องกันและระ
จ้าง พ.ศ. 253
ตถุไวไฟและวั

ถึงวัตถุที่เมื่ออ
แยกเก็บโดยไ
ทกุครั้งเมื่อไมม่ี
าะสมเพ่ือให้

การระเหยขอ

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
องจักรที่อาจ
านที่คนเข้าถึง

วัตถุระเบิด วั
มที่มีขนาดขอ
ยมีคํารับรอง
านุเบกษา แล
ดังกล่าวได้ทั้ง
น้ันเท่ากับปริ
ภาพ ในกรณีเ
การระงับหรือ
นต้ังอยู่ในที่โล่
ตัวต้องต่อสาย

ะงับอัคคีภัยใ
34 
วัตถุระเบิดไว้ใ

อยู่รวมกันแล้
ไม่ให้ปะปนกั
มีการปฏิบัติงา
เกิดความปลอ

องวัตถุไวไฟหรื

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
จเป็นอันตรา
งได้สูงไม่น้อย

วัตถุเคมีหรือข
องภาชนะบร
ของผู้ประกอ
ละต้องสร้างเขื
ั้งหมด เว้นแต
มาตรของถังเ
เมื่อเกิดวิบัติแ
อลดความรุน
งแจ้ง ต้องมีส
ยดิน 

ในสถานประ

้ในสถานประ

้วจะเกิดปฏิกิ
กันและต้องเก็
านในห้องน้ันแ
อดภัยในห้อง

รือวัตถุระเบิด

. 2535 

ายในการ
ยกว่า 100 

ของเหลว 
รรจุต้ังแต่ 
อบวิชาชีพ
ขื่อน หรือ
ต่กรณีที่มี
เก็บขนาด
แก่ภาชนะ
นแรงของ 
สายล่อฟ้า 

ะกอบการ 

ะกอบการ  

ริยา หรือ
ก็บในห้อง 
แล้ว 
งเก็บและ 

ดที่จะเป็น
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กรณีด้วย
ดังกล่าว 

นายจ้างต

นํ้ามันเช้ือ

ต้องใช้ระ
ซึ่งสามาร

ต้องห่างจ
 

 
ทํางานเกี
  
ไว้โดยเฉพ
ให้ถือเป็น
   
ไว้โดยเฉพ
ลูกจ้าง ส
ออกจาก
 
 
 

การยกระดับผูประก

ยตัวอักษรสีแด
และห้ามบุคค

ข้อ 24
ต้องปฏิบัติดังต

อเพลิง 

ะบบท่อปิด ใน
รถปิดได้เองใน

จากแหล่งกําเน

 ประก
พ.ศ. 2
ข้อ 13

ก่ียวกับสารเคมี
ข้อ 14

พาะ ไม่น้อยกว
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
พาะ เพ่ือใช้ชํา
ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี

กอบการจัดการของ

(8) ต้องจั
ดงขนาดไม่ตํ่า
คลที่ไม่มีหน้าที
4  ในกรณีที่วั
ต่อไปน้ี 

(1) การเก็

(5) การป้
ข.  ก

นกรณีที่ใช้ภาช
นการขนถ่าย ห

ง.  ว
นิดความร้อนไ

าศกระทรวงม
2534 
3 ให้นายจ้างจ
มีอันตราย เพ่ื
4 ให้นายจ้าง
ว่าหน่ึงที่ต่อลู
อใช้ก่อนรับปร
5 ให้นายจ้า
าระร่างกายไม
คนให้ถือเป็น
ยงพอและมีใช

งเสียอุตสาหกรรม ป

ัดทําป้าย “วัต
ากว่า 20 เซน
ที่เก่ียวข้องเข้า
ัตถุไวไฟหรือวั

ก็บรักษาและข

องกันอันตรา
การขนถ่ายจา
ชนะขนาดเล็ก
ห้ามใช้วิธีอัดอ
วัตถุไวไฟหรือ
ไม่น้อยกว่า 1

มหาดไทย เรื

จัดให้มีที่ชําระ
อให้ลูกจ้างสา
งจัดที่ล้างมือ
กจ้าง 15 คน 
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อง
ม่น้อยกว่าหน่ึง
 15 คน ทั้งน้ี
ช้ตลอดเวลา
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ตถุระเบิดห้าม
นติเมตร บนพ้ื
าไป 
วัตถุระเบิดเป็

ขนถ่ายนํ้ามันเชื

ยจากการขนถ
ากภาชนะหรือ
กชนิดที่เคลื่อน
อากาศ 

อวัตถุระเบิด
16 เมตร เว้นแ

รื่อง ความปล

ะล้างสารเคมอัี
ามารถใช้ได้ทนั
อ ล้างหน้า สํา
และให้เพ่ิมจํ
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบนํ้าสําห
งห้องต่อลูกจ้า
น้ี จะต้องจัดข

มสูบบุหรี่” หรื
้นสีขาว ติดไว้

นของเหลว น

ช้ือเพลิงให้เป็น

ถ่ายวัตถุไวไฟ
อถังที่อยู่ภาย
นย้ายได้ อาจ

ชนิดของเหล
แต่จะมีการป้อ

ลอดภัยในกา

อันตราย เช่น ฝั
นทีเมื่อเกิดเห
าหรับลูกจ้าง
ํานวนขึ้นตาม
องด่ืม และก่อ
หรับลูกจ้างที
าง 15 คน แล
ของใช้ที่จําเป็น

รือ “วัตถุไวไฟ
ว้ให้เห็นได้ชัดเ

นอกจากการป

นไปตามกฎหม

หรือวัตถุระเบิ
ในหรือนอกอ
เลือกใช้วิธีกา

ลวที่นําไปใช้ใ
องกันไว้อย่างป

ารทํางานเก่ีย

ฝกับัว ที่ล้างต
ตุฉุกเฉิน 
ที่ทํางานเกี่ย
สัดส่วนของลู
นออกจากทีท่ํ
ที่ทํางานเก่ียว
ละให้เพ่ิมจําน
นสําหรับการ

ฟห้ามสูบบุหรี่
เจนที่หน้าห้อ

ปฏิบัติตามข้อ

มายว่าด้วยการ

บิดชนิดของเห
อาคารชนิดติด
าลักนํ้าหรือป๊ัม

ในบริเวณท่ีป
ปลอดภัย 

ยวกับสารเคมี

ตา ไว้ในบริเวณ

ยวกับสารเคมี
ลกูจ้าง ส่วนทีเ่
ทํางานทุกครั้ง 
วกับสารเคมี

นวนขึ้นตามสัด
ชําระสารเคมี

” แล้วแต่
งเก็บวัตถุ

 23 แล้ว

รเก็บรักษา

หลว 
ดตรึงกับที่
มที่มีวาล์ว

ฏิบัติงาน  

มีอันตราย 

ณที่ลูกจ้าง

มีอันตราย 
เกิน 7 คน

ีอันตราย 
ดส่วนของ
มีอันตราย
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โดยเฉพา

อากาศที่

และด้าน
ได้รับควา

หรือของ
คําเตือนค
 
ต้องมีสภ
ความเป็
ต้องแสด

ภายใน 3
หากจําเป็
5 วัน ก่อ

รับบําบัด
หรือวัสดุ
หน่วยงา
ดําเนินกา
ใช้แล้วออ
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 ประก
สิ่งปฏิ
ที่ไม่ใช
ข้อ 5 

าะ และต้องดํา

พอเพียง และ

นสิ่งแวดล้อม โ
ามเห็นชอบจา

งเสียอันตราย
ความเป็นอันต

ข้อ 6 
ภาพมั่นคง แข็
นอันตราย โด
งรายละเอียด

ข้อ 9 
30 วัน และที่
ป็นต้องขยายร
อนครบระยะเว

ข้อ 10
ดหรือกําจัดสิ่ง
ดุที่ไม่ใช้แล้วส่
านที่ได้รับมอ
ารได้ โดยให้ใ
อกนอกบริเวณ
 
 
 

กอบการจัดการของ

าศกรมโรงงา
ฏิกูลหรือวัสดุ
ช้แล้ว พ.ศ. 2

ต้องจัดเก็บ
าเนินการดังต่

(1) กรณีที
ะมีพ้ืนที่เพียงพ

(2) กรณีที
โดยเฉพาะกา
ากกรมโรงงาน

(3) ต้องแ
ที่อาจก่อปฏิกิ
ตรายติดต้ังไว้ใ

ภาชนะหรื
ข็งแรงและเป็น
ดยฉลากที่ติด
 ช่ือและปริมา

ต้องทําการ
เป็นของเสียอั
ระยะเวลาการ
วลาที่กําหนดโ
0 กรณีที่ผู้ปร
ปฏิกูลหรือวัส

ส่งไปบําบัดหรื
บหมายภายใ
ใช้หลักเกณฑ์
ณโรงงาน 

งเสียอุตสาหกรรม ป

านอุตสาหกร
ดที่ไม่ใช้แล้ว
2550 
บสิ่งปฏิกูลหรื
อไปน้ี 
ที่จัดเก็บไว้ใน
พอต่อการจัดเ
ที่จัดเก็บไว้นอ
ารปนเป้ือนแล
นอุตสาหกรรม
แยกเก็บสิ่งปฏิ
กิริยาต่อกันอ
ในบริเวณจัดเ
อบรรจุภัณฑ์ท
นไปตามมาตร
ดภาชนะหรือ
าณของเสียอัน
รบําบัดหรือก
อันตรายภายใ
รบําบัดหรือกํ
โดยต้องแสดง
ระกอบกิจการ
สดุที่ไม่ใช้แล้ว
รือกําจัดโดยผู้
ใน 5 วัน ก่อ
และวิธีการขอ
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รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอ

รือวัสดุที่ไม่ใช้

นอาคาร สภา
เก็บอย่างปลอ
กอาคาร ต้องม
ละกระจายสู่ดิ
ม หรือหน่วยง
กูลหรือวัสดุที่

ออกจากกันเป็
เก็บของเสียอัน
ที่ใช้บรรจุสิ่งป
รฐานที่กําหน
อบรรจุภัณฑ์ที
นตราย เลขที่ใ
กําจัดสิ่งปฏิกู
ใน 15 วัน นับ
าจัด ต้องแจ้ง
งเหตุผลและค
รรับบําบัดแล
ภายในระยะเ
ผู้รับบําบัดแล
นครบระยะเ
ออนุญาตเช่น

ลักเกณฑ์และ
อบกิจการบํา

ช้แล้วที่รับมอ

พอาคารต้อง
ดภัย 
มีมาตรการป้อ
ดิน นํ้า อากาศ
านที่ได้รับมอ

ทีไ่ม่ใช้แล้วที่ไม
ป็นสัดส่วน โด
นตรายด้วย 
ปฏิกูลหรือวัส
นด และต้องติ
ที่สามารถเคลื
ใบกํากับการข
ลหรือวัสดุที่ไ
บต้ังแต่วันที่รั
งต่อกรอ. หรือ
ความจําเป็นปร
ะกําจัดสิ่งปฏิ
เวลาที่กําหนด
ะกําจัดฯ ราย
เวลาที่กําหน
เดียวกับการข

ะวิธีการปฏิบั
าบัดและกําจ

บภายในอาค

มีความมั่นคง

องกันและควบ
ศ โดยการจัด
บหมายก่อน 
ม่อันตรายและ
ดยต้องแสดงป้

ดุที่ไม่ใช้แล้วท
ดฉลาก ป้ายห
ลื่อนย้ายได้แล
ขนส่งและช่ือผู้
ไม่ใช้แล้วที่เป็
บมอบสิ่งปฏิกู
อหน่วยงานที่ไ
ระกอบการพิจ
ฏิกูลหรือวัสดุที
ดตามข้อ 9 แล
ยอ่ืน ต้องขออ
ดและต้องได้
ขออนุญาตนํา

บัติเก่ียวกับกา
จัดสิ่งปฏิกูล

คารหรือบริเว

งแข็งแรง มีกา

บคุมด้านความ
ดเก็บไว้นอกอ

ะที่เป็นของเสยี
ป้าย เครื่องหม

ที่เป็นของเสีย
หรือเครื่องหม
ละไม่ได้ติดต
ผูก่้อกําเนิดให้ค
ป็นของเสียไม
กูลหรือวัสดุที่
ได้รับมอบหม
จารณาอนุญา
ที่ไม่ใช้แล้ว ไม
ละต้องการนํา
อนุญาตต่อ ก
ด้รับอนุญาตก
าสิ่งปฏิกูลหรือ

ารจัดการ 
หรือวัสดุ 

ณที่จัดไว้

ารระบาย

มปลอดภัย
าคารต้อง

ยอันตราย
มาย และ 

ยอันตราย 
มายแสดง
รึงกับพ้ืน  
ครบถ้วน 
ม่อันตราย
ไม่ใช้แล้ว 
ายภายใน 
ตด้วย 
ม่สามารถ
าสิ่งปฏิกูล
กรอ. หรือ
ก่อนจึงจะ
อวัสดุที่ไม่
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4.3  

อาคารเก็
บรรจุกา
ที่ล้างมือ 

ทุกคนที่รั
ในการจัด

ให้พนักง

ที่จัดเก็บ

4.4 
 ใ

กระบวน
ระหว่างก
ประกอบ
ความเหม
ของกากข
ที่นํามาจั

    
ไว้ในพ้ืนที

ต้องจัดเ
ความเหน็
1) มีกา
2) กรณ

การ
3) สําห

การยกระดับผูประก

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีส
ก็บกักกากของ
กของเสียอัน
ล้างตาและอ
2)  จัดทําคู่ม
รับเข้ามาปฏิบ
ดเก็บและขนถ
3)  จัดทําป้
านที่เก่ียวข้อง
4)  เอกสาร
ออกไปบําบัด

รายละเอียดวิ
 ในระหว่างก
การคัดแยก รี
การปฏิบัติงาน
บกับภาชนะท
มาะสมและสอ
ของเสียออกจา
ัดเก็บ   
สําหรับข้อแน
ที่เพ่ือรอนําเข้

ก็บกากของ
นชอบจาก กร
ารจัดเก็บกาก
ณีจัดเก็บกาก
รปนเป้ือนสู่ดิน
หรับสถานที่จดั

กอบการจัดการของ

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออุ
งเสีย คัน เขื่อ
ตรายที่เป็นข
าบนํ้าฉุกเฉิน 
มือการจัดเก็บ
บัติงานในส่วน
ถ่ายสารเคมี 
ายแสดงขั้นต
งได้รับทราบ พ
ที่เป็นผลจาก
 กําจัด 

 
วิธีปฏิบัติสําห
ารขนถ่ายหรื
รีไซเคิล และบํ
น ซึ่งอาจก่อให้
ที่ใช้ในการบ
อดคล้องกับลั
ากภาชนะบรรจ

ะนําเพ่ือให้มีก
้าสู่กระบวนก

เสียไว้ภายใ
รอ. หรือหน่วย
ของเสียไว้ภา
กของเสียไว้น
น นํ้า อากาศ 
ดเก็บกากของ

งเสียอุตสาหกรรม ป

อุปกรณ์เครื่อง
อน คูล้อมรอบ
องเหลว อุปก
ฯลฯ พร้อมจั
บและขนถ่าย
นน้ีเพ่ือให้ควา

ตอนการปฏิบั
พร้อมควบคุม
การปฏิบัติตา

หรับข้อกําหนด
รือถ่ายเทกาก
บําบัด กําจัดขอ
ห้เกิดผลกระท
รรจุกากของ
ักษณะสมบัติก
จุ และสถานที่

การปฏิบัติที่สอ
ารคัดแยก รีไซ

นอาคารที่มีค
ยงานที่ได้รับม
ยในอาคารทีม่ี

นอกอาคาร ต้
 
งเสียนอกอาค
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งมือที่สอดคล้
บอาคารเก็บกั
รณ์ควบคุมระ
ัดให้มีการบําร
ยกากของเสีย
ามรู้เก่ียวกับอ

ัติในการขนถ่
ดูแลให้มีการน
ามเกณฑ์ฯ เช่

ดที่สําคัญ   
กของเสียจาก
องโรงงาน โรง

ทบต่อสิ่งแวดล้
งเสียและวิธีก
กากของเสียที

ทีจ่ัดเก็บ และอ

อดคล้องกับข้อ
ซเคิล และบาํ

ความมั่นคงแ
มอบหมาย 
มีความมั่นคง 
ต้องมีมาตรกา

าร ควรมีลักษ

ล้องกับเกณฑ์
ักกากของเสีย
ะดับของเหลวใ
รุงรักษาให้มสี
ยอันตรายอย่า
อันตรายของส

ายของเสียอัน
นําไปปฏิบัติอ
น แบบบันทึก

กรถขนส่งมา
งงานส่วนใหญ
้อม สุขอนามั
การจัดเก็บก
ที่จัดเก็บ จึงทํา
อาจจะก่อให้เกิ

อกําหนดที่สําค
าบัด กําจัด ได้

แข็งแรง กรณ

แข็งแรง มีกา
ารป้องกันแล

ษณะดังน้ี 

์มาตรฐานกา
ย เขื่อนหรือกํ
ในภาชนะบรร
สภาพดีพร้อมใ
างปลอดภัย แ
สารเคมี และวิ

นตรายที่เป็น
ย่างถูกต้อง 
กการจัดเก็บแ

ยังพ้ืนที่จัดเก็
ญ่ยังไม่ได้ตระห
ยและความปล
ากของเสียข
าให้เกิดการกัด
ดปฏิกิริยากัน

คัญในขั้นตอน
้แก่ 

ณีจัดเก็บไว้น

รระบายอากา
ะควบคุมด้าน

ารปฏิบัติงานท
กําแพงล้อมรอ
รจุกากของเสีย
ใช้งานอยู่ตลอ
และฝึกอบรม
วิธีปฏิบัติงาน

นของเหลว แล

และการนํากา

ก็บกากเพ่ือร
หนักถึงความ
ลอดภัยของพ
ของโรงงานเอ
ัดกร่อน หรือห

นเองระหว่างกา

นการจัดเก็บกา

นอกอาคารต

าศที่พอเพียง 
นความปลอด

ที่ดี ได้แก่ 
อบภาชนะ
ยอันตราย  
อดเวลา 
มพนักงาน 
นที่ถูกต้อง 

ละสื่อสาร 

กของเสีย 

อนําเข้าสู่
ปลอดภัย
นักงานได้ 
องยังไม่มี 
หกรั่วไหล
ากของเสีย

ากของเสีย

ต้องได้รับ

  
ดภัยและ
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ต้องจัดเก
เห็นชอบ

มาต

โดย
แสดงดังรู

กรณ
ที่ได้รับมอ
สู่สิ่งแวด
ในอาคาร
ต้องเลือก

ข้อแ
บรรจุในภ
ภาชนะบ
รองรับกร
1) ภาช

ได้ทั้
ปรมิ

2) ภาช
เช่น
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ก็บกากของเส
บจาก กรอ. หรื

 บริเวณโด
ประกายค

 ต้องไม่เป็น
 พ้ืนต้องแ

การกัดกร่
 มีรางระบา

ตรการป้องกัน
 จัดเก็บกา

วัสดุปิดคล
 มีอุปกรณ์
 การวางซ้อ

ยตัวอย่างการ
รูปที่ 15  
ณีจัดเก็บกากข
อบหมายก่อน 
ล้อม และหา

รโรงงานจะต้อ
กประเภทภาช
แนะนําเพ่ือให้
ภาชนะที่เหมา
บรรจุของเสียอ
รณีเกิดเหตุหก
ชนะที่มีขนาดต
ทั้งหมด สําหรั
มาตรของถังที่
ชนะบรรจุของ
น Level Gau

กอบการจัดการของ

สียไว้ภายในอ
รือหน่วยงานที
ยรอบต้องไม่มี

ความร้อน 
นที่จอดยานพ
ข็งแรงและรับ
อน ทนนํ้า 
ายลงสู่บ่อกักเ
นการปนเป้ือน
ากของเสียไว้
ลุมที่กันนํ้าฝนไ
รองรับภาชนะ
อนกันของภาช
รจัดสถานที่แ

ของเสียไว้นอ
พร้อมแนบภา
กเง่ือนไขในใบ

องทําหนังสือข
ชนะที่จัดเก็บก
ห้มีการปฏิบัติที
าะสมและติดฉ
อันตรายท่ีเป็
กรั่วไหล 
ต้ังแต่ 25,000
รับกรณีที่มีภา
ทีม่ีขนาดใหญ่ที
งเสียอันตราย
ge หรือ Leve

งเสียอุตสาหกรรม ป

อาคารที่มีคว
ที่ได้รับมอบหม
มีสาเหตุที่ทําใ

าหนะหรือเส้น
บนํ้าหนักกาก

เก็บหรือเขื่อน
นของมลสารสู่
ว้ในภาชนะปิ
ได้มิดชิด 
ะบรรจุกากขอ
ชนะบรรจุต้อง
และมาตรกา

กอาคาร โรงง
าพถ่ายแสดงม
บอนุญาตประ
อยกเลิกเง่ือน
กากของเสียให้
ที่สอดคล้องกับ
ฉลากบนภาชน

ปนของเหลวต้อ

0 ลิตรขึ้นไป ต
าชนะบรรจุขอ
ที่สุด 
ยที่เป็นของเหล
el Indicator
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วามมั่นคงแข็ง
มาย (ต่อ) 
ให้เกิดอัคคีภัย

นทางจราจร
กของเสียได้

นเพ่ือป้องกันไม
สูดิ่น นํ้า อากา
ปด กรณีเป็น

องเสียที่เป็นอัน
งสูงไม่เกิน 3
ารที่ควรดําเนิ

งานต้องทําหน
าตรการป้องกั
ะกอบกิจการโ
นไขในใบอนุญ
ห้เหมาะสมกับ
บข้อกําหนดน้ี
นะ ในขั้นตอน
้องติดต้ังอุปก

ต้องมีเขื่อนหรื
องเสียอันตรา

ลวทุกประเภท
ตามความเห

งแรง กรณีจัด

ย : ไม่มีหญ้า

ไม่ลื่น กรณีจั

ม่ให้นํ้าฝนชะล
าศ ได้แก่
ของเสียที่ เป็

ันตรายกรณีมี
เมตร และมคี
นินการกรณีจั

นังสือขอความ
กันและควบคุม
โรงงานระบุว่
าตเพ่ิมเติมด้ว

บประเภทกาก
น้ี เหมือนกับใน
นการขนส่งขอ
กรณ์ควบคุมระ

รือกําแพงโดย
ายมากกว่า 1

ทต้องติดต้ังอุ
มาะสม 

ดเก็บไว้นอกอ

าขึ้นรก ไม่มีวั

จัดเก็บของเสี

ล้างกากของเสี

นของแข็งแล

มีการหกรั่วไหล
ความปลอดภัย
จัดเก็บกากข

มเห็นชอบจาก
ด้านความปลอ
าโรงงานต้อง
วย 
ของเสยี
นกรณีข้อกําห
องเสีย 
ะดับของเหลว

รอบให้มีขนาด
ถัง ขนาด

ปกรณ์ควบคุม

อาคารต้องได

ัสดุติดไฟได้ ไ

สียอันตรายต้อ

สยีไหลออกสูภ่

ละไม่อันตรา

ลของกากของ
ย 
องเสียไว้นอ

ก กรอ. หรือห
อดภัยและการ
งจัดเก็บกากข

หนดกากของเสี

วในถังและมีม

ดที่เก็บกักกาก
ดของเขื่อนต้อ

มระดับของเห

ด้รับความ

ไม่มีแหล่ง

องทนต่อ

ภายนอก 

ายอาจใช้

งเสีย 

กอาคาร

หน่วยงาน
รปนเป้ือน
ของเสียไว้

สียจะต้อง

มาตรการ

กของเสีย
องเท่ากับ

หลวในถัง 
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รูปที่ 15

การถ่ายเท
และวิธีปฏ
1) จัดท

ภาช

2) ติดต
ป้อง

3) การ
จะต

การยกระดับผูประก

5 ตัวอย่างการ

ทกากของเสียท
ปฏิบัติงานที่เหม
ทําขั้นตอนกา
ชนะต่างๆ โดย
 ให้มีการต
 ให้มีการค
ปริมาตรภ

ต้ังระบบสัญญ
งกันกากของเ
รถ่ายเทกากข
ต้องกระทําผ่า

กอบการจัดการของ

(ก) ลัก

(ข) มาตรก

รจัดสถานที่แล

ที่เป็นของเหลว
มาะสม  
ารปฏิบัติงาน
ยอย่างน้อยต้อ
รวจสภาพรถ 
ควบคุมหรือต
ภาชนะบรรจุ 
ญาณแจ้งเตือน
เสียล้นถัง 
องเสียอันตรา
านระบบท่อจุม่

งเสียอุตสาหกรรม ป

ักษณะของสถา

การป้องกันการ

ละมาตรการที

วจากถังหรือรถ

นถ่ายเทกากข
องกําหนดวิธีป
สภาพถังและ
รวจสอบให้ร

นระดับของเห

ายที่เป็นของเห
มสูบเพ่ือลดกา
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นท่ีจัดเก็บกากข

รปนเปื้อนของม

ที่โรงงานควรดํ
 

รถบรรทุกเพ่ือจั

ของเสียที่เป็น
ปฏิบัติงาน ดัง
ะอุปกรณ์ก่อน
ระดับสูงสุดใน

หลวในถังเพ่ือห

หลวจากถังห ื
ารกระเด็น คว

ของเสียไว้นอกอ

ลสารสู่อากาศ น

ดําเนินการกรณ

จัดเก็บในภาชน

นของเหลวจา
งน้ี 
นการถ่ายเททกุ
นการถ่ายเทก

หยุดการทํางา

รือ Interme
วัน ไอระเหยแ

อาคาร

น้ําและดิน

ณีจัดเก็บกากข

นะต่างๆ ต้องมี

ากถังหรือรถบ

กครั้ง  
กากของเสียไม

นของป๊ัมโดย

ediate Bulk 
และกลิ่น   

ของเสียไว้นอ

มีอุปกรณ์ความ

บรรทุกเพ่ือจั

ม่เกินระดับสู

ยอัตโนมัติ และ

k Container

 

กอาคาร

มปลอดภัย

จัดเก็บใน

สูงสุดของ

ะอุปกรณ์

rs (IBCs) 
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การถ่าย
ความปลอ

4) รถแ
ไอร

5) กรณ
พ้ืน
โดย

ลักษณ

สายไฟเช

ติ

 

การยกระดับผูประก

ยเทกากของเส
อดภัยและวิธีป

แท้งค์ที่ขนส่งต
ระเหยที่จะกร
ณีที่มีการถ่าย
ที่ปฏิบัติงานที
ยตัวอย่างวิธีกา

ณะขอบเขื่อนกั้น

ชื่อมตัว Senso
(มีการเชื

ติดต้ังระบบสัญญ
รูปที่

กอบการจัดการของ

สียที่ เป็นของ
ปฏิบัติงานที่เห

ตัวทําละลายต
ะจายสู่บรรยา
ยเทของเสียอัน
ที่พนักงานผู้ปฏ
ารปฏิบัติงานท

นเก็บของเสียกร

or จับของเหลวต
ชื่อมต่อกับสายดิ
ญาณแจ้งเตือนภ
ที ่16 ตัวอย่าง

สําหรับ

งเสียอุตสาหกรรม ป

งเหลวจากถัง
หมาะสม (ต่อ)

ต้องติดต้ังระบ
ากาศ 
นตราย ควรจั
ฏิบัติงานสามา
ที่สอดคล้องกับ

รณีเกิดการร่ัวไห

ตามระดับท่ีกําห
ดิน) 

นภัยระดับของเห
งวิธีการปฏิบัติ
การถ่ายเทกา
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ั งหรือรถบรร
) 

บบการนําไอร

จัดทําเป็นป้าย
ารถเห็นได้ชัด
ับข้อกําหนดที

 

หล ติดต

 
หนด ตัว 

หลวในถังจัดเก็
ติงานที่สอดคล
ากของเสียที่เป็

รทุกเพ่ือจัดเก็

ระเหยกลับ (V

ยแสดงขั้นตอ
ดเจน 
ที่กล่าวแล้ว แส

ต้ังระบบ Sonar

Sensor จับขอ
ท่ีอยู่ใน Tan

็บเพ่ือป้องกันวั
ล้องกับข้อกําห
ป็นของเหลว

ก็บในภาชนะ

Vapor Retur

นการปฏิบัติง

สดงดังรูปที่ 1

r แจ้งเตือนระดั

องเหลว
k 

วัตถุดิบล้นถังขณ
หนดวิธีปฏิบัติ

ะต่างๆ ต้องมี

rn Pipeline

งานที่ถูกต้อง

16 

ับของเหลวภาย

กล่องรับสัญญ
สัญญาณเสียง

ณะทําการสูบถ่
ติงานที่ดี  

มีอุปกรณ์

e) เพ่ือลด

 ติดไว้ใน

 

ยในถังเก็บ

ญาณเป็น
งและไฟ 
่าย
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ติดต้ังระบ
ท่ีรถแท้ง

ตัวอย

 
 
 

การยกระดับผูประก

บบการนําไอระเ
งค์ขนส่งตัวทําละ

สู

ย่างป้ายแสดงข้ัน

กอบการจัดการของ

หยกลับ (Vapo
ะลาย เพ่ือลดไอ
สู่บรรยากาศ 

ั้นตอนการปฏิบติั

งเสียอุตสาหกรรม ป

or Return Pipe
อระเหยที่จะกระ

ติงานถ่ายเทกากข
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eline) 
ะจาย 

ของเสียติดไว้ใน

รูปที่ 16 (ต่อ

 
 
 

จัดทําสเกลบง่

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

อ)

งชี้ปริมาตรการจ
ไว้ท่ีภาชนะบร

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติง

จัดเก็บกากของ
รรจุ 

งานเห็นได้อย่างช

งเสีย 

 

ชัดเจน
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5.1 
  
กระบวน
ประสิทธิ
สิ่งแวดล้
และระบ
ประสิทธิ

สารเคมที

 
5.2  

ที่อาจทํา
ลิตรขึ้นไ
ควบคุมห
คอนกรีต
มากกว่า
เพ่ือป้อง
ต้องจัดให

ส

การยกระดับผูประก

วัตถุประสงค์
ระบบสาธาร

นการต่างๆ ขอ
ธิภาพ และลด
้อม และสุขอน
บบําบัดมลพิษ

ธภาพ 
(1) ห้องปฏิบ
(2) สถานที่

ทุกชนิด 
(3) การซ่อม
(4) ระบบบํา
(5) ระบบบํา
(6) การจัดก

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ

ข้อ 6 

าให้เกิดอันตร
ป ต้องมั่นคง
หรือบุคคลอ่ืน
ตโดยรอบให้มี
หน่ึงถังให้สร้
กันการแพร่ก
ห้มีวัตถุหรือเค

สวนที่ 5 การ

กอบการจัดการของ

ค ์
รณูปการที่สํา
องโรงงาน ถือ
ดมลพิษที่ระบ
นามัยรวมถึงค
ษต่อไปน้ี จึงต้

บัติการวิเครา
จัดเก็บสารเค

มบํารุง 
าบัดมลพิษอา
าบัดนํ้าเสีย 
การกากของเสี

ก่ียวข้อง ได้แก
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(1)  ภาช

ายแก่บุคคล 
 แข็งแรง เป็น

นที่รัฐมนตรีกํ
มีขนาดที่สาม
ร้างเข่ือนที่สา
กระจายของวั
คมีภัณฑ์ที่มีคุ

รจัดการระบ

งเสียอุตสาหกรรม ป

คัญของโรงง
อเป็นส่วนประ
บายออกสู่ภา
ความปลอดภั
ต้องได้รับการต

ะห์ 
คมี ท่อก๊าซห ื

ากาศ 

สยี  

ก่ 
ที่ 2 (พ.ศ. 25
เครื่องอุปกรณ

ชนะบรรจุวัตถุอ
สัตว์ พืช ทรัพ
นตามมาตรฐ
าหนด โดยปร
ารถจะกักเก็บ
ามารถเก็บกัก
ัตถุที่บรรจุได้
ณสมบัติเหมา

บบบําบัดมลพ
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านรับบําบัด 
ะกอบที่สําคัญ
ายนอกให้อยู่
ภัยของประชา
ตรวจสอบ คว

รือภาชนะบร

535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
อันตราย เช่น 
พย์หรือสิ่งแว
านที่ยอมรับ 
ระกาศในราช
บปริมาณของ
กวัตถุอันตรา
ด้อย่างมีประสิ
าะสมในการร

พิษและสาธ

กําจัดกากขอ
ญที่ช่วยให้กระ
ยู่ในระดับมาต
ชน ดังน้ัน กร
วบคุมที่ดีเพ่ือใ

รรจุก๊าซอัดภา

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
วัตถุไวไฟ วัตถ
ดล้อม ที่มีขน
โดยมีคํารับร
ชกิจจานุเบกษ
งวัตถุดังกล่าว
ยน้ันเท่ากับป
สิทธิภาพ ในก
ระงับหรือลดค

ธารณูปการอื

องเสีย และร
ะบวนการของ
ตรฐานที่ไม่ก่อ
ระบวนการขอ
ให้กระบวนกา

ายใต้ความดัน

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
ถุระเบิด วัตถุเค
นาดของภาชน
องของผู้ประ
ษา และต้องส
วได้ทั้งหมด เ
ปริมาตรของถ
กรณีเมื่อเกิดวิ
ความรุนแรงข

อื่นๆ ในโรงง

ะบบบําบัดม
งโรงงานเป็นไ
อให้เกิดผลก
องระบบสาธา
ารเหล่าน้ีเป็นไ

นหรือผลิตภัณ

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
คมีหรือของเห
นะบรรจุต้ังแต
ะกอบวิชาชีพวิ
สร้างเข่ือนหรื
เว้นแต่กรณีที่
ถังเก็บขนาดใ
ิบัติแก่ภาชนะ

ของการแพร่ก

งาน 

 

ลพิษจาก
ไปอย่างมี
ระทบต่อ
ารณูปการ
ไปอย่างมี

ณฑ์ที่เป็น

. 2535  

หลวอ่ืนใด 
ต่ 25,000 
วิศวกรรม
รือกําแพง
ที่มีภาชนะ
ใหญ่ที่สุด  
ะดังกล่าว 
ระจายได้
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อย่างเหม
วิชาการแ

สิ่งแวดล้
ปฏิบัติงา
ในราชกิจ

 

ที่จะระบ
ของคนงา

ที่กําหนด
อุตสาหก

มากกว่า 
มิลลิกรัม
อุตสาหก

อาจแตกต

การยกระดับผูประก

มาะสมและเพี
และภาชนะบร

ข้อ 10
ล้อมตามท่ีรัฐ
านประจําสําห
จจานุเบกษา 
 
 ประกา

ให้มีค่า
เรื่อง ก
ข้อ 1 

บายลงสู่แหล่
าน รวมทั้งจา

ข้อ 2 

ดไว้ขึ้นกับปริม
รรมกําหนด แ

2,000 มิลลิก
มต่อลิตร ต่าง
รรม 

ต่างจากกรมโ

กอบการจัดการของ

พียงพอในกรณ
รรจุที่อาจเกิด
0 โรงงานต้อ
ฐมนตรีกําหน
หรับระบบป้อ

าศกระทรวงอ
าแตกต่างจาก
กําหนดคุณลัก

คําจํากัดคว
งนํ้าสาธารณ
กกิจกรรมอ่ืนใ

นํ้าทิ้งที่ระบ
(1) ควา
(2) ทีดีเ

2.1 
มาณนํ้าทิ้ง แ
แต่ต้องไม่มาก

2.2 
กรัมต่อลิตร ค่า
จากที่กําหนด

(3) สาร
รงงานอุตสาห

(4) โลห
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ณีที่ภาชนะบร
ประจุไฟฟ้าส

องมีวิธีการคว
ดโดยประกา

องกันสิ่งแวดล้

อุตสาหกรรม
กที่กําหนดไว้
ักษณะของน้ํา
วาม "นํ้าทิ้ง" ห
ณะหรือออกสู่
ใด 
บายออกจากโ
ามเป็นกรดแล
เอส (TDS หรื
 ค่าทีดีเอส ไ

แหล่งรองรับนํ้
กกว่า 5,000 มิ

นํ้าทิ้งซึ่งระบ
าทีดีเอสในน้าํ
ดไว้ขึ้นอยู่กับ

รแขวนลอย (S
หกรรมกําหนด
หะหนักมีค่าดัง

ปรอท 
เซเลเนียม 
แคดเมียม 
ตะก่ัว 

117 

ปงบประมาณ 

รรจุน้ันต้ังอยู่
ถิตได้ในตัวต้อ
วบคุมการปล่
าศในราชกิจ
ล้อมเป็นพิษซึ่

ม เรื่อง กําห
ว้ในประกาศก
้าทิ้งที่ระบายอ
มายถึง นํ้าเสีย
สิ่งแวดล้อม 

โรงงานต้องมคี
ะด่าง (pH) มี
อ Total Diss
ไม่มากกว่า 3

นํ้าทิ้ง หรือประ
มิลลิกรัมต่อลิต
บายออกจาก
าทิ้งจะมีค่ามา
บปริมาณนํ้าทิ้

Suspended 
ด แต่ต้องไม่มา
งน้ี 
(Mercury) 
(Selenium) 
(Cadmium)
(Lead) 

ในที่โล่งแจ้ง 
องต่อสายดิน
อยของเสียม
จานุเบกษาแ
งมีคุณสมบัติ

หนดคุณลักษณ
กระทรวงอุตส
ออกจากโรงง
ยที่เกิดจากการ
และให้หมาย

คุณสมบัติดังน้ี
มีค่าไม่น้อยกว่
solved Solid
3,000 มิลลิก
ะเภทของโรงง
ตร  
กโรงงานลงสู่แ
กกว่าค่าทีดีเอ

ทิ้ง แหล่งรอง

Solids) ไม
ากกว่า 150 มิ

ไม่ม
 ไม่ม
  ไม่ม

ไม่ม

ต้องมีสายล่อ

ลพิษหรือสิ่งใ
และต้องจัดให
ตามที่รัฐมนต

ณะน้ําทิ้งที่ระ
สาหกรรม ฉบ
งาน 
รประกอบกิจก
ยความรวมถึง

น้ี 
า 5.5 และไม่
ds) ต้องมีค่าดั
กรัมต่อลิตร ห
งานอุตสาหกร

แหล่งนํ้าที่มีค่
อสที่มีอยู่ในแห
รับนํ้าทิ้ง หรือ

ม่มากกว่า 50 
มิลลิกรัมต่อลิต

มากกว่า  0.00
มากกว่า  0.02
มากกว่า  0.03
มากกว่า  0.2  

อฟ้าให้เป็นไป

ใดๆ ที่มีผลก
ห้มีผู้ควบคุม
ตรีกําหนดโดย

ะบายออกนอ
บับที่ 2 (พ.ศ

การโรงงานอุต
งนํ้าเสียจากก

มากกว่า 9.0 
ดังน้ี  
หรืออาจแตก
รรม ตามที่กร

ค่าความเค็ม (
หล่งนํ้าได้ไม่เกิ
อประเภทขอ

มิลลิกรัมต่อ
ตร 

05 มิลลิกรัมต่
2  มิลลิกรัมต่
3  มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่

ปตามหลัก

ระทบต่อ
ดูแลและ
ยประกาศ 

อกโรงงาน 
ศ. 2539) 

สาหกรรม
การใช้นํ้า 

กต่างจาก 
รมโรงงาน

(Salinity) 
กิน 5,000 
องโรงงาน

ลิตร หรือ

อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
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ต่อลิตร 

แตกต่างจ
กรมโรงงา

เวลา 5 วั
นํ้าทิ้ง หรื
มิลลิกรัม

ต่อลิตร ห
อุตสาหก

การยกระดับผูประก

จากที่กําหนด
านอุตสาหกรร

วัน ไม่มากกว่า
รือประเภทขอ
ต่อลิตร 

หรืออาจแตก
รรมตามที่กรม

กอบการจัดการของ

4.5 
4.6 

4.7 
4.8 
4.9 
4.10
4.1

(5) ซัลไ

(6) ไซย
(7) ฟอร
(8) สาร
(9) คลอ
(10) เพส
(11) อุณห
(12) สี ต้
(13) กลิน่
(14) นํ้ามั

ดไว้ขึ้นกับปริม
รมกําหนด แต

(15) ค่าบี
า 20 มิลลิกรั
องโรงงานอุตส

(16) ค่าที
กต่างจากท่ีกํา
มโรงงานอุตส

งเสียอุตสาหกรรม ป

อาร์เซนิค 
โครเมียม 
4.6.1 Hexa
4.6.2 Triva
บาเรียม 
นิเกิล 
ทองแดง 

0 สังกะสี 
1 แมงกานีส 
ไฟด์ (Sulphid

าไนต์ คิดเทียบ
ร์มัลดีไฮด์ (Fo
รประกอบฟีนอ
อรีนอิสระไม่ม
สติไซด์ (Pestic
หภูมิ ไม่มากก
้องไม่เป็นที่พึง
น ต้องไม่เป็นที
มันและไขมัน 
มาณนํ้าทิ้ง แห
ต่ต้องไม่มากก
บีโอดี (Bioche
ัมต่อลิตร หรือ
สาหกรรมตาม

ทีเคเอ็น (TKN
าหนดไว้ขึ้นกับ
าหกรรมกําหน
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(Arsenic) 
(Chromium
avalent Chr
alent Chrom
(Barium) 
(Nickel) 
(Copper)
(Zinc) 
(Manganese

de) คิดเทียบเป็

บเป็นไฮโดรเจ
ormaldehyd
อล (Phenols
มากกว่า 1 มิล
cide) ต้องไมม่
กว่า 40 องศา
งรังเกียจ 
ที่พึงรังเกียจ 
(Oil & G

หล่งรองรับนํ้า
กว่า 15 มิลลิก
emical Oxy
ออาจแตกต่า
มที่กรมโรงงา

N หรือ Total 
บปริมาณน้ําทิ
นด แต่ต้องไม

ไม่ม
m) 
romium  ไม่ม
mium  ไม่ม

ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม

e)  ไม่ม
ป็นไฮโดรเจนซั

นไซยาไนต์ (H
de) ไม่มากกว่า
s Compound
ลิกรัมต่อลิตร
มี 
าเซลเซียส 

Grease) ไม่มา
าทิ้ง หรือประ
กรัมต่อลิตร 
ygen Dem
งจากที่กําหน
านอุตสาหกร

Kjeldahl N
ทิ้ง แหล่งรอง
ม่มากกว่า 200

มากกว่า  0.25 

มากกว่า  0.25
มากกว่า  0.75
มากกว่า  1.0  
มากกว่า  1.0  
มากกว่า  2.0  
มากกว่า  5.0  
มากกว่า  5.0  
ซัลไฟด์ (H2S) ไ

HCN) ไม่มากกว
า 1 มิลลิกรัม
d) ไม่มากกว่า
 

ากกว่า 5 มิลลิ
เภทของโรงง

and) ที่อุณห
ดไว้ขึ้นกับปริม
รมกําหนด แ

itrogen) ไม่ม
รับนํ้าทิ้ง หรื

0 มิลลิกรัมต่อ

5  มิลลิกรัมต่อ

5  มิลลิกรัมต่
5  มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่
 มิลลิกรัมต่
ไม่มากกว่า 1

ว่า 0.2 มิลลิกร
ต่อลิตร 
า 1 มิลลิกรัมต

ลิกรัมต่อลิตร
งานอุตสาหกร

หภูมิ 20 องศา
มาณนํ้าทิ้ง แห
แต่ต้องไม่มาก

มากกว่า 100 
รือประเภทขอ
อลิตร 

อลิตร 

อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
มิลลิกรัม

รัมต่อลิตร 

ต่อลิตร 

หรืออาจ
รรมตามท่ี

าเซลเซียส 
หล่งรองรับ
กกว่า 60 

มิลลิกรัม
องโรงงาน
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หรืออาจแ
แต่ต้องไม

หรือวัสดุ
ของเสียอั
ความในพ

ระบบหรื
เผาไหม้โ
ที่ไม่ใช้แล

อันตราย

ลําดับ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

 

การยกระดับผูประก

แตกต่างจากที
ม่มากกว่า 400

  ประกา
ปล่องเ
ข้อ 1 

ดุที่ไม่ใช้แล้วจ
อันตราย (Haz
พระราชบัญญั

รืออุปกรณ์ใด
โดยไม่รวมเตา
ล้วเป็นเช้ือเพลิ

ข้อ 2 
จากอุตสาหก

ฝุ่นละออง (Pa
ไฮโดรเจนคลอไ
คาร์บอนมอนอ
ซัลเฟอร์ไดออก
ออกไซด์ของไน
(Oxide of Nit
ไดออกซิน หรอื
ปรอท (Mercu
Semi Volatile
Low Volatile
โครเมียม (Chr

 

กอบการจัดการของ

(17) ค่าซี
ที่กําหนดไว้ขึ้น
0 มิลลิกรัมต่อ

 
าศกระทรวงอุ
เตาเผาสิ่งปฏิ

ในประกาศ
“สิ่งปฏิกูล

จากกระบวนก
zardous Wa
ญัติโรงงาน พ.ศ

“เตาเผาสิ่ง
ดๆ ที่ใช้กําจัด
าเผาที่นําสิ่งปฏ
ลงิ 

อากาศที่ส
รรมต้องมีปริม

ชนิดขอ
rticulate) 
ไรด์ (Hydroge
อกไซด์ (Carbon
กไซด์ (Sulfur D
นโตรเจนในรูปข
trogen as NO2

อฟูราน (Dioxin
ury) 
e Metals ได้แก
e Metals ได้แก่
romium) 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ซีโอดี (Chem
นกับปริมาณนํ้า
อลิตร 

อุตสาหกรรม 
ฏิกูลหรือวัสดุท
ศน้ี 
หรือวัสดุที่ไม
การผลิตของโ
astes) ตามป
ศ. 2535 เรื่อง
งปฏิกูลหรือวั
สิ่งปฏิกูลหรือ
ฏิกูลหรือวัสดุ

ามารถระบา
มาณสารเจือป

องสารเจือปนใน

n Chloride)
n Monoxide)
Dioxide) 
ของไนโตรเจนได

2) 
ns/Furans - TE

ก่ แคดเมียม (Ca
 อาร์ซินิค (Ars
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ical Oxyge
าทิ้ง แหล่งรอ

เรื่อง กําหนด
ที่ไม่ใช้แล้วที่เ

ม่ใช้แล้วที่เป็น
โรงงานตามพ
ระกาศกระท
ง การกําจัดสิ่ง
ัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
อวัสดุที่ไม่ใช้แ
ที่ไม่ใช้แล้วไป

ายออกจากป
ปนแต่ละชนิดไ

นอากาศ

ดออกไซด์ 

EQ)

admium) ตะกั
enic) เบริลเลีย

en Demand
งรับนํ้าทิ้ง หรื

ดปริมาณสาร
่เป็นอันตราย

นอันตรายจาก
พระราชบัญญั
รวงอุตสาหกร
งปฏิกูลหรือวัส
วที่เป็นอันตร
แล้วที่เป็นอัน
ปใช้ในการผลิต

ล่องเตาเผาสิ
ไม่เกินค่าที่กํา

กั่ว (Lead)
ยม (Beryllium)

d) ไม่มากกว่า
รือประเภทขอ

รเจือปนในอา
จากอุตสาหก

กอุตสาหกรรม
ัติโรงงาน พ.ศ
รรมฉบับที่ 6 
สดุที่ไม่ใช้แลว้
ายจากกากอุต

นตรายจากอุต
ต หรือเตาเผา

สิ่งปฏิกูลหรือ
าหนดไว้ ดังน้ี 

ค่าปริมาณข
35 มิล
40 มิล
115 มิล
80 มิล
150 มิล

0.5 นาโ
0.1 มิล
0.2 มิล

) 1 มิล

า 120 มิลลิกร
องโรงงานอุตส

ากาศท่ีระบาย
กรรม พ.ศ. 25

ม” หมายถึง 
ศ. 2535 เฉพ
(พ.ศ. 2540) 

ว พ.ศ. 2548 
ตสาหกรรม”
ตสาหกรรมด้ว
าที่ใช้สิ่งปฏิกูล

อวัสดุที่ไม่ใช้แ

ของสารเจือปน
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา

โนกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบา

รัมต่อลิตร 
สาหกรรม 

ยออกจาก
545 

สิ่งปฏิกูล
พาะที่เป็น 
ออกตาม

 หมายถึง 
วยวิธีการ 
ลหรือวัสดุ

แล้วที่เป็น

นในอากาศ
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร

าศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
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ปล่องเต
บรรยาก
ในการเผา

100 กิโล

แต่ไม่ถึง 
  
ไม่ต้องปฏิ

อันตราย 

ครอบคร

แจ้งให้กร

 
ตามประก
เรื่อง การ
ฉบับที่ 1 
ที่ไม่ใช้แล

การยกระดับผูประก

ข้อ 3 
าเผาสิ่งปฏิกู
าศ หรือ 760
าไหม้ร้อยละ 

 
   ประก

พ.ศ. 2
ข้อ 1 

ลกรัมต่อเดือน

1,000 กิโลกร
 
ฏิบัติตามประ

ข้อ 4  
ครอบครองข

อง 
หากไ

รมโรงงานอุตส
 

  ประก
สิ่งปฏิกู
ข้อ 1 

กาศกระทรวง
รกําจัดสิ่งปฏิก
 (พ.ศ. 2541)
ล้ว ลงวันที่ 26

กอบการจัดการของ

การรายงา
กูลหรือวัสดุที
0 มิลลิเมตรปร
50 หรือมีปรมิ

าศกระทรวง
2547 

ในประกาศ
“ผู้ก่อกําเนิ

ขึ้นไป แบ่งออ
(1) ขนา
(2) ขนา

รัมต่อเดือน  
ผู้มีไว้ในคร

กาศกระทรวง
ให้ผู้ก่อกําเ

ของเสียอันตรา
(1) ขนา
(2) ขนา

ไม่สามารถดํา
สาหกรรมทรา

าศกระทรวง
กูลหรือวัสดุที

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม 
กูลหรือวัสดุที่ไ
) ออกตามคว
6 พฤษภาคม

งเสียอุตสาหกรรม ป

นผลการตรวจ
ที่ไม่ใช้แล้วที่เ
รอท อุณหภูมิ
มาตรออกซิเจ

งอุตสาหกรร

ศน้ี 
ดของเสียอันต
อกเป็น 2 ขนา
าดใหญ่ ได้แก่
าดกลาง ได้แก่

อบครองของ
งฉบับน้ี 
เนิดของเสียอั
ายเป็นระยะเว
าดใหญ่ เก็บขอ
าดกลาง เก็บข

าเนินการตาม
าบและปฏิบัติ

งอุตสาหกรร
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กิจการโรงงา
ฉบับที่ 6 (
ไม่ใช้แล้ว ลงวั
ามในพระราช
ม 2541 และ

120 

ปงบประมาณ 

จวัดปริมาณส
เป็นอันตราย
มิ 25 องศาเซ
จนส่วนเกินในก

รม เรื่อง ระบ

ตราย” หมายค
าด ดังน้ี 
ผู้ก่อกําเนิดขอ

ก่ ผู้ก่อกําเนิดข

เสียอันตรายไ
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ออกตามความใ
คม 2540 หรือ
าน พ.ศ. 2535
ะทรวงอุตสาห
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คุณสมบัติ
พ.ศ. 2535  
สาหกรรม 
ลหรือวัสดุ
ปฏิกูลหรือ
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สิ่งปฏิกูล

และให้แจ
โดยการแ

ภายในวัน

การยกระดับผูประก

ใช้แล้ว (เพ่ิมเ
และช่ือผู้รับบํ
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กรัมต่อลูกบาศก์
น (Chlorine)  
กรัมต่อลูกบาศก์
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ผ

ค. กา
การผ

การผ
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ผลิตท่ัวไป
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องไนโตรเจนได

(ส่วนในล้านส
500 
500 

- 
- 
- 
 
 - 

400 

ห้รายงานผล ด
ะหม้อเผาปูนซี
มตรปรอท อุณ
Excess Air) ร้

ker Grindin
น 1 บรรยากา
ออกซิเจนในอ

ศที่ระบาย

ลิตซีเมนต์ 

ปล่องหรือ

ารเจือปน 

รเจนในรูป
ดออกไซด์  
ส่วน) 

ดังต่อไปนี้ 
ซีเมนต์ขาว 
ณหภูมิ 25  
้อยละ 50 

ng Mill)  
าศ หรือที่ 
อากาศเสีย 
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วิศวกรต
เป็นประจ

ออกแบบ
ภายใน ท
หลักเกณ
อุตสาหก

ต้องจัดใ
วิศวกรรม
ต่อไปน้ี 

ใช้อุปกร
แต่ไม่เกิน
กรมโรงง

การยกระดับผูประก

 ประกา
ที่ใช้ขอ
ข้อ 18

รวจทดสอบ 
จําอย่างน้อยปี

บโครงสร้าง ก
ทุกระยะเวลาเ
ณฑ์และวิธีการ
รรมก่อน  

ข้อ 19
ห้มีการตรวจ
มด้านหม้อนํ้าห

ณ์ป้องกันอัน
น 3 ปี ต่อกา
านอุตสาหกร

กอบการจัดการของ

าศกระทรวงอ
องเหลวเป็นสื
8 ผู้ประกอบ
หรือหน่วยรับ
ปีละ 1 ครั้ง ใน

(1) ตรว
(2) ตรว
(3) ตรว
ทั้งน้ี หลักเ
สําหรับหม้

การสร้างและใ
เกินกว่า 1 ปี 
รที่กรมโรงงา

9 ผู้ประกอบ
ทดสอบความ
หรือหม้อต้มที

(1) ตรว
(2) ตรว
(3) ตรว
ทั้งน้ี หลักเ
สําหรับหมอ้

ตรายตามมาต
ารตรวจทดสอ
รมประกาศกํา

 
 
 
 

งเสียอุตสาหกรรม ป

อุตสาหกรรม
สื่อนําความร้อ
กิจการโรงงาน
บรองวิศวกรร
นเรื่องต่อไปน้ี
วจสอบภายนอ
วจสอบภายใน
วจสอบการทํา
กณฑ์ และวิธี
ม้อนํ้าที่มีการ
ใช้อุปกรณ์ป้อ
แต่ไม่เกิน 5 ปี
นอุตสาหกรร

บกิจการโรงงา
มปลอดภัยระ
ที่ใช้ของเหลวเ

วจสอบภายนอ
วจสอบภายใน
วจสอบการทํา
กณฑ์ และวิธี
อต้มที่ใช้ของเ
ตรฐานสากล 
อบหน่ึงครั้งก็
าหนด และได้
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ม เรื่อง มาตรก
้อน พ.ศ. 254
นที่มีการใช้งา
มด้านหม้อนํ้า
้ 
อก 
น 
างานของระบบ
ธีการตรวจสอบ
รผลิตไอนํ้าเค
งกันอันตราย
ปี ต่อการตรว
รมประกาศกํ

านที่มีการใช้
ะหว่างการใช้ง
เป็นสื่อนําควา

อก 
น 
างานของระบบ
ธีการตรวจสอบ
เหลวเป็นสื่อน
หากประสงค์
ให้กระทําได้

ด้รับความเห็น

การความปล
49  
านหม้อนํ้า ต้อ
า หรือหม้อต้ม

บการควบคุม 
บให้เป็นไปตา
ครื่องละต้ังแ
ตามมาตรฐาน
จสอบหน่ึงครั้
าหนด และได

ช้งานหม้อต้มท
งาน โดยวิศว
ามร้อน เป็นป

บการควบคุม 
บ ให้เป็นไปต
นําความร้อนที
ค์จะตรวจสอบ
ด้ ทั้งน้ี ต้องเป็
ชอบจากกรมโ

อดภัยเก่ียวกั

องจัดให้มีการ
มที่ใช้ของเหล

และอุปกรณค์
มที่กําหนดใน
ต่ 20 ตันต่อ
นสากล หากป
ั้งก็ให้กระทําไ
ด้รับความเห็น

ที่ใช้ของเหลว
กรตรวจทดส

ประจําอย่างน้อ

และอุปกรณค์
ามที่กําหนดใน
ที่มีการออกแบ
บภายใน ทุกร
ป็นไปตามหลั
โรงงานอุตสา

กับหม้อน้ําแล

รตรวจสอบหม
ลวเป็นสื่อนําค

ความปลอดภั
นภาคผนวก 3
อช่ัวโมงขึ้นไป
ประสงค์ที่จะต
ได้ ทั้งน้ีต้องเป็
นชอบจากกร

วเป็นสื่อนําค
สอบ หรือหน่ว
อยปีละ 1 ครั้

ความปลอดภั
นภาคผนวก 3
บบ การสร้างแ
ระยะเวลาเกิน
ลักเกณฑ์และ
หกรรมก่อน 

ะหม้อต้ม

ม้อนํ้าโดย
ความร้อน 

ภัย 
 
ป ที่มีการ
ตรวจสอบ
ป็นไปตาม
รมโรงงาน

ความร้อน  
วยรับรอง
รั้ง ในเรื่อง

ภัย 
3 
และมีการ
นกว่า 1 ปี  
ะวิธีการท่ี 
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ระบายอ
ราชกิจจา

 
 

แหล่งข้อ

ตรวจวัดวิ
ตัวอย่างใ

อุตสาหก
แก้ไขเพ่ิม

อุตสาหก
กระทรวง

โดยใช้วิธี
Factors)
คํานวณที
 

ให้ดําเนิน

ส่วนค่าพ

ที่ระบาย

การยกระดับผูประก

 ประก
ระบาย
ข้อ 2 

อกจากโรงงา
านุเบกษา 
 ข้อ 3 
  
มูลเหล่าน้ันซึ่

วิเคราะห์โดยให
ให้ดําเนินการ 

กรรม (ฉบับที่
มเติม 

รรม เรื่อง กํา
งอุตสาหกรรม

ธีการคํานวณ
) ของสารมลพิ
ที่เป็นมาตรฐาน

ข้อ 4 
 

นการดังต่อไปนี

พารามิเตอร์อ่ืน

ออกนอกโรงง

กอบการจัดการของ

าศกระทรวง
ยออกจากโรง

ให้โรงงาน
าน ตามประเภ

วิธีการได้ม
ชนิดและป

งกําหนดให้ใช้
3.1 กลุ่ม

ห้ใช้วิธีการตาม
ดังน้ี 

3.1.
 2) พ.ศ. 253

3.1.
าหนดค่าปริมา
มที่กําหนดเป็น

3.2 กลุ่ม
ณที่ยอมรับใน
พิษชนิดน้ันๆ 
นและเป็นที่ย

ความถี่ จุด
ในกรณีที่เ

น้ี 
4.1 ตัวอ

4.1.
นๆ ให้เป็นไปต

4.1.
งาน 

งเสียอุตสาหกรรม ป

งอุตสาหกรร
งงาน พ.ศ. 25
ที่มีมลพิษนํ้า
ภทหรือชนิดข

าของข้อมูลกา
ปริมาณสารม
ช้ 2 กลุ่ม ได้แ
ม “M” (M
มมาตรฐานที่กํ

.1 ตัวอย่างนํ้
39 เรื่อง กําห

2 ตัวอย่างอ
าณสารเจือปน
นมาตรฐานเฉพ
ม “C” (Calcu
ระดับสากล
(ข) ใช้โปรแก
อมรับในกลุ่มอ
ที่เก็บตัวอย่าง
ป็นชนิดและ

อย่างนํ้า ให้เก็บ
.1 ค่าพารามิ
ตามที่กรมโรงง
.2 โรงงานท่ีใ
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รม เรื่อง การ
550  
และอากาศต้
ของโรงงานที่

ารจัดทํารายง
มลพิษที่รายง
แก่ 
Measuremen
กําหนดในประ

้ําเสียและนํ้าทิ
หนดคุณลักษณ

อากาศเสียให้
นในอากาศที่ร
พาะประเภทโ
ulation) เป็น
เช่น (ก) ใช้ค
กรมสําเร็จรูปท
อุตสาหกรรมน
ง และค่าพาร
ะปริมาณสาร

บตัวอย่างนํ้าอ
เตอร์อย่างน้อ
งานอุตสาหกร
ใช้ระบบบําบัด

รจัดทํารายง

ต้องจัดทําราย
กรมโรงงานอุ

าน 
งานตามแบบ

nt) เป็นชนิด
ะกาศกระทรว

ทิ้งให้ใช้วิธีการ
ณะของนํ้าทิ้ง

ห้ใช้วิธีการตา
ระบายออกจา
โรงงานน้ันๆ แ
นชนิดและปริ
ค่าสัมประสิท
ที่ใช้คํานวณก
น้ันๆ เป็นต้น
ามิเตอร์ 
มลพิษจากก

อย่างน้อยเดือ
อยให้ตรวจวัด
รรมกําหนดโด
ดนํ้าเสียให้เก็บ

านชนิดและ

ยงานชนิดแล
อุตสาหกรรมก

บรายงานให้

ดและปริมาณ
งอุตสาหกรรม

รตามที่กําหน
ที่ระบายออก

ามที่กําหนดใ
ากโรงงาน พ.ศ
และฉบับแก้ไข
มาณสารมลพิ
ธ์ิการปล่อยส

การปล่อยสาร

ารตรวจวัดวิ

นละครั้ง ดังน้ี
ด BOD5, C
ดยประกาศใน
บตัวอย่างนํ้าเสี

ะปริมาณสาร

ะปริมาณสาร
กําหนดโดยปร

้ระบุวิธีการไ

ณสารมลพิษที่
ม สําหรับการ

นดในประกาศ
กจากโรงงาน 

ในประกาศก
ศ. 2549 หรือ
ขเพ่ิมเติม 
พิษที่ได้จากกา
สารมลพิษ (E
รมลพิษ หรือก

วิเคราะห์ (กล

น้ี 
COD, pH แ
นราชกิจจานุเบ
สียเข้าระบบแ

รมลพิษที่

รมลพิษที่
ระกาศใน

ได้มาของ

ได้มาจาก
รวิเคราะห์

กระทรวง
และฉบับ

กระทรวง
อประกาศ

ารคํานวณ
Emission 
การใช้การ

ลุ่ม “M”)  

และ SS  
บกษา 
และนํ้าทิ้ง
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บ่อสุดท้า

ลําดับที่ 
ที่ระบาย

ตรวจวัด 
สําหรับค่

อากาศขอ

ให้ปฏิบัติ

ชนิดและ

ที่กรมโร
มิถุนายน

ลําดับ 
12. ลํา

13. ลํา

การยกระดับผูประก

ายของระบบบํ

101) ให้ตรว
ออกนอกโรงง

NOX และสํา
าพารามิเตอร์

องโรงงาน 

ติตามที่กําหนด

 ประก
รายงา
ข้อ 4 

ะปริมาณสารม
ข้อ 8 

งงานอุตสาห
น ให้รายงานงว

ประ
าดับท่ี 101  โรง

- ก
- ก
- ก

าดับท่ี 105  โรง
การ
วัส
คุณ
โรง

กอบการจัดการของ

4.1.
บําบัดแทนตัวอ

4.1.
วจสอบตัวอย่า
งาน 

4.2 ตัวอ
4.2.

หรับโรงงานที
ร์อ่ืนๆ ให้เป็นไ

4.2.

4.2.
ด 

าศกรมโรงงา
านชนิดและป

โรงงานตา
มลพิษที่ระบาย

การรายงาน
กรรมกําหนด
วดที่ 1 ภายใน

ะเภทหรือชนิดโ
ปรับคุณภาพขอ

การบําบัดน้ําเสยี
การเผาของเสียร
การบําบัดด้วยวิธี
งงานประกอบ
รคัดแยกหรือฝัง
ดุ ท่ี ไ ม่ ใช้แล้ ว

ณสมบัติตามท่ีกํ
งาน 

งเสียอุตสาหกรรม ป

.3 ในกรณีที่ไ
อย่างนํ้าทิ้งที่ร
.4 กรณีที่นําน
างนํ้าเสียที่ส่งไ

อย่างอากาศ ใ
.1 โรงงานที่ใ
ที่ใช้เช้ือเพลิงอ่ื
ไปตามที่กรมโ
.2 ให้เก็บตัว

.3 กรณีรายง

านอุตสาหกร
ปริมาณสารมล
มประเภทหรื
ยออกนอกโรง
นตามแบบรา
ด โดยค่าที่ได้
นวันที่ 31 กร

โรงงาน 
องเสียรวมเฉพา
ยรวม 
รวม 
ธีเคมีฟิสิกส์ 
บกิจการเ ก่ียว
งกลบสิ่งปฏิกูลห
ท่ี มีลักษณะแ
าหนดในกฎหม
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ไม่มีการระบ
ระบายออกนอ
นํ้าเสียไปบําบ
ไปบําบัดที่โรง

ให้เก็บตัวอย่าง
ใช้ก๊าซธรรมช
อ่ืนๆ ค่าพารามิ
โรงงานอุตสาห
อย่างอากาศ

งานการวิเคร

รรม เรื่อง กํา
ลพิษที่ระบาย
รือชนิดของโร
งงาน 
ยงาน รว.1 ร
้จากการตรว
กฎาคม ของปี

าะ
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน

กับ
หรือ
และ
มาย

โรงงาน
ฝังกลบ
ใช้แล้วที

ายนํ้าทิ้งออก
อกโรงงาน 
บัดในโรงงาน
งงานปรับคุณ

งอากาศอย่าง
ชาติเป็นเช้ือเ
มิเตอร์อย่างน้
หกรรมกําหนด
ที่ระบายออก

าะห์ผลกระท

หนดประเภท
ยออกจากโรงง
รงงานตามบัญ

รว.2 และ รว.
จวัดหรือคําน
ปีที่รายงานงว

ขนาดโรงงาน

ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

นทุกขนาดเฉพ
สิ่งปฏิกูลหรือวั
ท่ีเป็นของเสียอัน

กนอกโรงงาน

นปรับคุณภาพ
ภาพของเสียร

น้อย 6 เดือน
เพลิง ค่าพาร
้อยให้ตรวจวัด
ดโดยประกาศ
กจากปล่องห ื

ทบสิ่งแวดล้อม

ทหรือชนิดขอ
งาน พ.ศ. 25
ญชีท้ายประก

3 ให้จัดส่งผ่า
นวณระหว่างเ
ดที่ 1 

มล

จัดทํา
ไม่ทํา
ไม่ทํา

าะการ
ัสดุท่ีไม่
นตราย

จัดทํา

นให้เก็บตัวอย

พของเสียรวม
รวมแทนตัวอ

นต่อครั้ง ดังน้ี 
รามิเตอร์อย่า
ด SO2, NOX 
ศในราชกิจจาน
รือช่องหรือท

มกําหนดเป็น

องโรงงานที่ต้
553  
กาศน้ีให้จัดทํ

านระบบอิเล็ก
เดือนมกราคม

ลพิษน้ํา มล
 

ารายงาน 
ารายงาน 
ารายงาน 

ไม่
จัด
จัด

ารายงาน 
 
 

จัด

ย่างนํ้าใน 

 (โรงงาน
ย่างนํ้าทิ้ง 

างน้อยให้
และ TSP 
นุเบกษา 
ท่อระบาย

นอย่างอ่ืน 

ต้องจัดทํา

ารายงาน

กทรอนิกส์
มถึงเดือน

ลพิษอากาศ

ทํารายงาน 
ดทํารายงาน 
ดทํารายงาน

ดทํารายงาน
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ลําดับ 
14. ลํา

 

 
ที่โรงงาน
 
5.3 
 
เก็บกากข
และมลพิ
 
สภาพผิด
การจัดเก็
ให้มีการ
ไว้ในพ้ืนที
 
และประ

 
 
 

การยกระดับผูประก

ประ
าดับท่ี 106  โรงง

ผลิ
หรื
วัตถ

 เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ

 รายละ
นต้องปฏิบัติขอ

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มอี
ของเสีย และส
พิษอากาศที่มปี
2)  จัดทําคู่มื
ดปกติเกิดขึ้น
ก็บสารเคมีอย่า
นําไปปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติงานที
3)  จัดให้มีร
สิทธิภาพการ

 โป

 ก

 ก

 ก

กอบการจัดการของ

ะเภทหรือชนิดโ
งานประกอบกิจ
ตภัณฑ์อุตสาห
อของเสียจากโ
ถุดิบหรือผลิตภั

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อง
สถานที่จัดเก็บ
ประสิทธิภาพ 
มือการปฏิบัติ
น เช่น คู่มือก
างปลอดภัย ฯ
อย่างถูกต้อง

ที่สามารถเห็นไ
ระบบการตรว
ปฏิบัติงาน เช

ปรแกรมซ่อม

การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

การควบคุม ตร

งเสียอุตสาหกรรม ป

โรงงาน 
การเกี่ยวกับการ
หกรรมท่ีไม่ใช้แ
รงงานมาผลิตเ
ัณฑ์ใหม่ 

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA)  
นไขการประก
านจะแตกต่าง

งมือเพ่ือความ
บสารเคมีที่ใช้
ฯลฯ 
งาน ซึ่งอธิบา
ารเดินระบบ

ฯลฯ และสื่อสา
ง สําหรับวิธีป
ได้ชัดเจนด้วย
วจสอบ ควบค
ช่น 

บํารุงเชิงป้อง

 ป้องกันการรั

 ควบคุมให้มีก

รวจสอบประสิ
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รนํา
แล้ว
เป็น

โรงงา
ต้ังแต่ 5

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

กอบกิจการ แ
งกันขึ้นกับสภา

ปลอดภัยตาม
ช้ในการผลิตอ

ายวิธีทํางานป
บบําบัดนํ้าเสีย
ารให้พนักงาน
ปฏิบัติในกรณี
 
คุมการปฏิบัติ

กันเคร่ืองมือ 

รั่วซึมของสาร

การเดินระบบ

สทิธิภาพของร

ขนาดโรงงาน
นท่ี มีกํ าลั งกา
50 ตันต่อวันข้ึน

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

และมาตรการป้
าพที่ต้ังและรา

มเกณฑ์มาตรฐ
ย่างเหมาะสม

ประจําวันและ
ย คู่มือการเดิ
นที่เกี่ยวข้องทั้
ณีที่มีสภาพผิด

ติงานในข้ันตอ

เครื่องจักรทีใ่

เคมี ก๊าซหรือ

บบําบัดนํ้าเสีย

ระบบบําบัดนํ้

มล
ารผลิต
ไป 

จัดทํา

นุญาตประกอ
แวดล้อมในร

ป้องกันและลด
ายละเอียดกา

ฐานการปฏิบัติ
ม มีระบบจัดก

วิธีปฏิบัติงาน
ดินระบบบําบั
ั้งหมดได้รับทร
ดปกติเกิดขึ้น

อนที่สําคัญที่มี

ใช้ในการผลิตห

ผลิตภัณฑ์ที่เป็

หรือระบบบํา

นํ้าเสีย หรือระ

ลพิษน้ํา มล
ารายงาน 

 
 

จัด

อบกิจการขอ
รายงานการว

ดผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

ัติงานที่ดี เช่น
การกากของเสี

นที่เหมาะสมใน
บัดมลพิษอาก
ราบ พร้อมคว
นอาจติดป้าย

มีผลต่อความ

หรือการบําบัด

ป็นสารเคมี 

าบัดมลพิษอา

ะบบบําบัดมลพ

ลพิษอากาศ
ดทํารายงาน

 
 

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

น มีอาคาร
สีย นํ้าเสีย

นกรณีที่มี
กาศ คู่มือ 
วบคุมดูแล
ยประกาศ 

ปลอดภัย

ดมลพิษ  

ากาศ 

พิษ ฯลฯ 

 



ครงก

5.4 
 

ความปล
สถานที่ที
และให้ค
ซึ่งผู้ประ
ในฐานะที
  

การจัดเก็
1)  พ้ืนท
2)  วิธีเ

หรอื
3)  ภาช

ให้ว
4)  ติดป

ควา
5)  ติดป

ในบ
สําห

ให้เป็นไป
แนวทาง
และผู้ปร
ประกอบ
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รายละเอียดวิ
การจัดเก็บสา

ลอดภัยและมีส
ที่มีโอกาสสูงใ
ความใส่ใจเท่
กอบกิจการจ
ที่เป็นผู้ก่อกําเ
สําหรับข้อแน

ก็บสารเคมี แล
ที่จัดเก็บหรือห
ก็บรักษาสาร
อถาดรองเพ่ือ
ชนะบรรจุก๊า
วางต้ังได้อย่าง
ป้ายเอกสารข้
ามรู้ในการป้อ
ป้ายคําเตือน 
บริเวณที่จัดเก็
หรับรายละเอีย
ปตามคู่มือกา
ปฏิบัติให้เกิด
ระกอบการวั
บด้วยคําแนะนํ
 สถานที่เก็บ
 การจําแนกป
 การจัดเก็บส

กอบการจัดการของ

วิธีปฏิบัติสําห
ารเคมี หรือผ
สถานที่ที่เหมา
ในการก่อให้เ
ท่าที่ควร เช่น
ะต้องจัดการข
เนิด ซึ่งแตกต่า
นะนําเพ่ือให้มีก

ละผลิตภัณฑ์ที
ห้องเก็บสารเค
รเคมีมีความป
ป้องกันการห
ซต้องวางอยู่ใ
มั่นคง  
้อมูลความปล
งกันอันตราย
“ห้ามสูบบุหรี่
บสารเคมี  
ยดคําแนะนําเ
รเก็บรักษาส

ดความปลอดภ
ัตถุอันตราย 

นําใน 3 ส่วน ไ
รักษาสารเคมี
ประเภทสารเ
สารเคมีและวั

งเสียอุตสาหกรรม ป

หรับข้อกําหนด
ลิตภัณฑ์ที่เป็
าะสม รวมถึง
กิดผลกระทบ

นเดียวกับการ
ของเสียเหล่าน
างจากการจัด
การปฏิบัติที่สอ

ที่เป็นสารเคมี 
คมี ต้องมีระบ
ปลอดภัย แยก
กรั่วไหลออกน
ในแนวต้ังแล

ลอดภัยของสา
เก่ียวกับสารเค
” “ห้ามก่อปร

ก่ียวกับสถานท
ารเคมีและวัต
ภัยในการเก็บ
(ได้แก่ ผู้ผลิ

ได้แก่  
มีและวัตถุอันต
คมีและวัตถุอั
ัตถุอันตราย แ
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ดที่สําคัญ 
นสารเคมี รว
ต้องมีระบบต
บต่างๆ แต่ผู้ป
รจัดการของ
น้ันด้วยวิธีกา

ดการของเสียที
อดคล้องกับขอ้

รวมถึงท่อก๊า
บบระบายอาก
กเก็บสารเคมีใ
นอกพ้ืนที่จัดเ
ะมีสายโซ่หรื

ารเคมี (SDS) ไ
คมี 
ระกายไฟ” ห

ที่จัดเก็บสารเ
ตถุอันตราย ซึ
บรักษาสารเคมี
ลิต ผู้นําเข้า ผู

ตราย 
ันตรายสําหรับ
และมาตรการ

มถึงท่อก๊าซที
ตรวจสอบ ควบ
ประกอบกิจก
เสียที่เกิดจา
รที่เหมาะสม
ที่รับมาคัดแยก
อกําหนดที่สําค

าซต้องมีความ
กาศที่ดี 
ให้เป็นระเบีย
ก็บ 
รอสายรัดคล้อ

ไว้ในพ้ืนที่จัดเ

รือ “ห้ามกระ

เคมีและวิธีเก็บ
ซึ่งกรมโรงงาน
มีและวัตถุอัน
ผู้ส่งออก หรื

ับการจัดเก็บ
รการป้องกัน

ที่นํามาใช้ในโร
บคุมที่มีประสิ
การโรงงานส่ว
กกระบวนก
และเป็นไปตา
ก รีไซเคิล และ
คัญใน 2 ส่วน 

ปลอดภัย

ยบ สารเคมีที่

องไว้หรือทําค

เก็บ และต้อง ึ

ะทําการใดๆ ที

บรักษาสารเคมี
นอุตสาหกรร
ตรายของผู้ป
อผู้มีไว้ในคร

รงงาน จะต้อ
สิทธิภาพ เน่ือ
วนใหญ่มักไม่
ารต่างๆ ขอ
ามกฎหมายที่
ะบําบัด กําจดั
 ที่กล่าวถึง ได

ีเป็นของเหลว

คอกก้ันเพ่ือยึ

ฝึกอบรมพนัก

ที่ก่อให้เกิดประ

มีที่มีความปล
รมได้จัดทําขึ้น
ระกอบกิจกา

รอบครอง) โด

งใช้วิธีที่มี
งจากเป็น
ตระหนัก 
งโรงงาน  
เก่ียวข้อง
ด      
ด้แก่ 

วมีคันก้ัน

ดภาชนะ

กงานให้มี

ะกายไฟ” 

อดภัยน้ัน
นเพ่ือเป็น
ารโรงงาน
ดยคู่มือฯ 
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การจัดเก็
ทั้งนี

การจัดเก็
อุตสาหก
สถานปร
อุตสาหก
การเก็บร
ของคู่มือ

โดย
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ก็บสารเคมี แล
น้ี สําหรับผู้ป
ก็บวัตถุอันตร
กรรม เรื่อง ก
ระกอบการวัต
กรรม เรื่อง กา
รักษาวัตถุอัน
ฯ สืบค้นได้จา
ยตัวอย่างวิธีกา

สถานที

ภายในห้

รูปที่ 1

กอบการจัดการของ

ละผลิตภัณฑ์ที
ระกอบกิจกา
ายเป็นไปตาม
การเก็บรักษา
ตถุอันตรายบ
ารกําหนดให้ส
นตรายที่กรมโ
าก http://ww
ารปฏิบัติงานที

ท่ีจัดเก็บสารเคมี

ห้องจัดเก็บมีผังแ

17 ตัวอย่างวิธี

งเสียอุตสาหกรรม ป

ที่เป็นสารเคมี 
ารวัตถุอันตรา
มคู่มือฯ ดังกล
าวัตถุอันตรา

บางจําพวกยัง
สถานประกอบ
โรงงานอุตสาห
ww2.diw.go
ที่สอดคล้องกับ

มีต้องเป็นผนังกนั

แสดงตําแหน่งก

ธีการปฏิบัติงา
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รวมถึงท่อก๊า
ายที่กรมโรงง
ล่าว ภายในวั
ายที่กรมโรงง
งต้องจัดให้มีบ
บการวัตถุอัน
หกรรมรับผิด

o.th/haz/ ha
ับข้อกําหนดที

นไฟ มีระบบระบ

ารเก็บสารเคมีแ

านที่ดีสําหรับก

าซต้องมีความ
งานอุตสาหกร
ันที่ 19 เมษา
งานอุตสาหก
บุคลากรเฉพา
ตรายมีบุคลา
ดชอบ พ.ศ. 2
zard/pdf/pa

ที่กล่าวแล้ว แส

บายอากาศท่ีดี 

แต่ละชนิด รวมถ

การจัดเก็บสา

ปลอดภัย (ต่อ
รรมรับผิดชอ
ายน 2554 (ต
รรมรับผิดชอ
าะอีกด้วย (ต
กรเฉพาะรับผิ

2551) สําหรับ
agad-kep-25
สดงดังรูปที่ 1

มีประตูทางออก

ถึงติดป้ายเตือน

รเคมีอย่างปล

อ) 
อบ จะต้องปรั
ตามประกาศก
อบ พ.ศ. 255
ตามประกาศก
ผิดชอบความป
บรายละเอียด
550.pdf  
17 

กฉุกเฉิน 

นอันตราย 

ลอดภัย 

รับปรุงให้
กระทรวง
51) และ
กระทรวง
ปลอดภัย
ดเพ่ิมเติม

 



ครงก

การจ
ต้องไ
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จัดเก็บสารเคมีต
ไม่ก่อให้เกิดประ

กอบการจัดการของ

 
ต้องแยกเก็บตาม
ะกายไฟ เช่น โค

ก

อ

งเสียอุตสาหกรรม ป

มลักษณะความ
คมไฟเป็นแบบฝ

 

การจัดเก็บถังบร

อุปกรณ์ท่ีจําเปน็

ร
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มเป็นอันตรายขอ
ฝาครอบ หรือเป็

รรจุก๊าซต้องมีสา

นสําหรับสถานท

รูปที่ 17 (ต่อ

องสาร กรณีจัดเ
ปน็แบบชนิดป้อง

ายโซ่รัดให้ต้ังตร

ท่ีจัดเก็บสารเคมี

)

เก็บสารไวไฟ อุป
งกันการระเบิด 

รง

มี

ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช
(Explosion P

ช้งาน
roof) 
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ต้องจัดก
1) ต้อง

ฝาปิ
ได้ก

2)  มีกา
เครื่
เช่น
ช้ีบ่ง

3)  มีกา
4)  แจ้ง

ตาม
5)   หาก

กรม
6)   หาก

อันต
และ
ของ
ที่เก็
อันต
อันต

7)  กรณี
กรม
ทาง
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ารของเสียที่เก
งเก็บรวบรวม
ปิดมิดชิด 
กล่าวถึงไปแล้ว
ารจัดเก็บของ
รืองหมายและ
น การซ่อมบํา
งประเภท ชนิ
ารจดบันทึกข้
งการเกิดของเ
มแบบ สก.3 ใ
กจัดเก็บของเส
มโรงงานอุตสา
กมีของเสียอัน
ตรายขนาดกล
ะต้องมีการจั
งผู้ก่อกําเนิดขอ
ก็บกักทั้งหมด
ตราย และ
ตราย 
ณีจะนําของเสี
มโรงงานอุตส
งสื่ออิเล็กทรอ

กอบการจัดการของ

กิดจากกิจกรร
ของเสียที่เกิด
ซึ่งคําแนะนํา
ว  
เสียในอาคาร
คําเตือนเฉพา
ารุง การผลิต 
นิดของเสียที่จดั
้อมูลรายละเอี
เสียต่อกรมโร
ในฐานะเป็นผู้
สียที่ก่อกําเนิด
าหกรรมตามแ
นตรายต้ังแต่ 
ลาง" สามารถ
จัดการเพ่ือป้อ
องเสียอันตรา
เกินกว่า 1,00
ะต้องปฏิบัติต

สียออกไปบําบั
าหกรรมตาม
นิกส์ หากเป็น

งเสียอุตสาหกรรม ป

รมต่างๆ ในโร
ขึ้นโดยแบ่งป
ในการเลือกภ

ที่มีหลังคาคลุ
าะ ในบางกรณี
ฯลฯ แต่ต้อง
ดเก็บ รวมถึงป
อียดของเสียที่
งงานอุตสาหก
้ก่อกําเนิดของ
ดขึ้นนานเกิน
บบ สก.1 
100 ถึง 1
ถเก็บรวบรวม
องกันการรั่ว
ยขนาดกลาง
00 กิโลกรัม
ามหลักเกณฑ

บัด กําจัดนอก
มแบบ สก.2 แ
นของเสียอันต
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รงงานอย่างเห
ระเภท ชนิดข
ภาชนะจัดเก็บ

ลมุและพ้ืนคอน
ณีอาจจัดเก็บข
งแยกพ้ืนที่เฉพ
ป้ายเตือนต่าง
จัดเก็บเพ่ือรอ
กรรม โดยจัด
งเสีย 
กว่า 90 วัน ต้

1,000 กิโลกรั
มของเสียอันต
วไหลตามวิธีก
หากเก็บกักน
ต้องขออนุญ

ฑ์ของผู้ประกอ

กโรงงาน ต้อง
และเมื่อนําขอ
ตรายต้องจัดทํ

หมาะสมและเป็
ของเสีย เก็บใ
บของเสียให้เห

นกรีต มีการป้
ของเสียภายใน
พาะเพ่ือเก็บร
ๆ ที่เหมาะสม
อการนําไปบําบ
ทํารายงานข้อ

ต้องขออนุญา

รัมต่อเดือน กํ
ตรายไว้ในเขตพ
การปฏิบัติใน
านกว่า 180 
ญาตเป็นสถาน
อบการสถาน

ขออนุญาตนํา
องเสียออกนอ
าใบกํากับการ

ป็นไปตามกฎห
นภาชนะที่เห
หมาะสมกับลั

ป้องกันการทํา
นอาคารที่มีกา
รวบรวมของเสี
มกับลักษณะข
บัด กําจัด 
อมูลของเสียที

ตขยายระยะเ

กําหนดให้เป็น
พ้ืนที่ตนเองได
นการเก็บรวบ
วัน และมีปริ
นเก็บกัก บํา
เก็บกัก บํา

าของเสียออก
อกโรงงานต้อ
รขนส่งของเสีย

หมายที่เก่ียวข
หมาะสม แข็งแ
ลักษณะสมบัติ

าปฏิกิริยาต่อกั
ารดําเนินกิจก
สียทั้งหมด แ
ของเสีย 

ที่ก่อให้เกิดขึ้น

เวลาเก็บกักขอ

น "ผู้ก่อกําเนิด
ด้ไม่เกินกว่า 
บรวมของเสีย
ริมาณของเสีย
าบัดและกําจัด
าบัดและกําจัด

กนอกบริเวณโ
องแจ้งข้อมูลก
ยอันตรายด้วย

ข้อง
แรงและมี
ติของเสีย

กัน มีป้าย
กรรมอ่ืนๆ 
และมีป้าย

นประจําปี

องเสียต่อ

ดของเสีย
180 วัน 

ยอันตราย
ยอันตราย
ดของเสีย
ดของเสีย

โรงงานต่อ
การขนส่ง
ย 
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6.1 
 

ดําเนินก
สิ่งแวดล้อ
ความปล
พ้ืนที่ข้าง
 
เหตุการณ

 
6.2 

ความเสี่ย

กิจการโ
ตามประ

การยกระดับผูประก

วัตถุประสงค์
การประกอบ

การจัดการกา
อมต่างๆ ที่อา
ลอดภัย โดยคํ
งเคียง  
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
ทันท่ว

 พนักง
ระบบป

 การระ
ตรวจส

กฎหมายที่เก่ี
6.2.1 กฎห

 

ยงต่อการเกิดอั

รงงานที่มีกา
เภทหรือชนิด

สว

กอบการจัดการของ

ค ์
บกิจการโรงง
ากของเสียที่รั
าจเกิดจากการ
คํานึงถึงสุขภา

ฐานการปฏิบั

กิดอัคคีภัย หรื
งทีเพ่ือระงับ 
านที่ปฏิบัติงา
ป้องกันอันตร
ะบายมลพิษอ
สอบควบคุม ดู

ก่ียวข้อง ได้แก
หมายเก่ียวกับ

ประกาศก
พ.ศ. 2552
หมวด 1  บ
ข้อ 1  ปร

อัคคีภัยสูงหรอื
ข้อ 3  ใน
“โรงงานที่มี

ารใช้เช้ือเพลิ
ของโรงงานที่

นที ่6 การจ

งเสียอุตสาหกรรม ป

านคัดแยก รี
รับมาจากลูก
รดําเนินกิจกร
พอนามัยที่ดี

บัติงานที่ดีสําห

รือเหตุฉุกเฉิน
บรรเทาความ
านได้รับอุบัติ
ายที่เหมาะสม
ออกสู่สิ่งแวดล
ดูแลที่เหมาะสม

ก่ 
บการป้องกันอ
กระทรวงอุตส
2   
บททั่วไป 
ระกาศน้ีใช้บัง
อปานกลางตา
นประกาศนี้ 
มีความเสี่ยงต่
ง วัตถุไวไฟ 
ระบุในบัญชีท้

จัดการดานอ
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รไซเคิล และบ
ค้าแล้ว ยังต้
รรมต่างๆ ของ
และความปล

หรับขั้นตอนน

นต่างๆ โดยไ
มเสียหายที่เกิด
ติเหตุหรือผลก
มและไม่มีประ
ล้อมสูงเกินก
มและไม่มีประ

อัคคีภัย 
สาหกรรม เ

งคับกับโรงงา
ามประเภท หรื

อการเกิดอัคคี
หรือมีลักษณ

ทา้ยประกาศน้ี

อาชวีอนามยั

บําบัด กําจัดก
้องรับผิดชอบ
งโรงงาน รวม
ลอดภัยของพน

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ไม่มีการป้องกั
ดขึ้น 
กระทบต่อสุข
ะสิทธิภาพเพีย
ว่าค่ามาตรฐา
ะสิทธิภาพเพีย

รื่อง การป้อ

านจําพวกที่ 2
รือชนิดของโร

คีภัยสูง” หมา
ณะที่ทําให้เกิ
น้ี 

ยและความป

กากอุตสาหก
บต่อการจัดก
ถึงการจัดการ
นักงานและป

วิธีปฏิบัติงาน

กัน แจ้งเตือน

ขภาพอนามัย
ยงพอ 
านกําหนด อั
ยงพอ 

งกันและระง

2 หรือจําพวก
รงงานที่ระบุใน

ยความว่า โรง
ดอัคคีภัย หรื

ปลอดภยั 

กรรม นอกจา
การมลพิษ แล
รด้านอาชีวอน
ประชาชนที่อา

นที่จะป้องกัน

นหรือดําเนินก

 อันเน่ืองจาก

อันเน่ืองมาจาก

งับอัคคีภัยใน

กที่ 3 ที่เป็นโร
นบัญชีท้ายปร

งงานซึ่งมีการ
รือระเบิดได้ง

 

ากจะต้อง
ละปัญหา
นามัยและ
าศัยอยู่ใน

ไม่ให้เกิด

การอย่าง

กการไม่มี

กไม่มีการ

นโรงงาน  

รงงานท่ีมี 
ระกาศน้ี 

รประกอบ
ง่าย ทั้งน้ี  
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การประก

หรือเปลว

โดยอัตโน
(Autom

กระดาษ 

เมื่อสัมผัส

ทั่วทั้งอาค
ติดต้ัง หรื
แจ้งเหตุเพ

แสงสว่าง
2 ช่ัวโมง

ที่ยอมรับ

ติดต้ังเครื

เครื่องดับ

การยกระดับผูประก

กอบกิจการโรง

วไฟที่ทํางานโ

นมัติเมื่อเกิดเ
atic Sprinkle

ยาง พลาสติ

สกับไฟในช่วง

คารตามความ
รือใช้งานอุปก
พลิงไหม้อัตโน

งและที่ใช้กับ
 

บ 

รื่องดับเพลิงแ

บเพลิงยกหิ้วชน

กอบการจัดการของ

“โรงงานที
งงานนอกเหนื

“ระบบสัญ
โดยอัตโนมัติ แ

“ระบบดับ
เพลิงไหม้หรือ
er System) ห

“เพลิงประ
ก 

“เพลิงประ
“วัตถุไวไฟ
“วัตถุที่ติดไ
“วัตถุทนไฟ

งเวลาหน่ึง 

หมวด 2 ร
ข้อ 4  อา

มเหมาะสมกั
กรณ์ไฟฟ้า หรื
นมัติ 

อุปกรณ์แจ้
เครื่องจักร ห

ข้อ 5 กา

หมวด 3 เ
ข้อ 6 อา

บบมือถือ โดย
เครื่องดับเพ

นิดผงเคมีแห้ง

งเสียอุตสาหกรรม ป

ที่มีความเส่ียง
อจากประเภท

ญญาณแจ้งเหต
และอุปกรณ์แ
บเพลิงอัตโนมั
อความร้อนจ
หรือระบบอ่ืน
ะเภท เอ” ห

เภท บี” หมาย
” หมายความ
ไฟ” หมายคว
ฟ” หมายคว
 

ระบบสัญญา
าคารโรงงานต
ับสภาพพ้ืนที่
รือจัดเก็บวัตถ

จ้งเหตุเพลิงไ
รือมีระบบไฟ

ารติดต้ังระบบ

เครื่องดับเพลิ
าคารโรงงาน
ยให้เป็นไปตา
พลิงแบบมือถือ
ง หรือ มอก.88
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งต่อการเกิดอั
ทหรือชนิดของ
ตุเพลิงไหม้” ห
แจ้งเหตุเพลิงไ
มัติ” หมายคว
ากจากเพลิงไ

นที่เทียบเท่า 
หมายความว่า

ยความว่า เพลิ
มว่า วัตถุที่มีคุ
วามว่า วัตถุทีอ่
ามว่า วัตถุก่อ

ณแจ้งเหตุเพ
ต้องจัดให้มีอุป
 โดยเฉพาะใ
ถุไวไฟหรือวัส

หม้ต้องเป็นช
ฟสํารองที่จ่าย

บสัญญาณแจ้ง

ลิงแบบมือถือ
นอกจากได้มี
มหลักเกณฑ์ที
อต้องเหมาะสม
81 เครื่องดับเ

อัคคีภัยปานก
งโรงงานที่ระบุ
หมายความว่า
หม้แบบกดหรื
วามว่า ระบบ
ไหม้ เช่น ระบ

า เพลิงที่เกิด

ลงิที่เกิดจากขอ
ณสมบัติติดไฟ
อยู่ในภาวะพร้
อสร้างที่ไม่เป็

พลิงไหม้ 
ปกรณ์ตรวจจั
นพ้ืนที่ที่ไม่มีค

สดุติดไฟได้ง่าย

ชนิดที่ให้สัญญ
ยไฟสําหรับระ

งเหตุเพลิงไหม้

มีการติดต้ังระ
ที่ได้กําหนดไว้
มกับประเภทข
เพลิงยกหิ้ว : 

กลาง” หมาย
ในบัญชีท้ายป
า เครื่องตรวจ
รือดึงเพ่ือให้สั
บดับเพลิงที่ส
บบหัวกระจา

จากเช้ือเพลิง

องเหลวติดไฟ 
ฟได้ง่าย สันดา
ร้อมที่จะเกิดก
นเช้ือเพลิงแล

จับและแจ้งเห
คนงานปฏิบัติ
ยจะต้องติดต้ัง

ญาณโดยไม่ต้
บบแจ้งเหตุเพ

ม้ให้เป็นไปตาม

ะบบดับเพลิง
้ในหมวดนี้ 
องเช้ือเพลิงแล
คาร์บอนไดอ

ยความว่า โรง
ประกาศน้ี 
จจับควันหรือค
ัญญาณเตือนภ
ามารถทํางา
ายนํ้าดับเพลิง

งธรรมดา เช่

ก๊าซ และน้ําม
าปเร็ว 
การสันดาป 
ละไม่ลดความ

หตุเพลิงไหม้ค
ติงานประจําแ
ั้งอุปกรณ์ตรว

ต้องใช้ไฟฟ้าจ
พลิงไหม้ได้ไม

มมาตรฐานสา

งอัตโนมัติแล้

ละเป็นไปตาม 
ออกไซด์ หรือ 

งงานซึ่งมี 

ความร้อน 
ภัย 
นได้ทันที 
งอัตโนมัติ 

ช่น ไม้ ผ้า 

มันต่างๆ  

มแข็งแรง

ครอบคลุม
และมีการ
วจจับและ

จากระบบ 
ม่น้อยกว่า  

ากลที่เป็น

้ว ยังต้อง

มอก.332 
มอก.882 
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เครื่องดับ
ที่เทียบเท

ได้ตลอด

ประกาศนี

เมตร แล
และต้องส

ที่จะส่งจ่า

ต่อเน่ืองติ
ดับเพลิงอ

System)

ดับเพลิงอ

อุปกรณส์
และบํารุ
ที่เป็นที่ย

ระบบแล

การยกระดับผูประก

บเพลิงยกหิ้ว : 
ท่า 

เวลาโดยต้องมี

น้ีหรือตามมาต

ะให้ส่วนบนสุ
สามารถนํามา

ายนํ้าให้กับอุป

ติดต่อกันต้ังแ
อัตโนมัติ (Aut

) ให้เป็นไปตา

อัตโนมัติที่เหม

สําหรับการป้อ
งรักษาระบบ

ยอมรับ 

ละอุปกรณ์ต่าง

กอบการจัดการของ

โฟม หรือมา

ข้อ 7 เค
มีการตรวจสอ

ข้อ 8  กา
ตรฐานผลิตภัณ

ข้อ 9  เค
ดอยู่สูงจากพ้ืน
าใช้งานได้สะด

หมวด 4 ร
ข้อ 10  ผู้ป

ปกรณ์ฉีดนํ้าดั
ข้อ 11 กา

หมวด 5 ร
ข้อ 12 โร

แต่ 1,000 ตาร
tomatic Spr

ข้อ 13 กา
ามมาตรฐานส

ข้อ 14  สถ
มาะสมกับสภา

หมวด 6 ก
ข้อ 15 ผู้ป

องกันและระงั
และอุปกรณ์เ

ข้อ 16 ผู้ป
งๆ โดยให้เก็บ

 

งเสียอุตสาหกรรม ป

ตรฐานที่สํานัก

รื่องดับเพลิงแ
อบสภาพและค
ารติดต้ังเคร่ือ
ณฑ์อุตสาหกรร
ครื่องดับเพลิง
นไม่เกิน 1.50
ดวก 

ระบบน้ําดับเพ
ประกอบกิจกา
ดับเพลิงได้อย่า
ารติดต้ังระบบน

ระบบดับเพลิ
งงานที่มีสถาน
รางเมตรขึ้นไป
rinkler Syste
ารติดต้ังระบบ
ากลท่ีเป็นที่ย
ถานที่จัดเก็บวั
าพพ้ืนที่น้ัน 

การตรวจสอบ
ประกอบกิจก
ับอัคคีภัยให้ส
เหล่าน้ันให้เป็

ประกอบกิจกา
บรักษาไว้ที่โรง
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ักงานมาตรฐาน

แบบมือถือต้อง
ความพร้อมใน
องดับเพลิงแ
รม เรื่องมาตรฐ
แบบมือถือที่

0 เมตร มีป้ายห

พลิง 
ารโรงงานต้อง
างต่อเน่ืองเป็น
นํ้าดับเพลิงต้อ

ลิงอัตโนมัติ 
นที่จัดเก็บวัต
ป ต้องติดต้ังร
em) หรือระบ
บหัวกระจายน
ยอมรับ 
วัตถุไวไฟที่มีพื

บ ทดสอบ แล
การโรงงานต้อ
สามารถพร้อม
ป็นไปตามราย

ารโรงงานต้องจ
งงาน พร้อมที่จ

นผลิตภัณฑ์อุต

งมีขนาดบรรจุไ
นการใช้งานไม
แบบมือถือให้
ฐานการป้องกัน
ติดต้ังแต่ละเ
หรือสัญลักษณ

งจัดเตรียมนํ้าส
นเวลาไม่น้อย
องเป็นไปตามม

ถุดิบหรือผลิต
ระบบดับเพลิง
บบอ่ืนที่เทียบเ
นํ้าดับเพลิงอั

พ้ืนที่ต้ังแต่ 14

ละบํารุงรักษา
องตรวจสอบ 
มทํางานได้ตล
ยละเอียดแนบ

จัดเก็บเอกสาร
จะให้พนักงาน

ตสาหกรรมกํา

ไม่น้อยกว่า 4.5
ม่น้อยกว่า 6 เ
้เป็นไปตามร
นอัคคีภัยสําหร
ครื่องต้องมีร
ณ์ที่มองเห็นได้

สําหรับดับเพลิ
กว่า 30 นาที 
มาตรฐานสากล

ตภัณฑ์ซึ่งเป็นว
งอัตโนมัติ เช่น
ท่าให้ครอบค
ัตโนมัติ (Aut

4 ตารางเมตรข

าระบบและอุ
ทดสอบ และ
อดเวลา โดยก

บท้ายประกาศ

รการตรวจสอบ
นเจ้าหน้าที่ตร

าหนด หรือมา

5 กิโลกรัม พร้
เดือนต่อหน่ึงค
รายละเอียด
รับโรงงานอุตส
ะยะห่างกันไ

ด้ชัดเจน ไม่มีสิ

ลิงในปริมาณท
 
ลที่เป็นที่ยอมรั

วัตถุที่ติดไฟได
น ระบบหัวกร
ลุมพ้ืนที่น้ัน 

tomatic S

ขึ้นไป ต้องติด

อปกรณ์ต่างๆ 
ะบํารุงรักษาร
การตรวจสอบ
ศน้ีหรือมาตรฐ

บ ทดสอบ บํ
รวจสอบได้ 

ตรฐานอ่ืน 

ร้อมใช้งาน
ครั้ง 
แนบท้าย
สาหกรรม 
ม่เกิน 20 
สิ่งกีดขวาง 

ที่เพียงพอ 

รับ 

ด้ที่มีพ้ืนที่
ระจายนํ้า

Sprinkler 

ดต้ังระบบ

ระบบและ
บ ทดสอบ
ฐานสากล 

ารุงรักษา
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และระงับ

ความร้อ
(Hot Wo
ตรวจสอบ

ประกอบ
แผนการ
และต้องป

ดังต่อไปนี

สํารองต่
ประกอบ

ไม่เกิน
เกิน  
เกิน  
เกิน  

 

และรับร
และต้องม

การยกระดับผูประก

บอัคคีภัยตาม

นที่เป็นอันตร
ork Permit S
บได้ 

บด้วย แผนการ
ดับเพลิง และ
ปฏิบัติให้เป็นไ

 

น้ี 

อเน้ือที่อาคา
บการต้ังอยู่หรือ

น  250  ตารา
250  ตารา
500  ตารา
1,000  ตารา

องจากวิศวกร
มีการป้องกันไ

กอบการจัดการของ

หมวด 7 ก
ข้อ 17 ผู้ป

ที่กรมโรงงาน
หมวด 8 อ
ข้อ 21 กา

ราย ต้องจัดท
System) ให้เ

ข้อ 27 ผู้ป
รตรวจสอบคว
ะแผนการอพย
ไปตามแผน 

 
ประกาศกร
เพื่อความป
ข้อ 15 ให้

(1
ารตามตาราง
อมีแต่ปริมาณ

เนื้อที่ 
างเมตร 
างเมตร  แต่ไม่เ
างเมตร  แต่ไม่เ
างเมตร 

(2
รโยธา ซึ่งคณ
ไม่ให้เกิดความ

งเสียอุตสาหกรรม ป

การฝึกอบรม
ประกอบกิจกา
นอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ 
ารปฏิบัติงานใ
ทําระบบการอ
เป็นไปตามหลั

ประกอบกิจก
วามปลอดภัยด
ยพหนีไฟ โดย

ระทรวงมหาด
ปลอดภัยในก
ห้นายจ้างจัดร

) จัดเตรียม
งต่อไปน้ี ในก
ณนํ้าไม่เพียงพอ

กิน  500 ต
กิน  1,000 ต

) ระบบการส
ะกรรมการคว
มเสียหายเมื่อ
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มเรื่องการป้อง
ารโรงงานต้อง

มกําหนด ทั้งน้ี

ในโรงงานซึ่ง
อนุญาตทํางา
ลักวิชาการด้าน

ารโรงงานต้อ
ด้านอัคคีภัย แ
ยเก็บแผนนี้ไว้

ดไทย เรื่อง กา
การทํางานสํา
ระบบนํ้าดับเพ

มนํ้าสํารองไว้
กรณีที่ไม่มีท่อ
อ 

ารางเมตร
ารางเมตร

ส่งนํ้า ที่เก็บกัก
วบคุมการประ
เกิดเพลิงไหม้

งกันและระงับ
งจัดให้คนงาน
้ต้องมีเอกสาร

มีความเกี่ยว
นที่มีประกาย
นความปลอด

งจัดให้มีแผน
แผนการอบรม
้ที่โรงงานพร้อ

ารป้องกันและ
าหรับลูกจ้าง พ
พลิงและอุปก

้ใช้ในการดับ
อนํ้าดับเพลิงข

กนํ้า ป๊ัมนํ้าแล
ะกอบวิชาชีพ ิ
้ 

บอัคคีภัย 
นได้รับการฝึกอ
รหลักฐานที่สา

ข้อง หรือทําใ
ยไฟ หรือควา
ภัยโดยมีเอกส

ป้องกันและร
มเรื่อง การป้อ
อมให้พนักงาน

ะระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2534  
กรณ์ประกอบ

เพลิงโดยมีอั
ของทางราชก

ปริมาณน้ํ
9,000 
15,000
27,000
36,000

ะการติดต้ังจะ
วิศวกรรมและ

อบรมเรื่อง กา
ามารถตรวจส

ให้เกิดประกา
ามร้อนที่เป็น
สารหลักฐานท

ระงับอัคคีภัยใ
องกันและระงั
นเจ้าหน้าที่ตรว

ัยในสถานประ

บเพ่ือใช้ในการ

อัตราส่วนปริม
การในบริเวณ

น้ําท่ีสํารอง 
 ลิตร 

0  ลิตร 
0  ลิตร 
0  ลิตร 

ะต้องได้รับการ
ะสถาปัตยกร

ารป้องกัน
อบได้ 

ายไฟหรือ 
นอันตราย  
ที่สามารถ

ในโรงงาน 
ับอัคคีภัย 
วจสอบได้ 

ะกอบการ

รดับเพลิง 

มาณนํ้าที่
ณที่สถาน

รตรวจสอบ
รมรับรอง 
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เดียวกันห
ความเสีย

เป็นแบบ
ด้วยกันได

ควบคุมบ

ดับเพลิงท

ไดออกไซ

ไดออกไซด

ดับเพลิงป

เตตระคล

ดังต่อไปนี

เครื่องดับ
ดังต่อไปนี
 
 
 
 
 

การยกระดับผูประก

หรือขนาดเท่
ยหายที่จะเกิด

บเดียวกันหรือ
ด้และต้องอยู่ใ

บริเวณที่เกิดเพ

ที่สามารถดับ

ซด์หรือโฟม หรื

ด์ หรือผงเคมี

ประเภท ดี 

ลอไรด์ 

น้ี 

บเพลิงที่ใช้ให้
น้ี 

กอบการจัดการของ

(3
ากันกับที่ใช้ใ

ดจากยานพาห
(4

ขนาดเท่ากัน
ในสภาพที่ใช้ง

(5
พลิงได้ 

ข้อ 16 กา
(1

เพลิงประเภท

รือผงเคมีแหง้

แห้ง หรือสาร

(2

ห้คํานวณตาม

งเสียอุตสาหกรรม ป

) ข้อต่อสาย
ในหน่วยดับเพ
หนะหรือสิ่งอ่ืน
4) ข้อต่อสาย
กับที่ใช้ในหน่
งานได้ดี 
) สายส่งนํ้าด

ารใช้เครื่องมอื
) ให้นายจ้าง

ก. ให้ใช้
ท เอ 

ข. ให้ใช้
ง หรือสารเคมี

ค. ให้ใช้
รเคมีดับเพลิงที

ง. ให้ใช้

จ. ห้ามใ

) ให้นายจ้าง

ก. เครื่อ
พ้ืนที่ของสถ
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ยส่งนํ้าดับเพลิ
พลิงของทางร
น 
ยส่งนํ้าดับเพลิ
น่วยดับเพลิงข

ดับเพลิงต้องมี

อดับเพลิงแบบ
งจัดให้มีเครื่อง
ช้เครื่องดับเพ

ช้เครื่องดับเพล
มีดับเพลิงที่สา
ช้เครื่องดับเพล
ที่สามารถดับเ
ช้เครื่องดับเพ

ใช้เครื่องดับเพ

งจัดให้มีเครื่อ

องดับเพลิงแบ
านที่ ซึ่งมีสภ

ลิงเข้าอาคาร
ราชการในท้อ

ลิงและกระบอ
องทางราชกา

มีความยาวหรื

บมือถือนายจ้า
งดับเพลิงมือถือ
พลิงแบบมือถื

ลิงแบบมือถือ
มารถดับเพลงิ
ลิงแบบมือถือ
เพลิงประเภท
พลิงแบบมือถื

พลิงที่อาจเกิด

องดับเพลิงตา

บบมือถือชนิด
ภาพเสี่ยงต่อก

และภายในอ
องถิ่นน้ัน การ

อกฉีดที่ใช้ฉีด
ารในท้องถิ่นน้ั

รือต่อกันให้มีค

างจะต้องปฏิบั
อตามประเภท
อที่ใช้นํ้าสะส

อที่ใช้สารเคมี
งประเภท บี 
อที่ใช้สารเคมี
 ซี 

ถือตามชนิดข

ดไอระเหยของ

มชนิด จํานว

ดที่ใช้ดับเพลิง
ารเกิดอัคคีภั

อาคารจะต้อง
รติดต้ังต้องมีสิ

เพลิงโดยทั่วไ
น้ัน ซึ่งสามา

ความยาวเพีย

บัติดังต่อไปน้ี 
ของเพลิงดังต
สมแรงดันหรือ

ดับเพลิงชนิด

ดับเพลิงชนิด

ของสารเคมีที

งสารพิษ เช่น 

น และให้ทําก

งประเภท เอ 
ภัยที่กําหนดต

งเป็นแบบ
สิ่งป้องกัน

ไปจะต้อง
รถต่อเข้า

ยงพอที่จะ

ต่อไปน้ี 
อสารเคมี

ดคาร์บอน 

ดคาร์บอน 

ที่สามารถ

คาร์บอน

การติดต้ัง

ชนิดของ
ามตาราง 
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ชนิดขอ
เครื่องดับเพ

1-เอ 
2-เอ 
3-เอ 
4-เอ 
5-เอ 
10-เอ
20-เอ
40-เอ

 

 
ตามพ้ืนที
ดับเพลิงต
 
ที่กําหนด
ขึ้นอีกหนึ
 
นายจ้างจ
 
เครื่องดับ

เครื่องดับ
การเกิดอั

สถานท่ีซ่ึ

การยกระดับผูประก

อง 
พลิง 

พ้ืนท่ีขอ
ต่อกา
ต่อเค

อ 
อ 
อ 

ที่ที่กําหนดในต
ตามพ้ืนที่ที่กํา

ดในวรรคหน่ึง 
น่ึงเคร่ือง 

จะต้องเพ่ิมเครื

บเพลิงแต่ละเค

บเพลิงที่ใช้ใหติ้
อัคคีภัยตามทีก่

งมีสภาพเสี่ยงต

อย่างเบ

อย่างปานก

อย่างร้าย

กอบการจัดการของ

องสถานที่ซ่ึงมีส
ารเกิดอัคคีภัยอ
ครื่องดับเพลิง 1

200 ตร.ม. 
560 ตร.ม. 
840 ตร.ม. 

1,050 ตร.ม
1,050 ตร.ม
1,050 ตร.ม
1,050 ตร.ม
1,050 ตร.ม
 

ตารางตามวรร
าหนดในวรรค

และวรรคสอ

รื่องดับเพลิง โ

ครื่องต้องมีระย

ติดต้ังโดยมีระ
กําหนดในตาร

ต่อการเกิดอัคคี

บา 

กลาง 

แรง 

งเสียอุตสาหกรรม ป

สภาพเสี่ยง
อย่างเบา 
1 เครื่อง 

พ
ต

ม. 
ม. 
ม. 
ม. 
ม. 

นายจ้
รคหน่ึงก็ได้ แ
หน่ึงให้เพ่ิมจาํ

การค
อง ถ้ามีเศษขอ

ในกร
โดยคํานวณต

ในกร
ยะห่างกันไม่เ

ข. เครื่อ
ะยะห่างจากวัส
รางต่อไปน้ี 

คภีัย ชนิดขอ
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พ้ืนท่ีของสถาน
ต่อการเกิดอัคคี

ต่อเครื่องดับ
ไม่อนุ

200
420
560
840

1,05
1,05
1,05

จ้างจะใช้เครื่อ
แต่ในกรณีที่ใช้
านวนเคร่ืองดั
คํานวณใช้ชนิ
องพ้ืนที่ให้นับเ

รณีที่สถานที่มี
ามสัดส่วนขอ
รณีที่นายจ้า
กิน 20 เมตร
องดับเพลิงแบ
สดุที่จะก่อใหเ้

องเครื่องดับเพ
5-บี
10-บี 
10-บี
20-บี 
20-บี
40-บี 

นท่ีซ่ึงมีสภาพเสี
ภัยอย่างปานก

บเพลิง 1 เครื่อง
ญาตให้ใช้
0 ตร.ม.
0 ตร.ม.
0 ตร.ม.
0 ตร.ม.
50 ตร.ม.
50 ตร.ม.
50 ตร.ม.

งดับเพลิงชนิด
ช้เครื่องดับเพลิ
ับเพลิงชนิดน้ั
นิดเคร่ืองดับเ
เป็นพ้ืนที่เต็มส

มีพ้ืนที่เกินกว่า
งพ้ืนที่ตามที่ก
งติดต้ังเครื่อ

บบมือถือชนิด
เกิดเพลิงประเ

ลิง ระยะหา่

สี่ยง
ลาง
ง 

พ้ืนท่ีขอ
ต่อการเ

ต่อเค

ดสูงกว่าความส
ลิงชนิดที่ตํ่ากว
ั้นให้ได้สัดส่วน
เพลิงตามสัด
ส่วนที่ต้องเพ่ิม

าที่กําหนดไว้ใ
กําหนดไว้ในตา
องดับเพลิงต้ั

ดที่ใช้ดับเพลิง
เภท บี ในสถา

างจากวัสดุท่ีก่อ
9 เ
15 
9 เ
15 
9 เ
15 

องสถานที่ซ่ึงมีส
เกิดอัคคีภัยอยา่
ครื่องดับเพลิง 1

ไม่อนุญาตให้ใ
ไม่อนุญาตให้ใ

200 ตร.ม. 
370 ตร.ม. 
560 ตร.ม. 
840 ตร.ม. 
840 ตร.ม. 

1,050 ตร.ม

สามารถในการ
ว่าความสามา
นกับพ้ืนที่ที่กํา
ส่วนพ้ืนที่ขอ
มจํานวนเคร่ือ

ในตารางตามว
ารางดังกล่าว
ั้ งแต่สองเครื่

งประเภท บี 
านที่ตามสภา

อให้เกิดเพลิงป
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

สภาพเสี่ยง
างร้ายแรง
1 เครื่อง 
ใช้ 
ใช้ 

. 

รดับเพลิง
ารถในการ
าหนด 
องสถานที่ 
งดับเพลิง

วรรคหน่ึง 

รื่องขึ้นไป  

ชนิดของ
พเสี่ยงต่อ

ระเภท บี
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กําหนดห

แสดงว่าเ
ไม่น้อยกว

ตามปริม

เดือนต่อ 

ติดต้ังสูงจ

ชัดเจนติด

โดยไม่มสีิ

ใช้งานได้
มือถือให้
ตรวจสอบ

ราชการกํ

1 ครั้ง 

และรายล

หน่วยงาน

การยกระดับผูประก

หรือยอมรับ 

เป็นชนิดใด ใ
ว่า 1.50 เมตร

าตรที่ทางราช

1 ครั้ง และเก็

จากพ้ืนที่ทํางา

ดไว้ ณ จุดติด

สิ่งกีดขวาง 

้ดีอย่างน้อยเดื
้ตรวจสอบตา
บครั้งสุดท้ายไ

กําหนดหรือยอ

 
ละเอียดเก่ียวก

นดับเพลิงท้อง

กอบการจัดการของ

ใช้ดับไฟประเ
ร 

(3

ชการกําหนดต

ก็บผลไว้ให้พนั

านไม่น้อยกว่า

ต้ัง 
ข้อ 19 ให้

(1

(2
ดือนละ 1 ครั้ง
ามระยะเวลาที
ไว้ที่อุปกรณ์ดั

(3
อมรับไม่น้อยก

ข้อ 36  ให้

ใน
กับการฝึกซ้อม

 ถ้า
งถิ่นหรือหน่ว

งเสียอุตสาหกรรม ป

ค. เครื่อ

ง. เครื่อ
ภทใด เครื่อง

) ข้อปฏิบัติท
ก. ต้องมี

ตามชนิดของเค
ข. ต้องจ

นักงานเจ้าหน้
ค. เครื่อ

า 1 เมตร แต่ไ
ง. ต้องมี
จ. ต้องมี

ห้นายจ้างปฏิบั
) ติดต้ังอุปก

) จัดให้มีกา
ง หรือตามระ
ที่กําหนดในข้
ังกล่าว และเก็
) จัดให้ลูกจ้
กว่าร้อยละ 40
ห้นายจ้างจัดใ

นกรณีที่นายจ้า
มต่ออธิบดี เพื
านายจ้างไม่ส
ยงานที่ทางรา
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องดับเพลิงที่ก

องดับเพลิงแบบ
งหมายหรือสัญ

ทั่วไปเกี่ยวกับ
มีการซ่อมบํา
ครื่อง 
จัดให้มีการตร
้าที่ตรวจได้ตล
องดับเพลิงแต
ไม่เกิน 1.40 เ
มีการตรวจสอ
มีรายละเอียด

บัติเก่ียวกับอุป
กรณ์ดับเพลิงใน

ารดูแลรักษาอ
ะยะเวลาที่ผู้ผลิ
้อ 16 (3) ข. 
ก็บผลไว้ให้พนั
จ้างเข้ารับการ
0 ของจํานวน
ให้มีการฝึกซ้อ

างจัดให้มีการ
พ่ือให้ความเหน็
สามารถฝึกซ้อ
าชการรับรองว

กําหนดไว้ใน 

บมือถือทุกเครื
ญลักษณ์ต้องม

บเครื่องดับเพลิ
ารุงและตรว

รวจสอบสภา
ลอดเวลา 
ต่ละเครื่องต้อ
เมตร 
อบการติดต้ังให
ดเก่ียวกับชนิ

ปกรณ์ดับเพลงิ
นที่เห็นได้ชัดเจ

อุปกรณ์ดับเพ
ลิตอุปกรณ์น้ัน
และติดป้ายแ

นักงานเจ้าหน้
รฝึกอบรมการ
นลูกจ้างในแต่ล
อมดับเพลิงแล

รฝึกซ้อมดับเพ
นชอบก่อนกา
อมดับเพลิงห ื
ว่าช่วยดําเนิน

(2) ต้องมีมา

รื่องต้องมีเครื่อ
มีขนาดที่มอง

ลงิแบบมือถือ 
จตราให้มีสา

พของเครื่องด

งมีนํ้าหนักสุท

ห้อยู่ในสภาพดี
ด และวิธีใช้เ

งดังต่อไปน้ี 
จนและสามาร

พลิงและตรวจ
นกําหนด เว้น
แสดงผลการต
าที่ตรวจสอบไ
รดับเพลิงขั้นต้
ละหน่วยงานข
ละการฝึกซ้อม

พลิงหรือฝึกซ้อ
ารฝึกซ้อมไม่น้
รือหนีไฟได้เอ
การฝึกซ้อม 

าตรฐานที่ทา

องหมายหรือสั
งเห็นได้ชัดเจน

ารที่ใช้ในการ

ดับเพลิงไม่น้

ทธิไม่เกิน 20

ดีอยู่เสมอ 
เป็นภาษาไทย

รถหยิบใช้งาน

จสอบให้อยู่ใน
นแต่เครื่องดับเ
ตรวจสอบ วัน
ได้ตลอดเวลา
ต้นจากหน่วยง
ของสถานประ
มหนีไฟอย่าง

อมหนีไฟเอง ใ
น้อยกว่า 30 วั
อง ให้ขอควา

งราชการ

สัญลักษณ์
นในระยะ 

รดับเพลิง 

อยกว่า 6

 กิโลกรัม 

ยที่เห็นได้

นได้สะดวก

นสภาพท่ี 
เพลิงแบบ
นที่ทําการ
 
งานที่ทาง
ะกอบการ 
น้อยปีละ  

ให้ส่งแผน
ัน 
ามร่วมมือ
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พนักงาน

6

อัคคีภัย 
ท้ายประ
เพียงพออ
 

ระดับคว

ดําเนินกา

ข้อ 15 โด
สาขาอา
ดังกล่าวไ
ส่งรายงา

เครื่องเชื

การยกระดับผูประก

เจ้าหน้าที่ภาย
 

6.2.2 กฎห
ประก
ข้อ 2

การระเบิดข
ะกาศน้ี และต้
อยู่ภายในโรงง

6.2.3 กฎห
  

ามร้อน แสงส

ารให้เป็นไปต

ดยให้เจ้าหน้า
ชีวอนามัยหรื
ไว้ ณ สถานป
านคู่ฉบับต่ออธิ

 

ช่ือมก๊าซ รถย

กอบการจัดการของ

 ให้
ยใน 30 วัน นั

หมายเก่ียวกับ
กาศกระทรวง
23   ต้องจัด
องสิ่งปฏิกูลห
ต้องมีอุปกรณ์
งาน และมีเสน้

หมายเก่ียวกับ
กฎกระทรว
อาชีวอนาม
พ.ศ. 2549
ข้อ 15  นา

สว่าง หรือเสีย
หลักเกณฑ

ามที่อธิบดีปร
ข้อ 16  นา

าที่ความปลอด
รือเทียบเท่าต
ประกอบกิจก
ธิบดีหรือผู้ซึ่งอ

 
กฎกระทรว
อาชีวอนาม
พ.ศ. 2552
ข้อ 9   ใน

ยก หรือเคร่ือ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ห้นายจ้างจัดท
นับแต่วันเสร็จสิ

บการรองรับเห
งอุตสาหกรรม
ทําแผนการป้
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ณ์รักษาความป
นทางหนีภัยอ

บอาชีวอนามัย
วงแรงงาน กําห
มัยและสภาพ
9  
ายจ้างต้องจัด
งภายในสถาน

ฑ์และวิธีดําเนิ
ระกาศกําหนด
ายจ้างต้องจัด
ดภัยในการทําง
ตามที่ได้ขึ้นท
ารเพ่ือให้พนั
อธิบดีมอบหม

วงแรงงาน กําห
มัยและสภาพ
2  
นกรณีที่ ให้ลู
องจักรที่อาจก
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ทํารายงานผ
สิ้นการฝึกซ้อ

หตุฉุกเฉิน 
ม เรื่อง การกํา
ป้องกันอุบัติภั
ใช้แล้ว หรือเ
ปลอดภัยและ
ออกจากพ้ืนที่ไ

ัย 
หนดมาตรฐาน

พแวดล้อมในก

ดให้มีการตร
นประกอบกิจก
นินการตามวร
ด 
ดทํารายงานก
งานระดับวิชา

ทะเบียนไว้เป็
นักงานตรวจแ
มายภายใน 30

หนดมาตรฐาน
พแวดล้อมในก

กจ้างทํางาน
ก่อให้เกิดอันต

ผลการฝึกซ้อ
ม 

าจัดสิ่งปฏิกูลห
ภัยเพ่ือรองรับ
เหตุที่คาดไม่ถ
ะอุปกรณ์รอง
ไปยังที่ปลอดภ

นในการบริหา
การทํางานเก่ีย

วจวัดและวิเ
การ 
รรคหนึ่ง ระย

การตรวจวัดแ
าชีพหรือให้ผู้ส
นผู้รับรองรา

แรงงานตรวจส
0 วัน นับแต่วัน

นในการบริหา
การทํางานเก่ีย

นเก่ียวกับเค
ตรายได้โดยส

มตามแบบที่

หรือวัสดุที่ไม่ใ
บเหตุฉุกเฉิน ใ
ถึง ตามท่ีกําห
งรับเหตุฉุกเฉิ
ภัย 

ารและการจัดก
ยวกับความร้อ

คราะห์สภาว

ยะเวลา และ

ละวิเคราะห์ส
สําเร็จการศึกษ
ยงาน และให
สอบได้ตลอด
ันที่ทําการตรว

ารและการจัดก
ยวกับเครื่องจัก

รื่องป๊ัมโลห
สภาพตามที่อ

ที่อธิบดีกําหน

ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
ในกรณีเกิดเห
หนดในภาคผ
ฉินอย่างเหมา

การด้านความ
อน แสงสว่าง 

วะการทํางาน

ประเภทกิจก

สภาวะการทํา
ษาไม่ตํ่ากว่าป
ห้นายจ้างเก็บ
ดเวลาทําการ 
วจวัด 

การด้านความ
ักร ปั้นจ่ัน แล

ะ เครื่องเ ช่ือ
อธิบดีประกา

นด ย่ืนต่อ

2548  
หตุรั่วไหล 
ผนวกที่ 3  
าะสมและ

มปลอดภัย 
และเสียง 

นเก่ียวกับ

การที่ต้อง

างานตาม
ปริญญาตรี 
บรายงาน
พร้อมทั้ง 

มปลอดภัย 
ละหม้อน้ํา 

อมไฟฟ้า  
ศกําหนด 
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นายจ้างต
ที่อธิบดีป

ในลักษณ
ป้องกันอั
ลูกจ้างสว

ส่วนบุคค

หรือถุงมอื

หรือหน้า

ให้สวมแว

รองเท้าพ้ื

สารเคมี ส

นิรภัย 

และในกร

ครอบหูล

ความปลอ

การยกระดับผูประก

ต้องใช้ลูกจ้าง
ประกาศกําหน

ณะที่ไม่เป็นอั
อันตรายได้ นา
วมใส่ 

คลที่ได้มาตรฐ

อหนัง กระบัง

กากชนิดใส ถุ

ว่นตาชนิดใสห

พ้ืนยางหุ้มส้น 

สวมถุงมือผ้า 

รณีป้ันจั่นหอสู

ดเสียง ชุดป้อ

อดภัยส่วนบุค

กอบการจัดการของ

งที่มีความชําน
นด 

ข้อ 96  นา
ันตรายต่อสุข
ายจ้างต้องจัด

ข้อ 97  นา
านและเหมาะ

(1
งหน้าลดแสงห

(2
ถุงมือผ้า และร

(3
หรือหน้ากากช

(4

(5
(6

และรองเท้าพื
(7

(8
(9

สงู ให้สวมใส่เข
(1

องกันความร้อ
นอ

คคลอ่ืนให้ลูกจ้

งเสียอุตสาหกรรม ป

นาญในการใช้

ายจ้างต้องจัด
ขภาพและคว
หาอุปกรณ์คุ้ม

ายจ้างต้องจั
ะสมกับประเภ
) งานเช่ือม

หรือแว่นตาลด
) งานลับ 
รองเท้าพ้ืนยา
) งานกลึง
ชนิดใส ถุงมือผ
4) งานป้ัมโ

) งานชุบโล
) งานพ่นสี
พ้ืนยางหุ้มส้น
) งานยก 

) งานควบ
) งานป้ันจั่
ข็มขัดนิรภัยแ
0) งานหม้อ
นหรืออุปกรณ
อกจากอุปกร
้างตามความเห
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ช้เครื่องจักรน้ั

ดให้สภาพแวด
วามปลอดภัย
มครองความป

จัดและดูแลใ
ภทและชนิดขอ
มหรือตัดช้ินงา
ดแสง รองเท้าน
ฝน หรือแต่ง
งหุ้มส้น 
งโลหะ งานก
ผ้า และรองเท
โลหะ ให้สวมแ

ลหะ ให้สวมถ
สี ให้สวมที่กร

ขนย้าย หรือ

บคุมเครื่องจักร
ัน ให้สวมหมว

และสายชูชีพด้
อนํ้า ให้สวมแว่
ณ์ป้องกันความ
รณ์ที่กําหนดไ
หมาะสมกับลั

ั้น และผ่านก

ดล้อมในการท
ของลูกจ้าง ห
ลอดภัยส่วนบุ

ให้ลูกจ้างใช้
องงานตลอดเ
านด้วยไฟฟ้า ก๊
นิรภัย และแผ
ผิวโลหะด้วย

ลึงไม้ งานไส
ท้าพ้ืนยางหุ้มส
แว่นตาชนิดใส

ถุงมือยางและ
รองอากาศสํา

ติดต้ัง ให้สวม

ร ให้สวมหมว
กนิรภัย ถุงมือ
ด้วย 
นตาชนิดใสหรื
มร้อน และรอ
ไว้ตามวรรคห
ักษณะงานแล

ารอบรมตาม

ทํางานของสถ
หากนายจ้างไ
บุคคลที่สามารถ

อุปกรณ์คุ้มค
วลาที่ทํางาน 
ก๊าซหรือพลังง
ผ่นปิดหน้าอก
หินเจียระไน 

สโลหะ งานไส
สน้ 
สหรือหน้ากาก

รองเท้าพ้ืนยา
าหรับใช้ครอบ

มหมวกนิรภัย

กนิรภัยและร
อผ้าหรือถุงมือห

รือหน้ากากชนิ
งเท้าพ้ืนยางห้
น่ึง ให้นายจ้า
ะอันตรายที่อา

มหลักเกณฑ์แ

ถานประกอบกิ
ไม่สามารถดํา
ถป้องกันอันต

ครองความป
ดังต่อไปน้ี 

งานอ่ืน ให้สวม
กันประกายไฟ
ให้สวมแว่นต

สไม้ หรืองาน

กชนิดใส ถุงมื

างหุ้มส้น 
บจมูกและปา

ย ถุงมือผ้า แล

องเท้าพ้ืนยาง
หนัง และรอง

นิดใส ปลั๊กลด
หุ้มส้น 
างจัดอุปกรณ
าจเกิดกับลูกจ้

ละวิธีการ 

กิจการอยู่
าเนินการ
รายน้ันให้

ปลอดภัย 

มถุงมือผ้า
ฟ 
ตาชนิดใส

นตัดโลหะ  

อผ้า และ

ากป้องกัน

ละรองเท้า

งหุ้มส้น 
เท้านิรภัย 

ดเสียงหรือ

ณ์คุ้มครอง
จา้งด้วย 
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จะมีปริม
หมายเลข

ที่มีปริมา

เกินกว่าที

บรรยาก
หรือปรับ
หากแก้ไ
ตามมาต
เป็นอันต

เครื่องช่ว

ยางหุ้มแข

พ้ืนยางหุ้

เจ็บป่วย
เรื่อง การ

ปฐมพยา
ถ้วยล้างต

การยกระดับผูประก

  

มาณความเข้ม
ข 1 ท้ายประก

าณความเข้มข้

ที่กําหนดไว้ใน

าศของการทํ
บปรุงเพ่ือลดค
ขหรือปรับปร
รฐานที่กําหน
รายต่อสุขภาพ

ยหายใจที่เหม

ข้ง กระบังหน้

้มส้น 

 

ย ในการปฐม
รคุ้มครองแรง

าบาล คือ สาย
ตา หลอดหยด

กอบการจัดการของ

ประกาศกร
(สารเคมี) 
ข้อ 2 ตล

มข้นของสาร
กาศน้ีมิได้ 

ข้อ 3 ไม
ข้นของสารเคมี

ข้อ 4 ห้า
นตารางหมายเ

ข้อ 7 ใน
างานเกินกว่า
วามเข้มข้นขอ
รุงไม่ได้ นายจ
ดไว้ในหมวด 
พร่างกายของ

(1
มาะสม 

(2
น้าชนิดใสและท

(3

 
ประกาศก
ของลูกจ้าง
ข้อ 2 นา

มพยาบาลหรื
งาน ดังต่อไป

1.
ยยางรัดห้ามเลื
ดยา ถ้วยนํ้า ที่

งเสียอุตสาหกรรม ป

ระทรวงมหาด
(12 กรกฎาค
ลอดระยะเวล
เคมีในบรรย

ม่ว่าระยะเวลา
มีเกินกว่าที่กํา
ามมิให้นายจ้
เลข 3 ท้ายปร
นกรณีที่ภายใ
าที่กําหนดไว้ใ
องสารเคมี หรื
จ้างจะต้องจัด
2 ตลอดเวลา
งลูกจ้าง ดังต่อ
)  ฝุ่นละอ

)  สารเคมีใ
ที่กันสารเคมีก
)  สารเคมีใ

ระทรวงมหา
ง พ.ศ. 2529
ายจ้างต้องจัด
รือในการรักษ
น้ี 

สถานทีท่
ลือด กรรไกร 
ที่ป้ายยา เข็มก
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ไทย เรื่อง คว
คม 2520)  
ลาทํางานปกติ
ากาศของกา

าใดของการทํ
หนดไว้ในตาร
้างให้ลูกจ้างท
ระกาศน้ี 
ในสถานที่ปร
ในตารางหมา
รือปริมาณฝุ่น
ดให้ลูกจ้างสว
าที่ลูกจ้างทําง
อไปน้ี 
อง ฟูม แก๊ส

ในรูปของของ
กระเด็นถูกร่า
ในรูปของของ

าดไทย เรื่อง 
9  
ดให้มีบริการ
ษาพยาบาล 

ทํางานที่มีลูกจ
สําลี ผ้าชะแผ

กลัด ปากคีบป

วามปลอดภัยใ

ติภายในสถาน
รทํางานโดย

างานปกติ ห้า
รางหมายเลข 
ทํางานในที่ที่

ระกอบการที
ยเลข 1,2,3 

นแร่มิให้เกินก
วมใส่อุปกรณ์
านเก่ียวกับสา

ส หรือไอเคมี

งเหลวที่เป็นพิ
งกาย 
งแข็งที่เป็นพิษ

การกําหนดส

รเพ่ือช่วยเหลื
ตามข้อ 64 

จ้างทํางานต้ัง
ผล ผ้าพันแผล
ลายทู่ ปรอทว

ในการทํางานเ

นที่ประกอบก
เฉลี่ยเกินกว่า

ามมิให้นายจ้า
2 ท้ายประกา
มีปริมาณควา

ที่มีสารเคมีหรื
หรือ 4 ให้นา
ว่าที่กําหนดไว
์คุ้มครองควา
ารเคมีที่มีลักษ

มี ต้องสวมใ

พิษ ต้องสวมใส

ษ ต้องสวมใส

สวัสดิการเก่ีย

ลือลูกจ้างเมื่อ
แห่งประกาศ

แต่ 10 คนขึ้น
ล และผ้ายางป
วัดไข้ ยาแดงใ

เก่ียวกับภาวะ

การที่ให้ลูกจ้
าที่กําหนดไว้

างให้ลูกจ้างทํ
าศน้ี 
ามเข้มข้นขอ

รือฝุ่นแร่ฟุ้งก
ายจ้างดําเนิน
ว้ในตารางดังก
ามปลอดภัยส่
ษณะหรือปริม

ส่ที่กรองอา

ส่ถุงมือยาง รอ

ส่ถุงมือยางแล

ี่ยวกับสุขภาพ

อประสบอันต
ศกระทรวงม

นไป ต้องมีปัจ
ปลาสเตอร์ ถ้
ใส่แผล ยาเหลื

ะแวดล้อม 

างทํางาน 
้ในตาราง

างานในที่

งสารเคมี 

กระจายสู่
การแก้ไข
กล่าวแล้ว 
วนบุคคล 

มาณที่อาจ

กาศหรือ

องเท้าพ้ืน

ละรองเท้า

พอนามัย

ตรายหรือ
มหาดไทย  

จัยในการ
้วยตวงยา 

ลืองใส่แผล 
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หรือทิงเจ
ยาแก้ปว
วาสลินข

ข้อ 1. แล

เวชภัณฑ์

รักษาพย

อันจําเป็น

เวลาที่กํา

หรือสถา
ได้โดยฉับ
 

ของแข็ง 

ต่อสุขภา

การยกระดับผูประก

จอร์ไอโอดีน แ
วดหัวตัวร้อน 
าว 

ล้ว ต้องจัดใหม้

ฑ์อันจําเป็นเพีย

ยาบาลเป็นครั้ง

นเพียงพอแกก่

าหนดในเวลาท

นีอนามัยช้ันห
บพลัน 

  

ของเหลว หรื

าพอนามัย 

กอบการจัดการของ

อลกอฮอล์เอทิ
ทิงเจอร์ ฝิ่น 

2.
มีห้องรักษาพ

ยงพอแก่การรั

งคราว 

การรักษาพยา

ทํางานปกติคร

หน่ึงที่นายจ้าง

ประกาศก
อันตราย พ
ข้อ 2 ใน
“สารเคมีอ

รือก๊าซที่มีลักษ
(1) มีพิษ 

(2) ทําให้
(3) มีกัมมั

งเสียอุตสาหกรรม ป

ทลิบริสุทธ์ิ 70%
การบูร ยาธ

สถานที่ท
ยาบาล พยาบ

(1) ถ้ามี
1)

รักษาพยาบาล
2)
3)

(2) ถ้ามี
1)

าบาล 
2)
3)

ราวละไม่น้อย
4)

งได้ตกลงไว้ เพื

ระทรวงมหา
พ.ศ. 2534  
นประกาศนี้ 
อันตราย” ห
ษณะอย่างใดอ
กัดกร่อน ระค

้เกิดการระเบิด
มันตภาพรังสี
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% ยาแก้ไฟไห
าตุนํ้าขาว ยา

ทํางานอุตสาห
บาลและแพท
มีลูกจ้างทํางา

ห้องรักษา
ล 

พยาบาลไว้
แพทย์แผน

มีลูกจ้างทํางาน
สถานพยาบ

พยาบาลไว้
แพทย์แผน

ยกว่า 2 ช่ัวโมง
ยานพาหนะ

พ่ือให้การรักษ

าดไทย เรื่อง 

มายความว่า
อย่างหน่ึงหรอื
คายเคือง ทําใ

ด เป็นตัวทําปฏิ

หม้นํ้าร้อนลวก
าธาตุนํ้าแดง 

หกรรม นอก
ย์ดังต่อไปน้ี 
นในขณะเดียว
าพยาบาลพร้

้ประจําอย่างน
นปัจจุบันช้ัน

นในขณะเดียว
บาลพร้อมเตี

้ประจําอย่างน
นปัจจุบันช้ันห
ง 
ะพร้อมที่จะนํา
ษาพยาบาลลูก

ความปลอด

า สาร สารป
อหลายอย่าง ดั
ให้เกิดอาการแ

ฏิกิริยาที่รุนแร

นํ้ากรดบอริค
ยาแก้บิด โซด

จากปัจจัยใน

วกันต้ังแต่ 200
ร้อมเตียงพัก

น้อย 1 คน แล
หน่ึง อย่างน้

กัน 1,000 คน
ยงพักคนไข้ 

น้อย 2 คน  
หน่ึง อย่างน้อ

ลูกจ้างส่งสถาน
กจ้างที่ประสบ

ภัยในการทํา

ระกอบ สาร
ดังต่อไปน้ี 
แพ้ ก่อมะเร็ง 

รง เป็นตัวเพ่ิมอ

คล้างตา แอมโม
ดาไบคาร์บอ

นการปฐมพยา

0 คนขึ้นไป ต้
กคนไข้หน่ึงเ

ละ 
น้อย 1 คน เ

นขึ้นไปต้องจดั
2 เตียง และ

อย 1 คน ปร

นพยาบาล โรง
บอันตรายหรือ

างานเก่ียวกับ

รผสม ซึ่งอยู่ใ

หรือทําให้เกิด

ออกซิเจนหรอื

มเนียหอม 
เนต และ

าบาลตาม

้องจัดให้มี 
ตียงและ

พ่ือตรวจ

ดให้มี 
เวชภัณฑ์

ระจําตาม

งพยาบาล 
อเจ็บป่วย

บสารเคมี

ในรูปของ

ดอันตราย

อวัตถุไวไฟ 
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จัดให้มีที่

ในบรรยา
อันตราย 
ต่ออธิบดี

ตามหลัก

หรือผู้ซึ่งไ

ให้พนักงา
เว้นแต่มี
นายจ้างเ

หุ้มแข้ง ก
ที่จําเป็น 
อันตรายใ

ความปล
นายจ้างส

ลูกจ้างทีไ่

สารเคมี 

การยกระดับผูประก

เก็บชุดทํางาน

ากาศบริเวณส
ซึ่งอย่างช้าที่

ดี ผู้ว่าราชการ

กเกณฑ์และวิธี

ได้รับมอบหมา

านเจ้าหน้าที่ต
การร้องทุกข์
เก็บรักษาเอกส

กระบังหน้า ท
ซึ่งทําจากวัส
ใช้หรือสวมใส

ลอดภัยส่วนบุ
สั่งหยุดการทาํ

ได้รับอันตราย

พ.ศ. 2535  

 

กอบการจัดการของ

ทั้งน้ี ตามช
ข้อ 12  ให้

นน้ันแยกไว้โด
ข้อ 16  ให

สถานที่ทํางา
สุดจะต้องไม่เ
จังหวัดหรือผู้

ข้อ 19  ให้
ธีการที่อธิบดีกํ

(1
ยภายใน 30 วั

(2
ตรวจสอบได้ เ
์ว่านายจ้างไม
สารน้ันไว้จนก

ข้อ 21 ให้
ที่กันอันตราย
สดุที่มีคุณสมบั
ส่ ทั้งน้ีตามควา

ลูกจ้างที่ท
คคลที่นายจ้า
างานของลูกจ้

ข้อ 22  ให้
ยจากสารเคมี 

ทั้งน้ี ประก

1. ได้กําห
2. ชนิดแ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ชนิดและประเภ
ห้นายจ้างจัดชุ
ยเฉพาะ 
ห้นายจ้างจัดใ
นและสถานที
เกิน 6 เดือนต
้ซึ่งได้รับมอบห
ห้นายจ้างจัดให
กําหนด การตร
) ให้รายงาน
ันนับแต่วันทีท่
) เก็บผลการ
ป็นเวลาไม่น้อ
ม่ปฏิบัติตามป
กว่าจะมีคําสั่งห
ห้นายจ้างจัดอุ
ยจากสารเคมี
บัติสามารถป้อ
ามเหมาะสมแ
ทํางานเกี่ยว
างจัดไว้ให้ตา
้างทันทีจนกว่
ห้นายจ้างจัด
ทั้งน้ีตามที่อธิ

กาศกรมสวัสดิ

หนดชนิดและ
และประเภทข
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ภทที่อธิบดีปร
ชดทํางานสําห

ให้มีการตรว
ที่เก็บเป็นประ
ต่อ 1 ครั้ง และ
หมายภายในส
ห้มีการตรวจส
รวจสุขภาพทุ
นผลการตรวจ
ทราบผลการตร
รตรวจสุขภาพ
อยกว่า 2 ปี นั
ประกาศน้ี หรื
หรือคําพิพาก
อุปกรณ์คุ้มคร
มีกระเด็น ที่ก
องกันสารเคมี
แก่สภาพและค
กับสารเคมีอ
มวรรคหน่ึง ถ

ว่าจะได้ใช้หรอื
เตรียมอุปกร
ธิบดีกําหนด 
ดิการและคุ้มค

ะประเภทของ
ของสารเคมีอัน

ระกาศกําหนด
รับลูกจ้างที่ทํ

จวัดปริมาณ
ะจํา ทั้งน้ีตาม
ะให้รายงานผ
สามสิบวันนับ
สุขภาพลูกจ้า
กครั้งให้นายจ้
จสุขภาพของล
รวจ 
พของลูกจ้างไ

นับต้ังแต่วันสิ้น
รือมีการฟ้อง
ษาถึงที่สุดเก่ีย

รองความปลอ
กรองอากาศ 
มีอันตราย เพ่ือ
คุณลักษณะขอ
อันตรายต้อง
ถ้าลูกจ้างไม่ใ
อสวมใส่ 
รณ์และเวชภั

ครองแรงงาน 

สารเคมีอันตร
นตรายที่มีปรมิ

ด 
ํางานเก่ียวกับ

ความเข้มข้น
สภาพหรือคุณ
ลการตรวจตา
แต่วันตรวจ 
งที่ทํางานเกี่ย
จา้งปฏิบัติดังต
ลูกจ้างต่ออธิบ

ไว้ ณ สถานป
นสุดของการจ้า
ร้องคดี แม้จ
ยวกับเรื่องดังก
ดภัยส่วนบุคค
เครื่องช่วยหา
อให้ลูกจ้างที่ท
องสารเคมีอัน
งใช้หรือสวม
ใช้หรือไม่สวม

ัณฑ์ที่จําเป็น

เรื่อง กําหนด

รายจํานวน 1,
มาณต้ังแต่ตาม

บสารเคมีอันต

นของสารเคมี
ณลักษณะขอ
ามแบบที่อธิบ

ยวกับสารเคมี
ต่อไปน้ี 
บดี ผู้ว่าราชก

ประกอบการพ
้างของลูกจ้าง
ะพ้นเวลาที่กํ
กล่าว 
คล เช่น ถุงมือ
ายใจ หรืออุป
ทํางานเก่ียวกั
นตรายแต่ละช
มใส่ อุปกรณ์
มใส่อุปกรณ์ดั

นแก่การปฐม

ดชนิดและปร

,580 ชนิด  
มที่กําหนด 18

ตราย และ

มีอันตราย 
องสารเคมี
บดีกําหนด

มีอันตราย 

การจังหวัด

พร้อมที่จะ
แต่ละราย 
กําหนดให้

อ รองเท้า 
ปกรณ์อ่ืน 
ับสารเคมี

ชนิด 
คุ้มครอง 
ังกล่าวให้

พยาบาล

ะเภทของ

80 ชนิด 
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สารเคมอัี

ส่วนตัว ป

ความดัน
การวัดส่ว

ของสาร
เพ่ือทราบ

ตรวจวิเค

มีการตรว

ให้เป็นไป

ระดับคว
น้อยปีละ

การยกระดับผูประก

  

อันตราย ดังต่อ

ประวัติครอบค

นโลหิต การตร
วนสูง ช่ังนํ้าห

เคมีอันตราย 
บถึงความเปลี่

คราะห์ทางการ

วจอย่างน้อยปี

ปตามแบบ สอ

  

ามร้อน แสงส
ะ 1 ครั้ง 

กอบการจัดการของ

ประกาศก
ตรวจสุขภ
สารเคมีอัน
ข้อ 1 ให้

อไปน้ี 
1.

ครัว ประวัติก
1.

รวจการทํางา
นัก 

1.
เช่น การตรว

ลีย่นแปลงและ
1.

รแพทย์ ทั้งผล
1.

ปีละหน่ึงครั้ง 
ข้อ 2 แบ

อ.4 ท้ายประก
 
ประกาศก
ตรวจวัดแ
ภายในสถ
พ.ศ. 2550
หมวด 1 
ข้อ 3 นา

สว่าง หรือเสีย

 
 

งเสียอุตสาหกรรม ป

รมสวัสดิการ
าพลูกจ้างแล
นตราย พ.ศ. 2
ห้นายจ้างดําเ

1 ตรวจสอบ
ารทํางาน แล
2 การตรวจ
านของอวัยวะ

3 การตรวจ
วจเลือด ปัสส
ะความผิดปกติ
4 ในกรณีที่พ
ลกระทบทางด้
5 ตรวจสุขภ

บบรายงานผล
กาศน้ี 

รมสวัสดิการ
และวิเคราะห์
ถานประกอบ
0  
บททั่วไป 
ายจ้างต้องจัด
งภายในสถาน
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รและคุ้มครอ
ละแบบรายงา
2535  
เนินการเกี่ยว

บประวัติทาง
ะประวัติการเ
จร่างกายทั่วไ
ะต่างๆ และผิว

เฝ้าระวังผลก
สาวะ เน้ือเย่ือ
ติที่เกิดขึ้น 
พบความเปลี่
ด้านร่างกายแ
ภาพลูกจ้างก่อ

ลการตรวจสุ

รและคุ้มครอ
ห์สภาวะการท
บกิจการ ระย

ดให้มีการตร
นประกอบกิจก

องแรงงาน เรื
านผลการตรว

วกับการตรว

การแพทย์ขอ
เจ็บป่วย 
ไปของลูกจ้า
วหนัง ระบบป

กระทบทางชีว
อ ลมหายใจ 

ยนแปลงหรือ
ละจิตใจ 
นที่จะให้ทําง

ขภาพลูกจ้าง

องแรงงาน เรื
ทํางานเก่ียวก
ยะเวลา และ

วจวัดและวิเ
การในสภาวะ

รื่อง กําหนดห
วจสุขภาพลูก

จสุขภาพลูก

องลูกจ้างแต่

าง เช่น การว
ประสาท การ

วภาพของลูก
การตรวจสาร

อความผิดปกติ

านเก่ียวกับสา

งที่ทํางานเกี่ย

รื่อง หลักเกณ
กับความร้อน
ะประเภทกิจก

คราะห์สภาว
ที่เป็นจริงของ

หลักเกณฑ์แล
กจ้างที่ทํางาน

จ้างที่ทํางาน

ละคน รวมทั

วัดชีพจร กา
รเอ็กซเรย์ปอ

กจ้างที่อาจเกิ
รเคมีอันตรา

ติในตัวลูกจ้า

ารเคมีอันตรา

ยวกับสารเคมี

ณฑ์ วิธีการดํา
น แสงสว่าง ห
การที่ต้องดํา

วะการทํางาน
งสภาพการทํา

ละวิธีการ
นเก่ียวกับ

นเกี่ยวกับ

ทั้งประวัติ

ารหายใจ  
ด รวมทั้ง

ดจากพิษ
ยในเลือด  

งให้มีการ

าย และให้

มีอันตราย 

าเนินการ
หรือเสียง
าเนินการ  

นเก่ียวกับ
างานอย่าง
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ปกติและ

บริสุทธ์ิ 
หล่อดอก
รีดโลหะ 

โดยให้ตร
ลูกจ้างต้อ
และในช่ว

โม่หรือบด
เครื่องใช้
เสียงหรือ

6

การยกระดับผูประก

ะต้องตรวจวัดใ

การปั่นทอที
กยาง การผลิต
กิจการที่มีแห

รวจวัดบริเวณ
องทํางานโดยใ
วงเวลาที่มีแส

ดหิน การผลิต
ช้จากไม้ การผ
อสภาพการทํา

 
6.2.4 กฎห

 

กอบการจัดการของ

หมวด 2  ก
ข้อ 4 ให้

ในเดือนที่มีอา
ข้อ 5 ปร

ที่มีการฟอกห
ตกระจก เครื่
หล่งกําเนิดควา

หมวด 3 ก
ข้อ 8  ให้

ณพ้ืนที่ทั่วไป บ
ใช้สายตามอง
งสว่างตามธร

หมวด 4 ก
ข้อ 12 ปร

ตนํ้าตาลหรือทํ
ผลิตเย่ือกระด
างานที่อาจทํา

หมายเก่ียวกับ
ประกาศก
กําหนดวิธี
สิ่งแวดล้อ
หลักเกณฑ
(ฉบับที่ 2)
ข้อ 5 ให้

 

 

 

งเสียอุตสาหกรรม ป

การตรวจวัดร
ห้ตรวจวัดระดั
ากาศร้อนที่สุด
ระเภทกิจการ

หรือย้อมสี กา
องแก้วหรือห
มร้อนหรือมีกา

การตรวจวัดค
ห้ตรวจวัดความ
บริเวณพ้ืนที่ใ
งเฉพาะจุด หรื
รรมชาติน้อยที

การตรวจวัดร
ระเภทกิจการ
ําให้บริสุทธ์ิ ก

ดาษหรือกระด
ให้ลูกจ้างได้รั

บการจัดการด้
กระทรวงอุต
ธีการควบคุม
อม กําหนดค
ฑ์การขึ้นทะเบ
) พ.ศ. 2554
ห้โรงงานต่อไป
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ระดับความร้อ
ับความร้อนบ
ดของการทําง
รที่ต้องดําเนิน
ารผลิตเย่ือกร
หลอดไฟ การผ
ารทํางานที่อาจ

ความเข้มของ
มเข้มของแสง
ใช้ประโยชน์ใ
รือต้องใช้สาย
ที่สุด 

ระดับเสียงแล
รที่ต้องดําเนิน
การผลิตนํ้าแข็ง
ดาษ กิจการที
รับอันตรายเน่ื

ด้านสิ่งแวดล้อ
สาหกรรม เ
มการปล่อยข
คุณสมบัติข
บียนผู้ควบคุม
 

ปน้ี ต้องมีบุคล

้อนและประเภ
บริเวณที่มีลูกจ้
านในปีน้ัน 
นการตรวจวัด
ระดาษหรือก
ผลิตซีเมนต์หรื
จทําให้ลูกจ้างไ

งแสงสว่างแล
งสว่างในสถาน
นกระบวนกา
ตาอยู่กับที่ใน

ะประเภทกิจก
นการตรวจวัด
ง การป่ัน ทอโ

ที่มีการป๊ัมหรือ
องจากเสียง 

อม 
รื่อง การกํา

ของเสีย มลพิ
ของผู้ควบคุม
มดูแลสําหรับ

ลากรด้านสิ่งแว

ภทกิจการที่ต้
้างปฏิบัติงาน

ด ได้แก่ การ
กระดาษ การ
รือปูนขาว กา
ได้รับอันตราย

ะประเภทกิจก
นประกอบกิจก
ารผลิตที่ลูกจ้า
นการทํางานใน

การที่ต้องดําเ
ดระดับเสียง ไ
โดยใช้เครื่องจั
อเจียรโลหะ กิ

หนดชนิดแล
พิษ หรือสิ่งใด
มดูแล ผู้ปฏิบ
บระบบป้องกั

วดล้อมประจํา

ต้องดําเนินกา
นอยู่ในสภาพก

ผลิตนํ้าตาลแ
รผลิตยางรถ
ารถลุง หล่อห
เน่ืองจากความ

จการท่ีต้องดํา
การทุกประเภ
างทํางานและ
นสภาพการทํา

เนินการ 
ได้แก่ การระ
ักร การผลิตเค
กิจการที่มีแห

ละขนาดของ
ดๆ ที่มีผลก
บัติงานประ

กันสิ่งแวดล้อม

าโรงงาน 

ร 
ารทํางาน

และทําให้
ยนต์หรือ 

หลอมหรือ
มร้อน 

เนินการ 
ภทกิจการ 
ะบริเวณท่ี
างานปกติ

เบิด ย่อย 
ครื่องเรือน
ล่งกําเนิด

งโรงงาน 
ระทบต่อ
ะจํา และ
มเป็นพิษ 
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ลําดบั* 
16. โ

 1

 1

 

 1

17. โ
ฝั

 1

 
 1

18. โ
อุ
จ
โ

  

หมายเหตุ : 
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ชนดิ
รงงานปรับคุณภ

16.1  ระบบบําบั

16.2  การเผาสิ่
กฎหมายว

16.3  การปรับส
ท่ีเป็นอันต

รงงานประกอบกิ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลห
17.1 การคัดแ

ท่ีเป็นอันต

17.2 การฝังกล
ทุกขนาด 

รงงานประกอบ
อุตสาหกรรมท่ีไม
จากโรงงานมาผ
ดยผ่านกรรมวิธีก

* เป็นลําดับที่อ้าง
มลพิษหรือส่ิงใ
การขึ้นทะเบียน

กอบการจัดการของ

ดและขนาดของโ
ภาพของเสียรวม 
บัดนํ้าเสียรวมทุก

สิ่งปฏิกูลหรือวัส
ว่าด้วยโรงงานทุก

สภาพสิ่งปฏิกูลห
ตรายทุกขนาด 

กิจการเกี่ยวกับก
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แ
ยกสิ่งปฏิกูลหรื
ตรายทุกขนาด 

ลบสิ่งปฏิกูลหรื

บกิจการเกี่ยวกับ
ม่ใช้แล้วหรือของ
ลิตเป็นวัตถุดิบห
การผลิตทางอุตส

งอิงจากประกาศกร
ใดๆ ที่มีผลกระท
นผู้ควบคุมดูแลสําห

งเสียอุตสาหกรรม ป

รงงาน 
ดังต่อไปน้ี
ขนาด  

สดุท่ีไม่ใช้แล้วต
กขนาด 

หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แ

ารคัดแยกหรือ
ล้ว 
รือวัสดุท่ีไม่ใช้แ

รอวัสดุท่ีไม่ใช้แ

บการนําผลิตภัณ
งเสียท่ีเป็นอันตร
หรือผลิตภัณฑ์ให
สาหกรรมทุกขนา

ระทรวงอุตสาหกรร
ทบต่อส่ิงแวดล้อ
หรับระบบป้องกันส
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ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา
ผู้ปฏิบัติงา

าม ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา
ผู้ปฏิบัติงา

แล้ว ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา

ล้ว ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา

ล้ว ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา
ผู้ปฏิบัติงา

ณฑ์
ราย
หม่
าด 

ผู้จัดการสิ่
ผู้ควบคุมร
ผู้ปฏิบัติงา

หมายเหตุ

รม เร่ือง กําหนดช
อม กําหนดคุณส
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ

บุคลากรดา้

สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมลพิ
ระบบการจัดการ
านประจําระบบบ
านประจําระบบก
สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมลพิ
ระบบการจัดการ
านประจําระบบบ
านประจําระบบก
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการ
านประจําระบบก

สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการ
านประจําระบบก
สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมลพิ
ระบบการจัดการ
านประจําระบบบ
านประจําระบบก
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการ
านประจําระบบก

: ในกรณีมีการป
จากแบตเตอร่ี
ที่ปรึกษา ผู้คว
ผู้ปฏิบัติงานป
ประจําระบบบํ

ชนิดและขนาดของ
มบัติของผู้ควบค
ษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ

านสิ่งแวดล้อมป

ษนํ้า หรือท่ีปรึกษ
มลพิษกากอุตสา
บําบัดมลพิษนํ้า 
การจัดการมลพิษ

ษอากาศหรือท่ีป
มลพิษกากอุตสา
บําบัดมลพิษอากา
การจัดการมลพิษ

มลพิษกากอุตสา
การจัดการมลพิษ

มลพิษกากอุตสา
การจัดการมลพิษ

ษนํ้าหรือท่ีปรึกษ
มลพิษกากอุตสา
บําบัดมลพิษนํ้า 
การจัดการมลพิษ

มลพิษกากอุตสา
การจัดการมลพิษ

ระกอบกิจการโรง
เก่าต้องมีผู้ควบคุม
วบคุมระบบบําบัด

ประจําระบบบําบั
าบัดมลพิษอากาศ

งโรงงาน กําหนดวิธี
คุมดูแล ผู้ปฏิบัติง
. 2554 

ระจําโรงงาน 

ษา 
าหกรรม หรือท่ีป

ษกากอุตสาหกรร

ปรึกษา 
าหกรรม หรือท่ีป
าศ 
ษกากอุตสาหกรร

าหกรรม หรือท่ีป
ษกากอุตสาหกรร

าหกรรม หรือท่ีป
ษกากอุตสาหกรร

ษา 
าหกรรม หรือท่ีป

ษกากอุตสาหกรร

าหกรรม หรือท่ีป
ษกากอุตสาหกรร

งงานเก่ียวกับการรี
มระบบบําบัดมลพิ
ดมลพิษอากาศ ห
บัดมลพิษน้ําและ
ศ เพ่ิมเติม 

ธีการควบคุมการป
งานประจํา และ

ปรึกษา 

รม 

ปรึกษา 

รม 

ปรึกษา 
รม 

ปรึกษา 
รม 

ปรึกษา 

รม 

ปรึกษา 
รม 

รีไซเคิลตะก่ัว
พิษน้ํา หรือ
หรือที่ปรึกษา
ผู้ปฏิบัติงาน

ปล่อยของเสีย 
ะหลักเกณฑ์ 
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กระทรว
มลพิษหรื
หลักเกณ
ฝึกอบรม

ฝังกลบ (
ทําหน้าที
เรื่อง กา
ผลกระทบ
ผู้ควบคุม
ตามข้อ 1
ภายในวัน

สิ่งแวดลอ้
กิจการ 
 
หมายเหตุ :
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งอุตสาหกรร
รือสิ่งใดๆ ที่มี

ณฑ์การข้ึนทะ
มพนักงานที่เก่ี

 

เฉพาะของเสีย
ที่ควบคุมดูแล
รกําหนดชนิด
บต่อสิง่แวดลอ้
มดูแล สําหรับ
1 และข้อ 7 ส
นที่ 1 และวัน

 

อมที่โรงงานต้

: * โดยมีการปรั
การปล่อยขอ
หลักเกณฑ์กา

กอบการจัดการของ

ประกาศก
พ.ศ. 2548
ข้อ 22 ต้อ

รม เรื่อง การ
มีผลกระทบต่อ
เบียนผู้ควบคุ
ยวข้อง เพ่ือให

 
ประกาศก
การจัดกา
สิ่งปฏิกูลห
ข้อ 12 ผู้ป

ยอันตราย) ต้อ
ลระบบป้องกั
ดและขนาดโร
อม กําหนดคุณ
บระบบป้องก
ส่งให้กรมโรงง
นที่ 16 ของเดือ

 
 เง่ือนไขกา
โรงงานหรื
การวิเคราะ
รายละเอีย

ต้องปฏิบัติของ

ับปรุงข้อมูลตามป
องเสีย มลพิษหรือ
ารขึ้นทะเบียนผู้คว

งเสียอุตสาหกรรม ป

กระทรวงอุตส
8  
องมีผู้ควบคุม
รกําหนดชนิด
อสิ่งแวดล้อม
คุมดูแล สําหรั
ห้สามารถปฏิบ

กรมโรงงานอุ
รสิ่งปฏิกูลห

หรือวัสดุที่ไม่ใ
ประกอบกิจกา
องจัดจ้างบริษั
ันสิ่งแวดล้อม
รงงาน กําหนด
ณสมบัติของผู้ค
กันสิ่งแวดล้อ
งานอุตสาหกร
อนถัดไป 

ารประกอบกิ
รือกําหนดไว้ใ
ะห์ผลกระทบ
ดของเง่ือนไข
งแต่ละโรงงาน

ประกาศกระทรวง
อส่ิงใดๆ ที่มีผลกระ
วบคุมดูแลสําหรับร
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สาหกรรม เ

ดูแลระบบป้อ
และขนาดโร
 กําหนดคุณส
รับระบบป้องก
บัติงานตามห

อุตสาหกรรม
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ใช้แล้ว พ.ศ. 2
ารรับบําบัดห ื
ษทัที่ปรึกษาท่ีไ
มที่มีความรู้เฉ
ดวิธีการควบค
ควบคุมดูแล ผู้
อมเป็นพิษ พ
รรม หรือหน่ว

กิจการโรงงาน
ในมาตรการป้
บสิ่งแวดล้อม 
ขการประกอบ
นจะแตกต่างกั

งอุตสาหกรรม
ะทบต่อส่ิงแวดล้อ
ระบบป้องกันส่ิงแว

รื่อง การกํา

องกันสิ่งแวดล
รงงาน กําหน
สมบัติของผู้ค
กันสิ่งแวดล้อ
น้าที่ได้อย่างถู

ม เรื่อง หลัก
ใช้แล้วของผู้
2550  
รือกําจัดสิ่งปฏ
ได้รับความเห็
ฉพาะด้าน ตา
คุมการปล่อย
ผูป้ฏิบัติงานปร
.ศ. 2545* แ
วยงานที่ได้รับ

นซ่ึงกําหนดไว
ป้องกันและลด
(EIA)  

บกิจการ และ
กันขึ้นกับสภา

เร่ือง กําหนดชนิ
อม กําหนดคุณสม
วดล้อมเป็นพิษ (ฉ

จัดสิ่งปฏิกูล

ล้อมที่มีความ
ดวิธีการควบ
วบคุมดูแล ผู้
มเป็นพิษ พ.ศ
ถูกต้องและปล

เกณฑ์และวิ
ผู้ประกอบกิจ

ฏิกูลหรือวัสดุ
ห็นชอบจากกร
ามประกาศก
ของเสีย มลพิ
ระจํา และหลกั
และทําหน้าที
บมอบหมายทุ

ว้ในใบอนุญา
ดผลกระทบสิ

มาตรการป้อ
พที่ต้ังและราย

ดและขนาดของโร
บัติของผู้ควบคุมด
บับที่ 2) พ.ศ. 255

ลหรือวัสดุที่ไ

มรู้เฉพาะ ตาม
บคุมการปล่อย
ผู้ปฏิบัติงานปร
ศ. 2545* แล
ลอดภัย 

วิธีการปฏิบัติ
จการบําบัดแ

ดุที่ไม่ใช้แล้ว โ
รมโรงงานอุตส
กระทรวงอุตส
พิษ หรือสิ่งอ่ืน
ักเกณฑ์การขึ้น
ที่ในการจัดทํา
ทุก 15 วัน โด

าตประกอบกิจ
สิ่งแวดล้อมใน

งกันและลดผ
ยละเอียดการ

โรงงาน กําหนดวิธี
ดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
54 

ม่ใช้แล้ว  

มประกาศ
ยของเสีย 
ระจําและ
ละต้องจัด

ติเก่ียวกับ 
และกําจัด 

ดยวิธีการ
สาหกรรม
สาหกรรม  
นใดๆ ที่มี
นทะเบียน
ารายงาน 
ยให้จัดส่ง

จการของ
นรายงาน

ผลกระทบ
รประกอบ

ธีการควบคุม 
นประจํา และ
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6.3 วิ

ประสิทธิ
การฝึกอบ

คุ้มครองค

และสิ่งแว
อย่างถูกต

สิ่งแวดลอ้

6.4 
 

ระงับอัค
ข้อกําหน

 

 

 

 

การยกระดับผูประก

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มี
ธิภาพการปฏิ
บรมการใช้เค ื
2) จัดให้มีอ
ความปลอดภั
3) จัดทําแผ
วดล้อม และสื
ต้อง เช่น 

 กา
 กา
 กา
 กา
 กา

4) จัดให้มีร
อมอย่างต่อเนื

 ระบ
 ระบ
 

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
คีภัยที่เหมาะ

นดน้ี ได้แก่ 

กอบการจัดการของ

บติัในโรงงาน 
บุคลากรปฏิ
ฏิบัติงานตาม
รื่องมือ เครื่อง
อุปกรณ์เครื่อ
ภัยส่วนบุคคล 
ผนและมาตร
สื่อสารให้พนัก

รจัดทําแผนก

รป้องกันไม่ให้

รป้องกันการเ

รเฝ้าระวังค่าค

รตรวจสุขภาพ
ระบบการตรว
น่ืองและสม่ําเส

บบตรวจติดต

บบตรวจติดต

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส
สมกับสถานป

งเสียอุตสาหกรรม ป

บัติงานที่มีคุ
เกณฑ์ฯ เช่น
งจักรที่มีความ
งมือ มีอุปกรณ
อุปกรณ์ตรวจ

รการตรวจสอ
กงานท่ีเก่ียวข้

ารป้องกันอุบั

ห้มีการระบาย

เกิดกลิ่นเหมน็

ความเข้มข้นข

พของพนักงาน
วจสอบและป
สมอ ได้แก่

ามภายในด้าน

ามภายในด้าน

หรับข้อกําหนด
ส่วนใหญ่ ยังมี
ประกอบกิจกา
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คุณสมบัติตาม
น มีผู้ควบคุม
มเสี่ยงโดยสภา
ณ์ดับเพลิง มี
จวัดไอระเหยส
อบ เฝ้าระวัง ป
ข้องทั้งหมดได้

ัติเหตุ หรือแผ

ยมลพิษผ่านทา

น แมลง พาหะ

ของไอระเหยส

นที่ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงการป

นอาชีวอนามยั

นการจัดการสิ

ดที่สําคัญ 
มีความสับสน
ารของตนเอง

มที่กฎหมาย
ระบบมลพิษ
าพ ฯลฯ  
อุปกรณ์ตรวจ
สารเคมี ฯลฯ
ป้องกันปัญห
ด้รับทราบ พร้

ผนฉุกเฉิน การ

างลัด (By-pa

ะนําโรค 

สารเคมีในอาก

นในพ้ืนที่เสี่ยง 
ปฏิบัติงานด้าน
  

ยและความปล

สิ่งแวดล้อม  

นในด้านประเภ
ง ซึ่งข้อแนะนํ

กําหนด เพ่ือ
ษประเภทต่าง

จจับและแจ้ง

าด้านอาชีวอ
อมควบคุมดูแ

รซ้อมแผนฉุก

ss) 

กาศในบริเวณท

ฯลฯ
นอาชีวอนามั

ลอดภัย  

ภทและจํานว
าเพ่ือให้มีการ

อความปลอด
งๆ มีพนักงา

เตือนอัคคีภัย

นามัย ความ
แลให้มีการนํา

เฉิน 

ที่ทํางาน 

 
มัย ความปลอ

วนอุปกรณ์ป้อ
รปฏิบัติที่สอด

ดภัยและ
นที่ได้รับ 

ย อุปกรณ์

ปลอดภัย
าไปปฏิบัติ

อดภัยและ

องกันและ
ดคล้องกับ
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มีอุปกรณ
1)   มีจํา

ควา
2)  มีกา
3)  ถังดั
4)  มีกา
5)   ติดป

และ
6)   มีอุป

ภาย
7)   ติดต
8)   จัดใ
 

 
โรงงาน ต
เรื่อง การ
ภายใน 3
ประกาศใ

 
ได้จําแน
อัคคีภัยสู
เกิดอัคคีภ
ประเภท 
โรงงานที
เพ่ือให้ส
เครื่องดับ
และระงับ

การยกระดับผูประก

ณ์ป้องกันและร
านวนเคร่ืองดั
ามเสี่ยงของพ้ืน
ารตรวจทดสอ
ดับเพลิง อุปก
ารติดต้ังแผนผั
ป้ายสัญลักษณ
ะไฟฉุกเฉินบอ
ปกรณ์ตรวจจับ
ยในโรงงานอย่า
ต้ังระบบไฟฟ้า
ห้มีการฝึกซ้อ

 สําหรับรายล
ตลอดจนความ
รป้องกันและร
3 ปี นับจากวัน
ในราชกิจจานุ
 ทั้งน้ี ประกา
กโรงงานตาม
สูง หมายถึง โ
ภัยหรือระเบิด
101 เฉพาะกิจ
ที่มีความเสี่ยง
สอดคล้องกับ
บเพลิงแบบมือ
บอัคคีภัยของโ

 ระบบ
ที่เพีย
นาที 

กอบการจัดการของ

ระงับอัคคีภัยท
ดับเพลิงและอุ
นที่น้ันๆ ในกา
อบและบํารุงรั
รณ์ดับเพลิง ร
ผงัแสดงจุดทีติ่
ณ์บ่งช้ีตําแหน
อกทางหนีไฟ 
บและแจ้งเตือ
างเหมาะสม เช
าแสงสว่างฉุก
มดับเพลิงแล

ะเอียดเพ่ิมเติ
มถี่ในการตรวจ
ระงับอัคคีภัยใ
นที่ประกาศฉ
นุเบกษาวันที่ 
าศกระทรวงอุ
มความเส่ียงต่
โรงงานซึ่งการ
ดได้ง่าย ทั้งน้ี 
จการเตาเผากา
งต่อการเกิดอั
บประกาศฯ 
อถือ จํานวนเ
โรงงานแต่ละ

บนํ้าดับเพลิง 
งพอที่จะส่งจ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ที่เพียงพอและ
อุปกรณ์ดับเพ
ารเกิดอัคคีภัย
ักษาเครื่องมอื
รวมถึงสัญญาณ
ติดต้ังอุปกรณด์
น่งเครื่องดับเพ

อนอัคคีภัย เช่
ช่น สถานที่จดั
เฉินที่ประตูหน
ะฝึกซ้อมหนีไ

มเก่ียวกับปร
จทดสอบอุปกร
ในโรงงาน พ.ศ
บับน้ีมีผลบังค
30 กันยายน 
อุตสาหกรรม 
อการเกิดอัค
รประกอบกิจก
ตามประเภทห
ากของเสียรวม
อัคคีภัยสูง แล
ดังกล่าว เค
เครื่องดับเพลิ
ประเภท มีรา
โดยติดต้ังตา

จ่ายให้กับอุปก
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ะเหมาะสมกับ
ลิงติดต้ังตาม
ย  
อและอุปกรณ์
ณแจ้งเหตุเพลิ
ดับเพลิง และ
พลิง หรืออุปก

ชน Smoke D
ดเก็บกากของเสี
นีไฟและเส้นท
ฟอย่างน้อยปี

ะเภทและจําน
รณ์แต่ละชนิด
ศ. 2552 ซึ่งกํ
คับใช้ หรือภา
2552)     
เรื่อง การป้
คีภัยออกเป็น
การโรงงานที่มี
หรือชนิดของโ
ม และโรงงาน
ละโรงงานที่มี
ครื่องดับเพลิ
ลิงแบบมือถือ 
ายละเอียดดังนี
ามมาตรฐานส
กรณ์ฉีดนํ้าดับ

บความเสี่ยงใน
บริเวณต่างๆ

ณดั์บเพลิงอย่าง
ลงิไหม้ต้องอยู่
ะเส้นทางหนีไฟ
กรณ์ดับเพลิง

Detector, H
สยี สถานที่จัด
ทางหนีไฟอยา่
ปละครั้ง 

นวนอุปกรณ์ดั
ดน้ัน ให้เป็นไป
าหนดให้โรงงา
ายในวันที่ 1 ต

องกันและระ
น 2 กลุ่ม คือ
มีการใช้เช้ือเพ
โรงงานที่ระบุใ
ลําดับที่ 106 

มีความเสี่ยงต่
ิงและอุปกร
และความถี่ใ
น้ี 
สากลและจัดเ
บเพลิงได้อย่า

นการเกิดอัคคีภ
อย่างเพียง

งสม่ําเสมอ 
ในสภาพที่ดีใช
ฟในพ้ืนที่ที่สา
 รวมถึงสัญญ

Heat Detect
ดเก็บผลิตภัณฑ
างพอเพียง 

ดับเพลิงที่เพีย
ปตามประกาศ
านทําการปรับ
ตุลาคม พ.ศ. 2

ะงับอัคคีภัยใน
 โรงงานที่มีค

พลิง วัตถุไวไฟ
นบัญชีท้ายปร
โรงงานรีไซเคิ
อการเกิดอัคคี
ณ์ดับเพลิงที
นการตรวจท

ตรียมนํ้าสําห
างต่อเน่ืองเป็น

คีภัย  
งพอและเหม

ใช้งานได้ 
มารถเห็นได้ชั

ญาณแจ้งเหตุเ

tor ติดต้ังในพื
ฑ์ 

ยงพอและเหม
ศกระทรวงอุตส
บปรุงแก้ไขให้
2555 (ประก

นโรงงาน พ.
ความเสี่ยงต่อ
ฟหรือมีลักษณ
ระกาศ ซึ่งโรงง
คิลกากของเสีย
คีภัยปานกลา
ที่ โรงงานควร
ดสอบอุปกรณ

หรับดับเพลิงใน
นเวลาไม่น้อย

าะสมกับ

ชัดเจน 
เพลิงไหม้ 

พ้ืนที่เสี่ยง

มาะสมกับ
สาหกรรม 
้แล้วเสร็จ
าศฉบับน้ี

ศ. 2552  
อการเกิด
ณะที่ทําให้
งานลําดับ
ย จัดเป็น
าง ดังน้ัน 
รจัดให้มี 
ณ์ป้องกัน

นปริมาณ 
ยกว่า 30 
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มีการตรว
เครื่องต้อ
สัญลักษณ

ทดสอบแ

ตารางที่ 

โรงงานที
ต่อการ

ปา
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 ระบบ
มีพ้ืนที
อัตโน
14 ตา

เครื่องดับเพลิ
วจสอบสภาพ
องมีระยะห่าง
ณ์ที่มองเห็นได
ทั้งน้ี ความถ่ีใ
และบํารุงรักษ
 
3 การติดต้ังเ

ท่ีมีความเส่ียง 
รเกิดอัคคีภัย 

านกลาง 

สูง 

กอบการจัดการของ

บดับเพลิงอัตโน
ที่ต่อเน่ืองกันต
มัติ หรือระบบ
ารางเมตรขึ้นไ
งแบบมือถือ ต้

พและความพร้
งกันไม่เกิน 20
ด้ชัดเจน ไม่มีสิ
ในการติดเครื

ษาอุปกรณ์ดับเ

เครื่องดับเพลิ

ความสา
เครื่อง

1
2

1
20A

4
8

งเสียอุตสาหกรรม ป

นมัติ  สําหรับ
ต้ังแต่ 1,000 
บอ่ืนที่เทียบเ
ไป ต้องติดต้ังร
ต้องมีขนาดบร
ร้อมในการใช้ง
0 เมตร และใ
สิ่งกีดขวาง 
รื่องดับเพลิงแ
เพลิง แสดงดัง

งแบบมือถือ

ามารถของ 
งดับเพลิง 

2A 
3A 
4A 
6A 
10A 
20B 
4A 
6A 
10A 
A-40A 
40B 
80B 

150 

ปงบประมาณ 

บโรงงานที่จัดเ
ตารางเมตรขึ
ท่า สําหรับสถ
ระบบดับเพลงิ
รรจุไม่น้อยกว่า
งานไม่น้อยกว
ให้ส่วนบนสุด

แบบมือถือแส
งตารางที่ 4 

พ้ืนท่ีครอบคล
1 เครื่อง สําห

(ตา

เก็บวัตถุดิบหรื
ขึ้นไป ควร
ถานที่จัดเก็บ
งอัตโนมัติที่เห
า 4.5 กิโลกรัม
ว่า 6 เดือน/คร
อยู่สูงจากพ้ืน

ดงดังตารางที

ลุมต่อเครื่องดับ
หรับเพลิงประเภ
ารางเมตร) 

280
418
557
836

-
-

372
557
930

1,045
-
-

รือผลิตภัณฑ์ซึ
ติดต้ังระบบหั
วัตถุไวไฟที่มีพ
หมาะสมกับสภ
พร้อมใช้งานไ
รั้ง ทั้งน้ี เครื่อ
นไม่เกิน 1.50

ที่ 3 และความ

บเพลิง 
ภท เอ 

ระยะท
สํา

ซึ่งเป็นวัตถุที่ติ
หัวกระจายนํ้า
พ้ืนที่ต่อเน่ือง
ภาพพ้ืนที่ 
ได้ตลอดเวลา
องดับเพลิงมือ
0 เมตร และมี

มถี่รวมถึงวิธีก

ทางเข้าถึงเครือ่
าหรับเพลิงประ

(เมตร) 
- 
- 
- 
- 
9 
15 
- 
- 
- 
- 
9 
15 

ติดไฟได้ที่
าดับเพลิง
กันต้ังแต่ 

 โดยต้อง
อถือแต่ละ
ป้ายหรือ

การตรวจ

องดับเพลิง
เภท บี  
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ตารางที่ 
อุปก

1.  เครื่อง
 - ขับด้
 - ขับด้
 - เครื่อ
2.  หัวรับน

(Fire 
3.  หัวดับ

(Fire 

4.   ถังน้ําด
 - ระดับ
 - สภา
5. สายฉีด

(Hose
6. ระบบ

(Sprin
 - จุดร
 - มาต
 - หัวก
 - สัญญ
 - วาลว์
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4 การตรวจส

กรณ์ป้องกันแล
งสูบน้ําดับเพลิง 
ด้วยเครื่องยนต์ 
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้
องสูบน้ํา 
น้ําดับเพลิง  
Department C

บเพลิงนอกอาคา
Hydrants) 

ดับเพลิง 
ับน้ํา 
พถังน้ํา  
ดน้ําดับเพลิงแล
e And Hose S
หัวกระจายน้ําดั

nkler System)
ะบายน้ําหลัก 
รวัดความดัน 

กระจายน้ําดับเพ
ญาณการไหลขอ
วควบคุม 

กอบการจัดการของ

สอบ ทดสอบแ

ละระงับอัคคีภัย

ฟ้า 

Connections)
าร  

ละตู้เก็บสายฉีด 
tation) 
ดับเพลิงอัตโนมัติ
) 

พลิง 
องน้ําล้างท่อ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

และบํารุงรักษ

ย 

- ทดส
- ทดส
- ทดส

) 
- ตรว

- ตรว
- ทด
- บําร

- ตรว
- ตรว

 - ตรว

ติ 
 
- ทด
- ทด
- ทด
- ทดส
- ทดส
- ตรว
- ตรว
- ตรว
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ษาระบบและอ

สอบเดินเคร่ือง
สอบเดินเคร่ือง
สอบปริมาณกา
วจสอบ

วจสอบ
ดสอบ (เปิดและปิ
รุงรักษา 

วจสอบ 
วจสอบ 
วจสอบ

ดสอบการไหล 
ดสอบค่าแรงดัน
ดสอบ 
สอบ 
สอบ 
วจสอบซีลวาลว์
วจสอบอุปกรณ์
วจสอบสวิตซ์สัญ

อุปกรณ์ต่างๆ 

วิธีการ

รสูบน้ําและควา

ปดิ) 

ว 
ณล์็อควาล์ว 
ญญาณ ปิด-เปิดว

 

ามดัน 

วาล์ว 

ระยะ
 
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกเดือน 

ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกครึ่งปี 
 
ทุกเดือน 
ทุกครึ่งปี 
ทุกเดือน 

 
 
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุก 50 ปี 
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

เวลา

ห์ 

น 
น 

น 
น 
ห์ 
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7.1 
 

โรงงานรั
สิ่งแวดล้
ป้องกันแ
สาธารณ

เหตุการณ

7.2  

การดําเนิ
ทางราชก
ผลวิเครา

ภายในวัน

การยกระดับผูประก

วัตถุประสงค์
การแสดงถึงค
ับบําบัด กําจั
้อม สุขอนามั
และรักษาทรั
ะ 
เกณฑ์มาตรฐ

ณ์ต่อไปน้ี 
 การร้อ
รอบโร
ทันท่ว

 การปฏิ
กิจการ

 
กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 21
นินการบําบัดห
การ หรือห้อง
าะห์ไว้อย่างน้อ

ข้อ 24
นที่ 1 มีนาคม

 
 

สวนที

กอบการจัดการของ

ค ์
ความรับผิดช
ัดกากอุตสาห

มัยและความป
ัพยากรธรรม

ฐานการปฏิบั

องเรียนปัญหา
รงงานซึ่งมีสา
งที ทําให้ปัญห
ฏิบัติที่ไม่สอด
รโรงงาน  

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงอุ
1  ต้องมีข้อมู
หรือกําจัดจาก
งปฏิบัติการวิ
อย 3 ปี เพ่ือก
4 ต้องส่งราย
ม ของปีถัดไป 

ที ่7 การสื่อส

งเสียอุตสาหกรรม ป

อบต่อผู้มีส่วน
หกรรม เน่ืองจ
ปลอดภัยของป
มชาติและสิ่งแ

บัติงานที่ดีสํา

าด้านสิ่งแวดล้
าเหตุจากโรง
หามีความรุนแ
คล้องกับกฎห

ก่ 
อุตสาหกรรม 
ลผลวิเคราะห
กห้องปฏิบัติกา
วิเคราะห์ที่ขึ้น
การตรวจสอบ
ยงานประจําปีใ

สารตอสาธาร
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นได้ส่วนเสียแ
จากถือเป็นกิจ
ประชาชน โด
แวดล้อม รวม

หรับขั้นตอน

ล้อม สุขภาพอ
งงาน แต่โรงง
แรงมากขึ้นจน
หมาย โดยเฉพ

เรื่อง การกํา
ห์ทางเคมีและ
ารวิเคราะห์ข
นทะเบียนไว้
บ 
ให้แก่กรมโรง

รณะและคว

และสังคม เป็
จการท่ีมีความ
ดยผ่านกระบว
มถึงมีการสื่อ

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

อนามัยและคว
งานไม่ได้ดําเ
นยากที่จะแก้ไ
พาะกฎหมายที

าจัดสิ่งปฏิกูลห
ะกายภาพขอ
องสถานประก
กับกรมโรงง

งงานอุตสาหก

วามรับผดิชอ

นส่วนหนึ่งขอ
เสี่ยงต่อการก
วนการที่มีส่ว
สารหรือเปิด

วิธีปฏิบัติงาน

วามปลอดภัยข
เนินการแก้ไข
ไข 
ที่มีผลบังคับโด

หรือวัสดุที่ไม่ใ
งสิ่งปฏิกูลหรื
กอบการ ห้องป
านอุตสาหกร

กรรมตามแบบ

อบตอสังคม 

องการประกอ
ก่อให้เกิดผลก
วนร่วมกับชุมช
ดเผยข้อมูลที่ส

นที่จะป้องกัน

ของประชาชน
ขอย่างเป็นร

ดยตรงต่อการ

่ใช้แล้ว พ.ศ. 
รือวัสดุที่ไม่ใช้
ปฏิบัติการวิเค
รรมและให้เก

บ สก.5 ท้ายป

 

อบกิจการ
กระทบต่อ
ชนในการ
สําคัญต่อ

ไม่ให้เกิด

นในชุมชน
ะบบและ

รประกอบ

2548  
ช้แล้วก่อน
คราะห์ของ
ก็บข้อมูล 

ประกาศน้ี 
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แบบ (สก
ภายในบ
โดยเก็บไ

หรือกําจั
ในแต่ละว
นับต้ังแต่

ที่ได้รับอน

เพ่ือใช้เป็
อุตสาหกร

มอบหมา

ให้เป็นปัจ
ของเดือน

เตาเผาปูน
ต้องจัดเ
ไม่น้อยกว

ปูนซีเมนต

ที่ไม่ใช้แล
จัดส่งให้ก

การยกระดับผูประก

  ประก
สิ่งปฏิ
ใช้แลว้
ข้อ 1 

ก.6)  ที่กําหน
บริเวณโรงงาน
ไว้ไม่น้อยกว่า 

ข้อ 7 
จัดตามแบบ (
วัน และต้องจั
ต่วันที่ทําการบํ

ข้อ 8 
นุญาตเท่าน้ัน

ข้อ 13
ป็นเช้ือเพลิงผ
รรมได้ให้ความ

ายทุก 30 วัน 

จจุบันทุก 30 
นถัดไป 

นขาว หรือเตา
ก็บหลักฐาน
ว่า 1 ปี นับต้ัง

ข้อ 14
ต์ เตาเผาปูนข

ล้วตามข้อ 13
กรมโรงงานอุต

กอบการจัดการของ

าศกรมโรงงา
ิกูลหรือวัสดุท
ว พ.ศ. 2550

ต้องจัดทําบ
นดไว้ท้ายประ
นในแต่ละวัน 
1 ปี นับต้ังแต
ต้องจัดทําบ

(สก.7) ที่กําห
ัดเก็บไว้เป็นห

บําบัดหรือกําจั
ต้องทําการ

น 
3 ผู้ประกอบกิ
ผสมหรือวัตถุ
มเห็นชอบ ต้อง

(1) ต้องส่
โดยให้ส่งภาย

(2) ต้องจั
วัน และส่งให

(3) ผลิตภั
าเผาที่กรมโรง
การส่งมอบไ
งแต่วันที่ส่งมอ
4 ผู้ประกอบกิ
าว หรือเตาเผ

(1) ต้องจั
3 โดยใช้แบบ 
ตสาหกรรม ห

งเสียอุตสาหกรรม ป

านอุตสาหกร
ที่ไม่ใช้แล้วข
0  
บัญชีแสดงรา
ะกาศฉบับน้ี โ
และต้องจัดเก
ต่วันที่รับสิ่งปฏ
บัญชีแสดงรา
หนดไว้ท้ายป
หลักฐานแสดง
จดัสิ่งปฏิกูลหรื
รบําบัดหรือกํา

กิจการรับบําบั
ถุดิบทดแทนใ
งดําเนินการดัง
งรายงานตามข้
ยในวันที่ 1 ขอ
จัดทําบัญชีผลิ
ห้กรมโรงงานอ

ภัณฑ์เช้ือเพลิง
งงานอุตสาหก
ไว้เป็นหลักฐ
อบผลิตภัณฑ์เ
กิจการรับบําบั
ผาที่กรมโรงงา
ัดทําบัญชีการ
(สก.9) ที่กําห

หรือหน่วยงาน
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รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอบ

ายการสิ่งปฏิกู
โดยต้องจัดทํ
ก็บไว้เป็นหลั
ฏิกูลหรือวัสดุ
ายการสิ่งปฏิกู
ระกาศฉบับนี
ต่อพนักงานเจ
รือวัสดุที่ไม่ใช้
าจัดสิ่งปฏิกูล

บัดหรือกําจัดสิ่
ในเตาเผาปูน
งต่อไปน้ี 
ข้อ 1 และข้อ 7
องเดือนถัดไป
ลิตภัณฑ์ตาม
อุตสาหกรรม 

งผสมหรือวัตถ
กรรมได้ให้ควา
ฐานแสดงต่อ
เช้ือเพลิงผสม
ัดหรือกําจัดสิ่ง
านอุตสาหกรร
รรับมอบผลิต
หนดไว้ท้ายป
นที่ได้รับมอบห

ลักเกณฑ์และ
บกิจการบําบั

กูลหรือวัสดุที่
ทําในวันที่รับสิ
ักฐานแสดงต่
ที่ไม่ใช้แล้วเข้
กูลหรือวัสดุที่ไ
น้ี โดยต้องจัด
จ้าหน้าที่เพ่ือต
้แล้ว 
หรือวัสดุที่ไม่

สิ่งปฏิกูลหรือวั
ซีเมนต์ เตาเ

7 ให้กรมโรงงา

มแบบ (สก.8
หรือหน่วยงา

ถุดิบทดแทนที
ามเห็นชอบ ภ
พนักงานเจ้า
หรือวัตถุดิบท
งปฏิกูลหรือวัส
รมได้ให้ความเ
ภัณฑ์จากผู้รับ
ระกาศฉบับน้ี
หมายภายในวั

ะวิธีการปฏิบั
บัดและกําจัดสิ

ไม่ใช้แล้วที่รับ
สิ่งปฏิกูลหรือ
อพนักงานเจ้
้ามาบําบัดหรื
ไม่ใช้แล้วที่เข้
ดทําในวันที่ทํ
ตรวจสอบ โดย

ใช้แล้วตามกร

ัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ผาปูนขาว หรื

นอุตสาหกรรม

) ที่กําหนดไ
านที่ได้รับมอบ

ที่ผลิตได้ต้องน
ภายใน 15 วัน
าหน้าที่เพ่ือต
ทดแทน 
สดุที่ไม่ใช้แล้ว 
เห็นชอบต้องด
บบําบัดหรือกํ
น้ีให้เป็นปัจจุบั
ันที่ 15 ของเดื

บัติเก่ียวกับกา
สิ่งปฏิกูลหรือ

บบําบัดหรือก
วัสดุที่ไม่ใช้แ

จ้าหน้าที่เพ่ือต
อกําจัด 

ข้าสู่กระบวนก
ําการบําบัดห
ยเก็บไว้ไม่น้อย

ระบวนการห

ว โดยวิธีการน
รือเตาเผาที่กร

มหรือหน่วยงา

ไว้ท้ายประกา
บหมายภายใน

นําส่งเตาเผาปู
น นับจากวันที
ตรวจสอบ โด

โดยวิธีการเผา
ดําเนินการดังต
กําจัดสิ่งปฏิกูล
บันทุก 30 วัน
ดือนถัดไป 

ารจัดการ 
อวัสดุที่ไม่ 

กําจัดตาม
ล้วเข้ามา
ตรวจสอบ 

การบําบัด
หรือกําจัด 
ยกว่า 1 ปี

รือวิธีการ 

นํามาผสม
รมโรงงาน

านที่ได้รับ

าศฉบับน้ี  
นวันที่ 15 

ปูนซีเมนต์ 
ที่ผลิตและ
ดยเก็บไว้ 

าในเตาเผา
ต่อไปน้ี 
ลหรือวัสดุ
 และต้อง

 



ครงก

ที่ไม่ใช้แล
เจ้าหน้าที

ที่โรงงาน

7.3  
 
ปัญหาที่เ
 
การปฏิบั
 
7.4 

 
รวมถึงไม
กับข้อกํา

มีระบบก
ที่เกิดขึ้น
1)  จัดใ

เรื่อ
2)  จัดท

การ
3)  จัดท

การยกระดับผูประก

ล้วตามข้อ 13
ที่เพ่ือตรวจสอ

   เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีร
เกิดขึ้น และมี
2)  จัดให้มีก

บัติงานที่ดีอย่า

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
ม่มีแนวทางปฏิ
าหนดนี้ ได้แก่ 

การรับเรื่องร้อ
อย่างเป็นระบ
ให้มีช่องทางสํ
งร้องเรียน หรื
ทําขั้นตอนการ
รหาแนวทางแก
ทําแผนการดํา

กอบการจัดการของ

(2) ต้องอ
3 ทุกครั้งที่มีก
อบ โดยเก็บไว้ไ

 
ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
ระบบรับเรื่อง
มีการดําเนินกจิ
การรายงานผ
งครบถ้วนแล

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงาน
ฏิบัติในกรณีที่

องเรียน และต
บบ  
สําหรับการรับ
รือจัดให้มีพนั
รดําเนินงาน ก
ก้ไข การดําเนิ
าเนินงานด้าน

งเสียอุตสาหกรรม ป

อกหลักฐานก
การรับมอบ แ
้ไม่น้อยกว่า 1

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA)  
นไขการประก
านจะแตกต่าง

งร้องเรียน แล
จกรรมด้านสิ่ง
ผลการปฏิบัติ
ะสม่ําเสมอ 

หรับข้อกําหนด
ส่วนใหญ่ ยัง
มีเรื่องร้องเรยี

ตรวจสอบเร่ือ

เรื่องร้องเรียน
ักงานเข้าพบป
กรณีมีเรื่องร้อ
นินการแก้ไข แ
ชุมชนสัมพันธ
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การรับมอบผลิ
และต้องจัดเก็บ
1 ปี นับต้ังแต่ว

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

กอบกิจการ แ
งกันขึ้นกับสภา

ละตรวจสอบ
งแวดล้อมร่วม
ติงานต่อหน่ว

ดที่สําคัญ 
งไม่ได้จัดเตรีย
ยนจากชุมชนด

งร้องเรียนจา

น เช่น ติดป้าย
ปะผู้นําชุมชนแ
งเรียนมาถึงโร
และการติดตา
ธ์ประจําปี  

ลติภัณฑ์ให้ผู้รั
บสําเนาหลักฐ
วันที่รับมอบ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

และมาตรการป้
าพที่ต้ังและรา

บเรื่องร้องเรีย
มกับชุมชน 
วยงานราชกา

ยมระบบรับเรื
ด้วย ซึ่งข้อแน

กชุมชน รวมถ

ยแสดงเบอร์โ
และประชาชน
รงงาน ซึ่งต้อง
มผลการแก้ไข

ับบําบัดหรือกํ
ฐานการรับมอ

นุญาตประกอ
แวดล้อมในร

ป้องกันและลด
ายละเอียดกา

ยน รวมถึงการ

ารที่เก่ียวข้อง

รื่องร้องเรียน
นะนําเพ่ือให้มีก

ถึงมีการดําเนิ

ทรศัพท์หน้าโ
นในพ้ืนที่ใกล้เ
มีการตรวจสอ
ข โดยระบุช่ือผ

กําจัดสิ่งปฏิกูล
อบไว้แสดงต่อ

อบกิจการขอ
รายงานการว

ดผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

รดําเนินงานเ

งตามเกณฑ์ม

นต่อโรงงานจ
การปฏิบัติที่ส

นินการเพื่อแก้

โรงงาน ติดต้ัง
เคียงเป็นระยะ
อบและวิเคราะ
ผู้รับผิดชอบ 

ลหรือวัสดุ
อพนักงาน

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

เพ่ือแก้ไข

มาตรฐาน 

ากชุมชน 
สอดคล้อง

้ไขปัญหา

งกล่องรับ
ะๆ 
ะห์สาเหตุ 
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8.1 
 

ต่างๆ ที่ส
ประเภท 
มลภาวะด
ถูกต้องเห
กิจกรรม
ปลอดภัย
 
เหตุการณ

8.2 

โดยมีคํา
ราชกิจจา

ติดต่อระ
ลูกบาศก์

สว

การยกระดับผูประก

วัตถุประสงค์
การคัดแยกก
สามารถใช้ปร
จากน้ันใช้เครื
ด้านฝุ่นละออง
หมาะสม ขณ
น้ีจึงต้องมีการ
ยและมีประสทิ
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
เครื่อง

 การเกิ
สาเหตุ
 

กฎหมายที่เก่ี
กฎกระทรวง
ข้อ 5 อาคาร

(1) มั
รับรองของผู้
านุเบกษา 

(2) มี
หว่างห้องไม่น
เมตรต่อนาทตี

 

วนที ่8 กระ

กอบการจัดการของ

ค ์
กากของเสีย เ
ระโยชน์ได้อีก
รื่องจักรเพ่ือล
งและเสียงดัง ร
ณะเดียวกันก็ก
รตรวจสอบ ค
ทธิภาพโดยก่อ
ฐานการปฏิบั

กิดอุบัติเหตุอั
จักรคัดแยกก

กิดของเสียหรื
ตุจากพนักงาน

ก่ียวข้อง ได้แก
ฉบับที่ 2 (พ.
รโรงงานต้องมี
มั่นคง แข็งแร
้ประกอบวิชา

มีการระบายอ
น้อยกว่า 1 
ต่อคนงานหน่ึ

ะบวนการคดั

งเสียอุตสาหกรรม ป

เป็นกระบวนก
ก โดยส่วนใหญ
ดขนาดหรือบี
รวมถึงยังมีโอ
ก่อให้เกิดของ
ควบคุมดูแลเค
อให้เกิดของเสี
บัติงานที่ดีสําห

ันเน่ืองจากค
ากของเสีย 
อเศษเหลือจา

น และเครื่องมื

ก่ 
.ศ. 2535) ออ
มีลักษณะดังต่อ
ง เหมาะสม 
าชีพวิศวกรร

อากาศที่เหมา
ใน 10 ส่วน

งคน 

ดแยกกากขอ
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การแบ่งแยก
ญ่จะใช้พนักง
บีบอัดวัสดุที่คั
กาสในการก่อ
เสียซึ่งเป็นเศ
ครื่องมือ เครื่อ
สยีน้อยที่สุด 
หรับขั้นตอนน

ความไม่รู้ หรื

ากการคัดแย
มือ เครื่องจักร

อกตามความ
อไปน้ี 
และมีบริเวณ
รมควบคุม หรื

าะสม โดยมีพ้ื
นของพ้ืนที่ขอ

องเสยีทีไ่มเป

กากของเสียท
งานในการคัด
ัดแยกแล้ว ซึ่ง
อให้เกิดอุบัติเห
ศษที่เหลือจาก
องจักรและพนั

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

อความผิดพล

กในปริมาณที
 

มในพระราชบั

ณเพียงพอที่จะ
รือบุคคลอ่ืนที

พ้ืนที่ประตู หน
องห้อง หรือมี

ปนอนัตรายเ

ทําให้เกิดผลิต
แยกกากของ
งในกระบวนก
หตุแก่ผู้ใช้งาน
กการแยกแล้ว
นักงานที่เก่ียวข

วิธีปฏิบัติงาน

ลาดในการปฏ

ที่มากกว่าที่คว

บญัญัติโรงงาน

ะประกอบกิจ
ที่รัฐมนตรีกํา

น้าต่าง และช่
มีการระบายอ

เพื่อจาํหนาย

ตภัณฑ์ซึ่งเป็น
งเสียออกเป็นว
การเหล่าน้ีจะ
น หากมีการป
ว ดังน้ัน ในก
ข้องให้ปฏิบัติ

นที่จะป้องกัน

ฏิบัติงานกับเ

วรจะเป็นอัน

น พ.ศ. 2535

การอุตสาหก
าหนด โดยปร

ช่องรวมกันโด
อากาศไม่น้อย

ยตอ 

 

นวัสดุชนิด
วัสดุแต่ละ
ก่อให้เกิด

ปฏิบัติที่ไม่
ารดําเนิน
งานอย่าง

ไม่ให้เกิด

เครื่องมือ 

เน่ืองจาก

5  

กรรมน้ันๆ 
ระกาศใน 

ดยไม่นับที่
ยกว่า 0.5 
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เมื่อมีเหต
110 เซน
ต้องมีขน
2 แห่ง อ

โดยการค
กระบวน

ราชกิจจา
ผู้ประกอ

รบกวนผู้

8.3  
 
อาคารคัด
ป้ายสัญลั
ที่ปฏิบัติง
ตลอดเวล
 
ที่เก่ียวขอ้

มาตรกา
เครื่องจัก
เครื่องจกั

การยกระดับผูประก

(3) มี
ตุฉุกเฉินขึ้นอย
ติเมตร และสูง

นาดกว้างเพ่ิมขึ
ยู่ห่างกันพอส

(6) พื
(7) บ

คํานวณพ้ืนที่ใ
การผลิตด้วย 
ข้อ 6 เครื่อง

(1) มั
านุเบกษา ใน
บวิชาชีพวิศว

(2) ใ
ู้อยู่อาศัยใกลเ้

 
วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีส
ัดแยกกากขอ
ลักษณ์แจ้งเตือ
งานกับเคร่ือง
ลา 
2) จัดทําเอ
องได้รับทราบ
3) จัดทําคู่
รที่เหมาะสม
กรแต่ละชนิด
กรสามารถปฏิ
 
 

กอบการจัดการของ

มีประตูหรือท
ย่างน้อยสองแ
งไม่น้อยกว่า 2
ขึ้นในอัตราส่ว
สมควร 
พ้ืนต้องมั่นคง 
บริเวณหรือห้อ
ให้นับรวมพ้ืน

จักร เครื่องอุป
มั่นคง แข็งแร
นการนําเคร่ือง
กรรมควบคุม
ช้เครื่องจักรที
เคียง 

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออุ
องเสีย ห้องอา
อนอันตรายจา
งบดย่อยหรือเ

อกสารระบุวิธีก
บ พร้อมควบคุ
มือการปฏิบั
มเพ่ือป้องกันอ
ด และฝึกอบร
ฏิบัติงานได้อย่า

งเสียอุตสาหกรรม ป

างออกให้พอ
แห่งอยู่ห่างกัน
200 เซนติเมตร
วนไม่น้อยกว่า

แข็งแรงไม่มน้ี
องทํางานต้องมี
นที่ที่ใช้วางโต๊ะ

ปกรณ์ หรือสิง่
ง เหมาะสม 
งจักร เครื่องอุ
หรือบุคคลอ่ืน
ที่มีความปลอ

อุปกรณ์เครื่อง
บนํ้า ที่ล้างมื
ากการทํางาน
เครื่องบีบอัด 

การปฏิบัติงาน
มดูแลให้มีกา
ติงานหรือข้อ
อุบัติเหตุจาก
รมให้พนักงาน
างถูกต้องและ
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อกับจํานวนค
นพอสมควร บ
ร แต่ถ้ามีคนใน
า 2 เซนติเ

นํ้าขังหรือลื่น 
มีพ้ืนที่ปฏิบัติ
ะปฏิบัติงานเ

งที่นํามาใช้ใน
และในกรณีมี

อุปกรณ์ หรือสิ
นที่รัฐมนตรีกํา
อดภัยและไม่

งมือที่สอดคล้
อ ที่ล้างตาแล

นของเคร่ืองจัก
ฯลฯ พร้อมจั

นคัดแยกกาก
รนําไปปฏิบัติ
อแนะนําการ
กการปฏิบัติง
นที่เก่ียวข้อง
ะเหมาะสม 

นในโรงงานที
บานประตูเปิด
นโรงงานท่ีจะต้
เมตรต่อ 1 คน

อันอาจก่อให้เ
งานไม่น้อยกว
เครื่องจักร ผลิ

นโรงงานต้องเป็
มีเหตุอันควร
สิ่งที่นํามาใช้ใน
าหนด โดยปร
ก่อให้เกิดคว

ล้องกับเกณฑ์
ละห้องผลัดเป
กร รวมถึงระบ
ัดให้มีการบําร

ของเสียอย่าง
ติอย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติงานกับ
านกับเคร่ือง
ได้รับทราบ 

ที่จะหลบหนีภ
ดออกได้ง่ายมี
้องออกตามทา
น และมีบันได

เกิดอุบัติเหตุไ
ว่า 3 ตารา
ลิตภัณฑ์ หรือ

ป็นดังต่อไปน้ี 
รัฐมนตรีจะกํ
นโรงงานชนิด
ะกาศในราชกิ
ามสั่นสะเทือ

์มาตรฐานกา
ปลี่ยนชุดทํางา
บบป้องกันคว
รุงรักษาให้มีส

งปลอดภัย แล
 
บเครื่องจักรอ
จักรให้กับพนั
เพ่ือให้พนักง

ภัยออกไปได้
ขนาดกว้างไม
างน้ีออกมากก
ดระหว่างช้ันอ

ได้ง่าย 
างเมตรต่อคนง
อวัสดุที่เคลื่อ

กําหนดโดยปร
ดใดต้องมีคํารับ
กิจจานุเบกษา
อนเสียง หรือ

ารปฏิบัติงานท
านที่เพียงพอ
ามเสี่ยงให้กับ
สภาพดีพร้อมใ

ละฝึกอบรมให้

อย่างปลอดภั
นักงานที่ประ
งานที่ทําหน้า

้ทันท่วงที  
ม่น้อยกว่า 
ว่า 50 คน  
อย่างน้อย  

งาน 1 คน  
อนไปตาม

ระกาศใน 
บรองของ 
าก็ได้ 
คลื่นวิทยุ 

ที่ดี ได้แก่ 
เหมาะสม 
บพนักงาน
ใช้งานอยู่

ห้พนักงาน

ภัย และมี
ะจําอยู่กับ
ที่ควบคุม
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8.4 
 

กากของ
รวมถึงยั
อัดเศษวัส

พ้ืนที่คัดแ
1) แยก

ออก
แสง

2) ขนา
พนั

มีมาตรก
1) มีกา
2) มีคู่มื

สาม
3) ติดป

“ระ
 

9.1 
 

อันตราย
หลุมฝังก
ซึ่งรายละ
สุขาภิบา
การฝังกล
ที่นํามาฝั

การยกระดับผูประก

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
เสียออกจาก
ังไม่มีมาตรกา
สดุ ซึ่งข้อแนะ

แยกกากของเ
กพ้ืนที่คัดแยก
กจากทางเดิน
งสว่าง และกา
าดของพ้ืนที่คั
ักงานที่ปฏิบัติ
ารที่เหมาะสม
ารติดต้ังเคร่ือง
มือการทํางาน
มารถปฏิบัติงา
ป้ายสัญลักษ
ะวังเคร่ืองจักร

วัตถุประสงค์
การฝังกลบก

ยที่ผ่านกระบ
กลบที่มีระบ
ะเอียดของระ
ล (Sanitary L
ลบอย่างปลอด
งกลบ 

กอบการจัดการของ

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส่ว
พ้ืนที่ที่มีความ
ารที่เหมาะสม
ะนําเพ่ือให้มีก

สียต้องมีความ
กของเสียซึ่งโ
นของรถ และพ
ารระบายอาก
คัดแยกต้องเห
ติงาน 
มเพ่ือป้องกันอุ
งจักรในตําแหน
หรือคําแนะนํา
านได้อย่างถูก
ษณ์เตือนอันต
รกําลังทํางาน”

ค ์
กากของเสีย 
วนการปรับเ

บบกันซึม ระ
ะบบกันซึมขอ
Landfill) และ
ดภัย (Secure

สวนที ่

งเสียอุตสาหกรรม ป

หรับข้อกําหนด
วนใหญ่ ยังไม่ไ
มเสี่ยงต่อการ
มเพ่ือการป้อ
ารปฏิบัติที่สอ

มปลอดภัยต่อ
ดยปกติใช้แร
พ้ืนที่กองเก็บ
าศในพ้ืนที่ให้
หมาะสมกับป

อุบัติเหตุจากก
น่งที่เหมาะสม 
าในการปฏิบัติ
ต้องและเหมา
ตรายจากกา
” “โปรดสวมใ

เป็นวิธีการกํ
สถียรให้มีคว

ะบบตรวจสอ
งหลุมฝังกลบ
หลุมฝังกลบก

e Landfill) 

 9 กระบวนก
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ดที่สําคัญ 
ได้ตระหนักถงึ
รเกิดอุบัติเหตุ
งกันอุบัติเหตุ
อดคล้องกับขอ้

อการปฏิบัติงา
งงานคนเป็น
กากของเสียที
้เหมาะแก่การ
ปริมาณกากข

การปฏิบัติงาน
พนักงานสาม

ติงานกับเคร่ือง
าะสม 
รทํางานของ
ใส่อุปกรณ์ป้อ

กําจัดกากขอ
วามเป็นอันตร
อบการรั่วไห
บกากของเสีย
ากของเสียที่เป็
จะมีความแต

การฝงกลบก

งความสําคัญใ
ตุ เช่น พ้ืนที่ติ
ตุจากการปฏิบ
อกําหนดน้ี ได้

าน
หลัก ดังน้ัน พ
ที่รอการคัดแย
รปฏิบัติงานขอ
องเสียที่จะคั

นกับเคร่ืองจักร
ารถเข้าปฏิบัติ
งจักร เพ่ือให้พ

งเครื่องจักรไ
องกันอันตราย

งเสียที่ไม่เป็น
รายน้อยลงแ
ล ระบบระบ
ที่ไม่เป็นอันต
ป็นอันตรายที่ผ
ตกต่างกัน ขึ้น

กากของเสยี

ในการจัดการพื
ดต้ังเคร่ืองจัก
บัติงานกับเครื
ด้แก่ 

พ้ืนที่ปฏิบัติงา
ยก รวมถึงจัด
องพนักงานได้
ัดแยก เครื่อง

ร
ติงานได้สะดวก
นักงานที่ทําห

ไว้ในบริเวณพื
ยขณะทํางาน”

นอันตราย ห
ละทําให้คงตั
บายก๊าซและ
รายที่เป็นหลุ
ผ่านการปรับเส
นกับลักษณะส

ย 

พ้ืนที่ปฏิบัติงา
กร ทางว่ิงขอ
รื่องจักรที่ใช้ใ

านคัดแยกจึง
ดสภาพแวดล้อ
ด้อย่างปลอดภั
งจักรที่ใช้แล

กและมีความป
หน้าที่ควบคุมเค

พ้ืนที่ปฏิบัติง
” เป็นต้น 

หรือกากของเ
ตัวแล้ว โดยนํ
ะระบบบําบั

ลุมฝังกลบอย่า
เสถียรและบ่ม
สมบัติของกา

านคัดแยก
งรถ ฯลฯ 
ในการบด  

ต้องแยก
อม ได้แก่ 
ภัย 
ะจํานวน

ลอดภัย
ครื่องจักร

งาน เช่น 

 

เสียที่เป็น
าไปฝังใน 

บัดนํ้าเสีย  
างถูกหลัก
แล้วที่เป็น
กของเสีย 
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หลุม
ป้องกันไ
ขณะเดีย
เป็นอันต
การนํากา
ส่งผลกร
จึงต้องมี
ให้ปนเป้ือ
 
เหตุการณ

9.2  

ทํางานเกี

โดยเฉพา
ให้ถือเป็น

โดยเฉพา

การยกระดับผูประก

มฝังกลบที่จะ
ไม่ให้มลสาร
ยวกัน กระบว
ตรายที่อยู่ในก
ากของเสียไป
ะทบต่อสิ่งแว
การควบคุมแ
อนสู่สิ่งแวดลอ้
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การชะ
อันเน่ือ
การร่ัวไ

 การฟุ้ง
ในระห
ปรับเส
พนักงา

 การระ
สิ่งแวด
 

กฎหมายที่เก่ี
 ประก

พ.ศ. 2
ข้อ 13

ก่ียวกับสารเคมี
ข้อ 14

าะ ไม่น้อยกว่า
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
าะ เพ่ือใช้ชําร

กอบการจัดการของ

ะใช้งานฝังกล
รหรือสารอัน
นการปรับเสถี
กากของเสียนั
ฝังกลบก็จะต้
วดล้อมและสุ
และตรวจสอบ
อมได้   
ฐานการปฏิบั

ะล้างหรือรั่วไ
องจากกระบวน
ไหล และระบบ
งกระจายของ
หว่างการดําเ
สถียรแล้ว แล
านและประชา
ะบายมลสารห
ดล้อม เน่ืองจา

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงม
2534 
3 ให้นายจ้างจ
มีอันตราย เพ่ื
4 ให้นายจ้าง
าหน่ึงที่ต่อลูก
อใช้ก่อนรับปร
5 ให้นายจ้าง
ระร่างกายไม่น

งเสียอุตสาหกรรม ป

ลบกากของเสี
ตรายในกาก
ถียรกากของเ
น้ันๆ ปนเป้ือน
ต้องมีการป้อง
ขภาพอนามัย
บเพ่ือให้แน่ใจ

บัติงานที่ดีสําห

หลของมลสา
นการปรับเสถี
บระบายก๊าซเสี
งฝุ่นละออง ก
เนินงานในขั้น
ละการฝังกล
าชนทั่วไป 
หรือสารอันต
ากระบบบําบัด

ก่ 
มหาดไทย เรื

จัดให้มีที่ชําระ
อให้ลูกจ้างสา
งจัดที่ล้างมือ 
จ้าง 15 คน แ
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อง
น้อยกว่าหน่ึงห
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สีย จึงต้องเป็
กของเสียรั่วไ
เสียก็เป็นขั้นต
นสู่สิ่งแวดล้อ
กัน ควบคุมไม
ยของประชาช
จว่าสารอันตรา

หรับขั้นตอนน

ารหรือสารอัน
ยรไม่มีประสิท
สยีหายหรือไม
กลิ่น และการ
นตอนต่างๆ ไ
ลบ ซึ่งส่งผลก

ตรายที่มีค่าคว
ดมลพิษไม่มีป

รื่อง ความปล

ะล้างสารเคมีอั
ามารถใช้ได้ทนั
ล้างหน้า สํา

และให้เพ่ิมจําน
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบน้ําสําห
ห้องต่อลูกจ้า

ปนระบบฯ ที่
ไหลออกจาก
ตอนที่สําคัญที
อมเมื่อทําการ
ม่ให้นํ้าชะกาก
ชนด้วย การป
ายหรือมลสาร

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

นตรายจากหลุ
ทธิภาพ และ
ม่มีประสิทธิภา
รชะล้างมลสา
ได้แก่ การปรั
กระทบต่อสิ่ง

วามเข้มข้นสูง
ประสิทธิภาพ

ลอดภัยในกา

อันตราย เช่น ฝั
นทีเมื่อเกิดเห
หรับลูกจ้างที
นวนขึ้นตามสั
องด่ืม และก่อ
รับลูกจ้างที่ท
ง 15 คน แล

มีประสิทธิภา
กหลุมและป
ที่จะป้องกันไม
รฝังกลบแล้ว 
กของเสีย ฝุ่นล
ปฏิบัติงานในท
รที่อยู่ในกากข

วิธีปฏิบัติงาน

ลุมฝังกลบปนเ
เกิดจากระบบ
าพ 
รหรือสารอัน
รับเสถียร กา
แวดล้อม แล

งออกจากหลุม

ารทํางานเก่ีย

ฝักบัว ที่ล้างต
ตุฉุกเฉิน 
ที่ทํางานเกี่ยว
สัดส่วนของลูก
นออกจากทีท่ํ
ทํางานเกี่ยวกั
ะให้เพ่ิมจํานว

าพในการคว
นเป้ือนสู่สิ่ง
ม่ให้สารพิษ ห
นอกจากน้ีใน
ละออง และก
ทุกขั้นตอนที่ก
ของเสียจะไม่ถ

นที่จะป้องกัน

เป้ือนเข้าสู่สิ่ง
บกันซึม ระบบ

นตรายจากกา
ารขนส่งกากข
ละสุขภาพอน

มฝังกลบปนเปื

ยวกับสารเคมี

า ไว้ในบริเวณ

วกับสารเคมีอั
กจ้าง ส่วนที่เ
ทํางานทุกครั้ง 
กับสารเคมีอัน
วนขึ้นตามสัด

บคุมและ
แวดล้อม 
หรือสารที่
นระหว่าง 
กลิ่นเหม็น 
กล่าวแล้ว 
ถูกชะล้าง 

ไม่ให้เกิด

งแวดล้อม  
ตรวจสอบ

กของเสีย 
ของเสียที่ 
นามัยของ

ป้ือนเข้าสู่

มีอันตราย 

ณที่ลูกจ้าง

ันตรายไว้
กิน 7 คน  

นตรายไว้
ดส่วนของ
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ลูกจ้าง ส
ออกจาก

ที่โรงงาน

9.3  
 
อาคารปิด
และล้าง
เฝ้าระวัง
ระบบระ
พร้อมใช้ง
 
ที่เก่ียวขอ้

 
ระบุวิธีจั
ได้รับทรา

การยกระดับผูประก

ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี

 
 เง่ือนไ

หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีส
ดและมีระบบ
ตัวกรณีฉุกเฉิ
งตรวจสอบก
ะบายก๊าซในห
งานอยู่ตลอดเ
2)  จัดทําเอ
องได้รับทราบ

 ก
ม
ที
แ

 ก
ฝั
ก

3) จัดทํามา
ัดการกรณีเกิ
าบ พร้อมควบ

กอบการจัดการของ

คน ให้ถือเป็น
ยงพอและมีใช

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
สถานท่ีหรืออ
ดูดอากาศเพ่ือ
ฉิน ระบบระบ
ารรั่วไหลขอ
หลุมฝังกลบ 
เวลา 
อกสารระบุขั
บ พร้อมควบคุ
การปรับเสถีย
มากําหนดเง่ือ
ที่ปรับเสถียรแ
แล้วไม่ตรงตาม
การฝังกลบกา
ฝงักลบในแต่ล
การกลบทับกา
าตรการป้องกั
กิดปัญหากล่ิน
บคุมดูแลให้มกี

งเสียอุตสาหกรรม ป

น 15 คน ทั้งน
ช้ตลอดเวลา

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA)  
อนไขการประ
านจะแตกต่าง

อุปกรณ์เครื่อ
อนําไปบําบัด 
บายนํ้ารอบห
งสารมลพิษจ
บ่อสังเกตกา

ขั้นตอนการป
มดูแลให้มีกา
ยรกากของเสี
อนไขของกระ
แล้ว และวิธีกา
มวัตถุประสงค์
ากของเสีย ที
ะวัน การกําห
ากของเสียด้วย
กันกลิ่นและฝุ่
นเหม็นหรือฝุ่น
การนําไปปฏิบั
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น้ีจะต้องจัดข

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

ะกอบกิจการ 
งกันขึ้นกับสภา

องมือที่สอดค
ระบบบําบัดม

หลุมฝังกลบ ร
จากหลุมฝังก
รณ์นํ้าใต้ดิน

ปฏิบัติงานใน
รนําไปปฏิบัติ
สีย ที่กําหนด
ะบวนการปรับ
ารจัดการกรณี
ค์ 
ที่กําหนดให้มี
หนดเส้นทางใน
ยดินหรือวัสดุ
ฝุนละอองฟุ้งก
นละอองจาก
บัติอย่างถูกต้อ

ของใช้ที่จําเป็น

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

มาตรการป้อ
าพที่ต้ังและรา

ล้องกับเกณฑ
มลพิษอากาศ
ระบบรวบรวม
กลบ เช่น ระบ
ฯลฯ พร้อมจ

นทุกขั้นตอน
ติอย่างถูกต้อง 
ดให้มีการนํา
บเสถียร และ
ณีที่ผลการทด

มีการจัดทําแผ
นการกองกาก
อ่ืน เมื่อเสร็จสิ
กระจายขณะเ
หลุมฝังกลบ 
อง 

นสําหรับการ

นุญาตประกอ
แวดล้อมในร

องกันและลด
ายละเอียดกา

ฑ์ฯ ได้แก่ อา
จากบ่อปรับเส
มและบําบัดม
บบรวบรวมน
จัดให้มีการบํ

ที่สําคัญ แล
ได้แก่   
ผลการทดส
การทดสอบค
สอบคุณสมบั

ผนเปิดหน้าง
กของเสียให้เรี
สิ้นการฝังกลบ
เทกากของเสี
และสื่อสารใ

ชําระสารเคมี

อบกิจการขอ
รายงานการว

ผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

าคารปรับเสถี
สถียร ที่ล้างมื
มลพิษ รวมถึ
นํ้าชะจากหลุ
บํารุงรักษาให้

ละสื่อสารให้พ

อบในห้องป
คุณสมบัติกา

บัติของเสียที่ป

งานให้เพียงพ
ยบร้อยก่อนจ
บแต่ละวัน  
สียลงหลุม แล
ให้พนักงานที่

มีอันตราย

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

ถียรที่เป็น
มือ ล้างตา
งอุปกรณ์ 
มฝังกลบ  
มีสภาพดี 

พนักงาน 

ฏิบัติการ 
กของเสีย 
รับเสถียร

พอที่จะใช้ 
จะเริ่มกอง 

ะเอกสาร
เก่ียวข้อง
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การปนเปื
การปฏิบั

มลพิษ ห
 

9.4 
 
กลิ่นและ
กากของเ

มีการเฝา้
1) จัดท

ระบ
ให้กั

2) จัดเ
บน
ก่อใ

มีการจัดก
1)   หลุม

ของ
และ

2)  มีกา
มิเต
ลักษ
สําห

การยกระดับผูประก

4)  จัดทําแ
ป้ือนสารมลพิ
บัติอย่างครบถ้
5)  จัดทําเอ

หรือผลการเฝ้า
 
รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
ะฝุ่นฟุ้งกระจา
เสียแต่ละประ

าระวังป้องกันก
ทําเอกสารระ
บุสถานการณ์ท
กับพนักงานทุก
เตรียมมาตรกา
พ้ืนถนนโดย
ให้เกิดกลิ่น  
การนํ้าชะจาก
มฝังกลบแต่ล
งเสียอันตราย
ะช้ันล่าง 
ารตรวจสอบ
ตอร์วัดปริมาณ
ษณะสมบัติเพื
หรับตัวอย่างวิ
  
 
 
 

กอบการจัดการของ

ผนประจําปี
ษจากหลุมฝัง
้วน 
อกสารระบุวิธี
าระวังคุณภาพ

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส
ายจากหลุมฝั
ะเภท ซึ่งข้อแน

กลิ่นและฝุ่นล
ะบุขั้นตอนแล
ที่ต้องดําเนินก
กคนที่เก่ียวข้อ
ารที่ชัดเจนเพ่ื
รอบหลุมก่อ

กหลุมฝังกลบอ
ละหลุมต้องมีร
ยที่ผ่านการปรั

และบันทึกข้
ณนํ้าชะทุกคร
พ่ือติดตามแนว
วิธีการปฏิบัติง

งเสียอุตสาหกรรม ป

สําหรับการป
งกลบ และสื่อ

ธีการปฏิบัติงา
พสิ่งแวดล้อมไ

หรับข้อกําหนด
ส่วนใหญ่ ยังไม
งกลบ รวมถึง
นะนําเพ่ือให้มี

ละอองฟุ้งกระจ
ะวิธีจัดการกร
การแก้ปัญหา 
องได้รับทราบ
อป้องกันกลิ่น
นนํากากขอ

อย่างถูกต้องแ
ระบบรวบรวม
รับเสถียรแล้ว

อมูลปริมาณน
รั้งที่สูบออกจ
วโน้มของมลส
านที่สอดคลอ้
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ปฏิบัติงานต
อสารให้พนักง

านหรือมาตรก
ไม่สอดคล้องกั

ดที่สําคัญ 
ม่ได้ตระหนัก
งการจัดการน
มีการปฏิบัติทีส่

จายจากหลุมฝ
รณีเกิดปัญหา
วิธีการแก้ปัญ

บและปฏิบัติได้
นและฝุ่นละออ
งเสียมาเทลง

และเหมาะสม
มนํ้าชะที่อยู่ภ
วต้องมีบ่อสูบแ

นํ้าชะและคุณ
จากบ่อ และเ
สารในนํ้าชะ 
องกับข้อกําหน

รวจสอบการ
านที่เก่ียวข้อง

การตอบสนอ
กับเกณฑ์มาตร

ถึงความสําคัญ
นํ้าชะจากหลุม
สอดคล้องกับข

ฝังกลบ
ากลิ่นเหม็นห
ญหา และผู้รับ
ด้อย่างถูกต้อง
องขณะเทกาก
งหลุม หรือก

ภายในหลุมแล
แยกกันระหว่

ณภาพนํ้าชะที
เก็บตัวอย่างน

นดที่กล่าวแล้ว

รระบายมลพิ
งได้รับทราบ 

งกรณีผลการ
รฐานการปฏิบั

ญในการเฝ้าร
มฝังกลบที่ถูก
ข้อกําหนดน้ี ไ

หรือฝุ่นละออง
ผิดชอบดําเนิ

ของเสียลงหลุ
การฉีดพ่นสา

ละภายนอกห
างนํ้าที่นําออ

ที่เกิดขึ้นในแต
นํ้าชะก่อนบํา

ว แสดงดังรูปที

พิษ และการ
พร้อมควบคุม

รตรวจสอบกา
บัติงานที่ดีที่เกี

ระวังและป้องก
กต้องและเหม
ได้แก่ 

งจากหลุมฝังก
นนการ และต้อ

ลุม เช่น มีการ
รลดกลิ่นในจ

หลุม กรณีหลุ
อกจากช้ันกันซึ

ต่ละหลุม เช่น
าบัดไปตรวจวิ

ที่ 18 

เฝ้าระวัง 
มดูแลให้มี

ารระบาย
ก่ียวข้อง 

กันปัญหา
มาะสมกับ

กลบ โดย
องสื่อสาร

ฉีดพ่นนํ้า
จุดที่อาจ

มฝังกลบ
ซึมช้ันบน 

น การติด
วิเคราะห์
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ใช้น้ํา

 

10.1 
 

ประกอบ
การเผาไ
การปฏิบั

 

การยกระดับผูประก

้าฉีดพ่นบริเวณถ

มีการรวบร

รูปที่ 18 ตัว

วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการป

บด้วย (1) การ
ไหม้ โดยวัต

บัติงาน มีดังน้ี 

กอบการจัดการของ

ถนนและพื้นท่ีที

รวมน้ําชะจากห

วอย่างวิธีการป

ค ์
ปฏิบัติงานบําบ
เตรียมกากขอ
ถุประสงค์ข

สวนที

งเสียอุตสาหกรรม ป

ท่ีจะขุดเปิดหลุม

ลุมฝังกลบแต่ละ

ปฏิบัติงานที่ดีใน

บัด กําจัดกาก
องเสียและการ
องเกณฑ์มา

ที ่10 กระบว
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ะหลุม และเก็บ

ในการจดัการกล

กอุตสาหกรร
รป้อนกากขอ
ตรฐานการป

วนการเผาก

บตัวอย่างน้ําเพ่ือ

ลิ่น ฝุน่ละออง

มโดยการเผา
งเสียเข้าเตาเผ
ปฏิบัติงานที่ด

กากของเสยี 

ปกคลุมด้วยผา้

อตรวจวิเคราะห์เ

และนํ้าชะจากห

ในเตาเผา แบ
ผา (2) เตาเผา
ดี สําหรับแต

้าใบ 

ห์เป็นประจํา 

หลมุฝังกลบ 

บ่งเป็น 3 ส่วน
า และ (3) กา
ต่ละส่วนหรือ

 

 

นที่สําคัญ 
ารควบคุม
อขั้นตอน 
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ก
กากของ
เพ่ือประสิ
ที่สําคัญ 
หรือการ
ที่ปฏิบัติง

อันตราย
ระบบบํา
ปัจจัยต่า
อากาศที
มาตรฐาน

เหตุการณ

10.2  

ไว้โดยเฉพ
ให้ถือเป็น

ไว้โดยเฉพ

การยกระดับผูประก

การป้อนกาก
เสียที่ป้อนเข้
สิทธิภาพของ
ขณะเดียวกัน

รตกหล่น รั่วไ
งานในบริเวณ
เตาเผาและก

ยที่อาจเกิดจา
าบัดมลพิษอา
งๆ ในการเผา

ที่เกิดจากการ
น 
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 ความ
กากขอ
การเผ

 การระ
ที่ระบา

 การฟุ้ง
ในพ้ืนท
 

กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 14
พาะ ไม่น้อยกว
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
พาะ เพ่ือใช้ชํ

กอบการจัดการของ

กของเสียเข้า
้าสู่เตาเผา รว
การเผา และค
นการดําเนินงา
ไหลของกากข

ณน้ันหากไม่มีก
การควบคุมก
ากการเผาไหม
ากาศจากการ
าไหม้ เพ่ือให้เ
รเผาไหม้ได้รับ

ฐานการปฏิบั

เสียหายของเ
องเสียในปริม
าไหม้ให้เหมา
ะบายมลสารอ
ายออกจากเต
งกระจาย ตก
ที่ได้รับอันตรา

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงม
4 ให้นายจ้าง
ว่า 1 ที่ ต่อลกู
อใช้ก่อนรับปร
5 ให้นายจ้า
าระร่างกายไม

งเสียอุตสาหกรรม ป

าเตาเผา จะต
วมถึงขนาดขอ
ความปลอดภั
านเตรียมกาก
ของเสียออก
การควบคุมแล
การเผาไหม้
ม้กากของเสีย
เผาไหม้ที่มีป
กิดการเผาไห
บการบําบัด 

บัติงานที่ดีสําห

เตาเผา อันเนื
มาณที่ไม่เหมา
ะสม 
ออกจากเตาเ
ตาเผาไม่มีประ
หล่น รั่วไหลข
ายขณะเตรียม

ก่ 
มหาดไทย เรื่อ
งจัดที่ล้างมือ
กจ้าง 15 คน 
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อง
ม่น้อยกว่า 1 

162 

ปงบประมาณ 

ต้องมีการควบ
องกากของเสี

ภัยในการดําเนิ
กของเสียสําห
สู่สิ่งแวดล้อม

ละป้องกันที่ดีด้
เตาเผาที่ใช้เผ
ยในเตาที่มีอุณ
ประสิทธิภาพ 
ม้อย่างสมบูร
กําจัดจนคุณ

หรับขั้นตอน

น่ืองจากการป
าะสมหรือเกิด

เผาสูง เน่ืองจ
ะสิทธิภาพ  
ของกากของเ
มและป้อนกาก

อง ความปลอ
อ ล้างหน้า สํา
และให้เพ่ิมจํา
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบนํ้าสําห
ห้องต่อลูกจ้า

บคุม ตรวจส
สีย และปริมา
นินการด้วย กา
รับป้อนเข้าเต
ม รวมถึงยังอ
ด้วย 
ผากากของเสี
ณหภูมิและคว
และในระหว่
ณ์ ตลอดจนมี
ภาพอากาศที

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ป้อนกากของ
ดความผิดพล

จากการเผาไ

สียเข้าสู่สิ่งแว
กของเสียเข้าเ

อดภัยในการท
าหรับลูกจ้าง
านวนขึ้นตาม
องด่ืม และก่อ
หรับลูกจ้างที
ง 15 คน แล

อบที่ดีทั้งในด
าณกากของเสี
ารเตรียมกาก
ตาเผา อาจก่อ
อาจก่อให้เกิด

ยจะต้องมีระบ
วามดันสูงกว่า
างการเผาไห

มีการตรวจสอบ
ที่ระบายออก

วิธีปฏิบัติงาน

งเสียที่ทําปฏิกิ
าดเน่ืองจากไ

หม้ และระบ

วดล้อม รวมถึ
เตาเผา 

ทํางานเก่ียวกั
ที่ทํางานเกี่ย
สัดส่วนของลู
นออกจากทีท่ํ
ที่ทํางานเกี่ยว
ะให้เพ่ิมจํานว

ด้านประเภท
สียแต่ละประ
กของเสียจึงเป็
อให้เกิดการฟุ้
ดอันตรายต่อ

บบควบคุมแล
าปกติ รวมถึง

หม้จะต้องมีกา
บเพ่ือให้แน่ใจ
กจากปล่องเป็

นที่จะป้องกัน

กิริยาต่อกัน 
ไม่มีการควบค

บบบําบัดมลพิ

ึงพนักงานที่ป

กับสารเคมีอัน
ยวกับสารเคมี
กจ้าง ส่วนที่เ
ทํางานทุกครั้ง 
วกับสารเคมี
วนขึ้นตามสัด

หรือชนิด 
เภท ทั้งน้ี  
นขั้นตอน 
งกระจาย
พนักงาน 

ละป้องกัน
งยังต้องมี
ารควบคุม
จว่ามลพิษ
ปนไปตาม

ไม่ให้เกิด

หรือป้อน 
คุมสภาวะ 

พิษอากาศ 

ปฏิบัติงาน

นตราย 
มีอันตราย 
เกิน 7 คน 

มีอันตราย 
ดส่วนของ
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ลูกจ้าง ส
ออกจาก

พิเศษเพ่ือ

ลําดับ 

3. 

9. 

 

นิคมอุตส
ตามที่กร



สิ่งแวดลอ้
กิจการ  

 
 
 

การยกระดับผูประก

ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี

 
 ประกา

เครื่อง
ข้อ 2 

อตรวจสอบคณุ

ขนาดของห

หน่วยผลิตซี
ปลาสเตอร์ อย
อย่างทุกขนาด
และ Clinker C
หน่วยเตาเผาเ
รวมในส่วนของ

ข้อ 5 
สาหกรรมผาแ
มโรงงานอุตส

 
 เง่ือนไ

หรือกํ
ผลกระ
รายล

อมที่โรงงานต้

 
 
 

กอบการจัดการของ

คน ให้ถือเป็น
ยงพอและมีใช

าศกระทรวงอุ
งอุปกรณ์พิเศษ

โรงงานประ
ณภาพอากาศ

หน่วยการผลิตใ

เมนต์ ปูนขาว
ย่างใดอย่างหนึ่ง
ดในส่วนของหม้
Cooler 
เพ่ือปรับคุณภา
งเตาเผาทุกขนา

ประกาศน้ี
ดง นิคมอุตสา
สาหกรรมกําห

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเ ื

ต้องปฏิบัติของ

งเสียอุตสาหกรรม ป

น 15 คน ทั้งน
ช้ตลอดเวลา

อตสาหกรรม เ
ษเพื่อตรวจส
ะเภทต่างๆ ตา
จากปล่องแบ

ในโรงงาน 

ว  หรือปูน
งหรือหลาย
อเผา (Kiln) 

าพของเสีย
าด 

น้ีให้ใช้บังคับ
าหกรรมตะวัน
นด 

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA)  
ง่ือนไขการป
งแต่ละโรงงาน
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น้ีจะต้องจัดข

เรื่อง กําหนดใ
สอบคุณภาพอ
ามที่กําหนดใน
บอัตโนมัติ ดัง

ประเภท

โรงงานลําดั
กฎกระทรวง

โรงงานลําดับ
กฎกระทรวง

เฉพาะโรงงา
นออก นิคมอุ

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

ประกอบกิจก
นจะแตกต่างกั

ของใช้ที่จําเป็น

ให้โรงงานประ
อากาศออกจา
นประกาศนี้ต้อ
งน้ี 

ทโรงงาน 

ับท่ี 57 ตาม
(พ.ศ. 2535) 

บท่ี 101 ตาม
(พ.ศ. 2535) 

านที่ ต้ังอยู่ใน
ตสาหกรรมเอ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

การ และมา
กันขึ้นกับสภา

นสําหรับการ

ะเภทต่างๆ ต้
ากปล่องแบบ
องติดต้ังเครื่อง

ค่าต่า
หรืออุปกร

ความทึบแสง

ก๊าซออกซิเจ
ก๊าซคาร์บอน
และอุณหภมิู

นเขตนิคมอุต
อเชีย จังหวัดร

นุญาตประกอ
แวดล้อมในร

ตรการป้องกั
พที่ต้ังและราย

ชําระสารเคมี

ต้องติดต้ังเครื่อ
บอัตโนมัติ พ.ศ
งมือหรือเครื่อ

างๆ ของเคร่ือง
รณ์พิเศษที่ต้อง
งหรือฝุ่นละออง

จน (O2) 
นมอนนอกไซด์ 
มิ 

ตสาหกรรมม
ระยอง และโ

อบกิจการขอ
รายงานการว

กันและลดผล
ยละเอียดการ

มีอันตราย

องมือหรือ
ศ. 2544  
องอุปกรณ์

งมือ
ตรวจวัด 
ง 

(CO)  

าบตาพุด  
รงงานอ่ืน

องโรงงาน
วิเคราะห์

ลกระทบ
รประกอบ
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10.3  
 
เตาเผา 
การทํางา
 
และการค
ให้มีการน
 
ประสิทธิ
เตาเผาได
ดังกล่าว
พร้อมควบ
 
และประ

10.4 

เพ่ือให้เป็
ปฏิบัติที่ส

การยกระดับผูประก

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีอ
ระบบและอุป
านของระบบก
2)  จัดทําเอ
ควบคุมการเผ
นําไปปฏิบัติอ
3) จัดทําเอ
ธิภาพการเผาไ
ด้ และเอกสา
ว โดยติดไว้ใ
บคุมดูแลให้มี
4) จัดให้มีร
สิทธิภาพการ

 ร
ลั

 ร
ใ

 ร

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ

ป็นเป็นไปอย่า
สอดคล้องกับข

 

 

 

 

กอบการจัดการของ

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อ
ปกรณ์เฝ้าระ
การป้อนกากข
อกสารระบุวิธี
ผาไหม้ในเตาเผ
ย่างถูกต้อง  
อกสารที่เป็น
ไหม้ในเตาเผา
ารระบุข้อช้ีบ่
ในพ้ืนที่ปฏิบ
การปฏิบัติอย่
ระบบการตรว
เผาไหม้ในเตา
ระบบตรวจสอ
ลกัษณะ รูปแบ
ระบบตรวจสอ
ห้อยู่ในระดับท
ระบบควบคุม 

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานบ
างสมบูรณ์ซึ่ง
ข้อกําหนดน้ี ไ

งเสียอุตสาหกรรม ป

งมือเพ่ือความ
ะวังอัตโนมัติใ
ของเสียอย่างอั
ธีการปฏิบัติงา
ผา และสื่อสา

ข้อกําหนดที่
า ได้แก่ เอกส
งถึงสภาวะที่
บั ติงานที่ เห็น
างถูกต้อง 
วจสอบ ควบค
าเผา เช่น 
อบ ควบคุมชนิ
บบของเตาเผา
อบ ควบคุมแร
ที่ปลอดภัย 
ตรวจสอบกา

หรับข้อกําหนด
บางแห่ง ยังไม
จะช่วยลดมล
ได้แก่ 
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มปลอดภัยตา
ในการตรวจห
อัตโนมัติ ระบ
านในขั้นตอน
ารให้พนักงาน

ที่สําคัญสําหรั
สารที่ระบุชนิด
ผิดปกติในกา
นได้ชัดเจนเพ

คุมการปฏิบัติ

นิดและปริมาณ
า 
รงดันภายในท

รป้อนกากขอ

ดที่สําคัญ 
ม่ได้ตระหนักถึ
ลสารในอากา

ามเกณฑ์ฯ เช
หาความผิดป
บบําบัดมลพิษ

นที่สําคัญ ได้แ
ที่เก่ียวข้องทัง้

รับการปฏิบัติ
ด กากของเสี
ารเผาไหม้ แล
พ่ือสื่อสารให้

ติงานในข้ันตอ

ณกากของเสีย

ท่อส่งกากของ

องเสียเข้าเตาเ

ถึงความสําคัญ
าศจากปล่องล

ช่น อุปกรณ์ลํ
ปกติต่างๆ ขอ
ษอากาศ ฯลฯ
แก่ การป้อนก
งหมดได้รับทร

ติงานที่มีผลต่
ยที่สามารถห
ละมาตรการแ
ห้พนักงานที่ เ

อนที่สําคัญที่มี

ยที่เข้าสู่เตาเผ

เสียที่เป็นของ

ผาและสภาวะ

ญในการควบค
ลงได้มาก ซึ่งข

ําเลียงกากขอ
องเตาเผา อุป
ฯ 
กากของเสียเข
ราบ พร้อมคว

อความปลอ
หรือไม่สามารถ
แก้ไขสภาวะท
เกี่ยวข้องได้

มีผลต่อความ

าให้เหมาะสม

งเหลวที่นําเข้า

ะการเผาไหมใ้

คุมกระบวนกา
ข้อแนะนําเพ่ื

องเสียเข้า
ปกรณ์ตัด 

ข้าเตาเผา 
วบคุมดูแล

ดภัยและ
ถป้อนเข้า
ที่ผิดปกติ
รับทราบ  

ปลอดภัย

มต่อขนาด 

าสู่เตาเผา

ในเตาเผา 

ารเผาไหม้
อให้มีการ
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มีการควบ
1) จัดท

เป็น
ดังก

2) จัดท
และ
สื่อส

3) เน่ือ
ชัดเ

11.1 

หลายวิธี
มากนัก โ

ซึ่งเป็นกา

ที่เป็นอัน
ใช้งานแล
กระบวน
โอกาสที่ท
ได้หากไม

 

การยกระดับผูประก

บคุมเพ่ือให้มีก
ทําเอกสารระ
นปกติ โดยนอ
กล่าว รวมถึงวิ
ทําขั้นตอนการ
ะผู้รับผิดชอบ
สารให้กับพนัก
องจากเอกสาร
เจนในห้องคว

วัตถุประสงค์
แม้ว่าวิธีการรี

ธ แต่เมื่อจําแน
โดยกระบวนก
1) กระบวน
ารเตรียมนําก
2) กระบวน
3) กระบวน
4) กระบวน
เน่ืองจากในท

นตราย โดยมีท
ล้ว ช้ินส่วนอิ

นการท่ีเกิดปฏิ
ทําให้กากของ
ม่มีการจัดการ

กอบการจัดการของ

การเผาไหม้อย
ะบุสภาวะที่ผิด
กจากระบุสภ
วิธีแก้ไขเพ่ือให้
รดําเนินงานแ
ปฏิบัติ รวมถึ
กงานทุกคนที่
รทั้งข้อ 1) แล
บคุม 

ค ์
รีไซเคิลกากข
นกตามกระบ
การหลักของโร
นการแกะแย
ากของเสียไป
นการตกตะกอ
นการหลอมหรื
นการทางกาย
ทุกกระบวนก
ทั้งตัวทําละลา
อิเล็กทรอนิกส
ฏิกิริยา หรือกร
งเสียหรือสารอ
รที่ดี   

สวนที ่11 ก

งเสียอุตสาหกรรม ป

ย่างสมบูรณ์
ดปกติในการเ
ภาวะผิดปกติต
ห้กลับเข้าสู่สภ
แก้ไขสภาวะที่ผิ
ึงการประเมิน
เก่ียวข้องได้รับ

ละข้อ 2) มีคว

ของเสียของโร
บวนการหลักที
รงงานรีไซเคลิ
ยก ตัด หั่น บ
สู่กระบวนการ
อน ต้ม กลั่น ร
รือให้ความร้อ
ภาพอ่ืนๆ เช่น
ารหรือขั้นตอ
ายใช้แล้ว นํ้าม
ส์ ฯลฯ และน
ระบวนการให้
อันตรายที่อยู่ใ

กระบวนการ
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เผาไหม้ ซึ่งพ
ต่างๆ แล้ว ต้อ
ภาวะปกติที่มกี
ผิดปกติในการ
นสถานการณ์ห
ับทราบและป
ามสําคัญจึงต้

รงงานอุตสาห
ที่ใช้ในการรีไ
ล ประกอบด้ว
บดย่อยเพ่ือล
รรีไซเคิลขั้นต่
ระเหย หรือทํ
อนโดยตรง 
น การล้าง กา
อนการรีไซเคิ
มันหล่อลื่นที่ใ
นําไปผ่านกร
ห้ความร้อนแก
ในกากของเสี

รรไีซเคลิของ

นักงานต้องแ
องระบุสาเหตุที
การเผาไหม้อย
รเผาไหม้ตาม
หลังการแก้ไข

ปฏิบัติได้อย่างถ
ต้องติดไว้ในตํา

หกรรมที่ขึ้นท
ซเคิลแล้วจะไ

วย  
ดขนาดกากข

ต่อไป  
าให้เกิดปฏิกิริ

รพ่นสี  
ล จะมีกากข
ใช้แล้ว กรดห
ะบวนการต่า
ก่กากของเสีย
ยเกิดการฟุ้งก

งเสยีทุกประ

ก้ไขสถานกา
ที่คาดว่าจะทํา
ย่างสมบูรณ์  
ข้อ 1) โดยระ
ขสภาวะที่ผิดป
ถูกต้อง 
าแหน่งที่ผู้ปฏิ

ะเบียนในลําด
ไม่มีความหล

ของเสีย และ

ริยาเคมี   

องเสียซึ่งส่วน
หรือด่างที่ใช้แล
างๆ ทั้งที่ทําใ
ย ฯลฯ ซึ่งกระ
กระจายหรือรั่ว

ะเภท 

รณ์ผิดปกติน้ั
าให้เกิดสภาว

ะบุขั้นตอนที่ต้
ปกติเหล่าน้ัน 

บัติงานสามาร

ดับประเภท 
ลากหลายและ

ะการผสมกาก

นใหญ่เป็นกา
ล้ว แบตเตอรี
ให้มีขนาดเล็ก
ะบวนการเหล
ัวไหลออกสู่สิง่

ั้นให้กลับ
ะผิดปกติ

้องปฏิบัติ
และต้อง

รถเห็นได้

 

106 จะมี
ะแตกต่าง 

กของเสีย  

กของเสีย 
รี่หมดอายุ 
กลง หรือ
ล่าน้ีล้วนมี
งแวดล้อม
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ควบคุม 
ความคร
ของเสียอ
ความปล

เ
เหตุการณ

 
11.2 
 

ปฏิบัติงา
เซนติเมต

(Compre
กดดันแต
หรือถังป
ทดสอบค
ที่รัฐมนต
มีอุปกรณ
วิศวกรรม

การยกระดับผูประก

ดังน้ัน ในการ
ตรวจสอบทั้ง
บถ้วนของอุป
ออกจากเคร่ือ
อดภัยในการใ
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 ความเ
กระบว
รีไซเคิล

 การระ
อุปกร
เพียงพ

 การฟุ้ง
ในพ้ืนท

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ

ข้อ 6 

านของคนงาน
ตร จากระดับพื

essor) หรือถัง
ตกต่างจากบรร
ปฏิกิริยาดังกล
ความปลอดภั
ตรีกําหนดโด
ณ์ความปลอด
มควบคุมหรือบ

กอบการจัดการของ

รดําเนินงานก
งในส่วนของก
ปกรณ์ที่เก่ียวก
องมือ เครื่องจ
ใช้งานเคร่ืองมื
ฐานการปฏิบั

เสียหายของเค
วนการรีไซเคิล
ลให้เหมาะสม
ะบายมลสารอ
ณ์ควบคุมหรื

พอ 
งกระจาย ตก
ที่ได้รับอันตรา

ก่ียวข้อง ได้แก
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(4)  บ่อห ื

น ต้องมีขอบห
พ้ืนที่ติดกับบ่อ

(5)  หม้อน
งปฏิกิริยา (Re
รยากาศซึ่งใช้ก
ล่าวต้องได้รับ
ภัยในการใช้ง
ดยประกาศใน
ภัยและมีส่วน
บุคคลอ่ืนที่รัฐ

งเสียอุตสาหกรรม ป

กระบวนการรี
กากของเสียแ
กับการป้องกั
จักร และควา
มือ เครื่องจักร
ัติงานที่ดีสําห

ครื่องมือ เครื่อ
ล หรือไม่มีกา
ม 
ออกจากกระบ
รือบําบัดมลพิ

หล่น รั่วไหลข
ายขณะปฏิบัติ

ก่ 
ที่ 2 (พ.ศ. 25
เครื่องอุปกรณ
รือถังเปิดที่ท
หรือราวก้ันแข็
อหรือถังน้ัน 
นํ้า (Boiler) ห
eactor) และร
กับหม้อนํ้า หม
บการออกแบ
านโดยมีคํารั
นราชกิจจานุ
นประกอบที่จํ
ฐมนตรีกําหนด
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รีไซเคิลกากข
และเครื่องมือ
ันหรือควบคุม
ามเพียงพอใน
รต่างๆ ด้วย 
หรับขั้นตอนนี

องจักร อันเน่ื
รควบคุมสภา

บวนการรีไซเคิ
พิษ หรืออุปก

ของกากของเ
ติงาน 

535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
ทํางานสนอง
ข็งแรงและปล

หม้อต้มที่ใช้ขอ
ระบบท่อ เครื่อ
ม้อต้มที่ใช้ของ

บบ คํานวณ แ
ับรองของผู้ป
นุเบกษา การ
จําเป็นตามหลั
ดโดยประกาศ

ของเสียทุกปร
เครื่องจักรที่

มการหกรั่วไห
นด้านประสิท

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

องจากความผิ
วะต่างๆ ของ

คิลสูงกว่าที่กฎ
รณ์ควบคุมห

สียเข้าสู่สิ่งแว

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
งกันกับเครื่อ
ลอดภัยทางด้า

องเหลวหรือก๊
องจักรหรือภ
งเหลวหรือก๊า
และสร้างตาม
ประกอบวิชาชี
รติดต้ังมั่นคง
ลักวิชาการโด
ศในราชกิจจาน

ระเภทและทุก
ใช้ในกระบวน
หล การฟุ้งกร
ธิภาพของอุป

วิธีปฏิบัติงาน

ผิดพลาดในกา
เครื่องมือ เครื

ฎหมายกําหนด
หรือบําบัดมล

วดล้อม รวมถึ

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
องจักรที่อาจ
านที่คนเข้าถึง

าซเป็นสื่อนําค
าชนะที่ทํางา
ซเป็นสื่อนําค
มมาตรฐานที่
ชีพวิศวกรรม
 แข็งแรง ปล
ยมีคํารับรอง
นุเบกษา 

กรูปแบบจะต
นการรีไซเคิล
ระจาย หรือกา
ปกรณ์เหล่าน้ั

นที่จะป้องกันไ

ารนํากากของ
รื่องจักรในกระ

ด อันเน่ืองจา
ลพิษไม่มีประ

ึงพนักงานที่ป

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
จเป็นอันตรา
งได้สูงไม่น้อย

ความร้อน เครื่
านสนองกันโด
วามร้อน เครื่อ
ยอมรับ หรือ
ควบคุมหรือบ
ลอดภัยในกา
ของผู้ประกอ

ต้องมีการ
ล ทั้งในแง่
ารระบาย
ั้น รวมถึง

ไม่ให้เกิด

งเสียเข้าสู่
ะบวนการ 

กการไม่มี
สิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน

. 2535  

ายในการ
กว่า 100 

องอัดก๊าซ 
ดยมีความ
องอัดก๊าซ
อผ่านการ
บุคคลอ่ืน 
ารใช้งาน  
อบวิชาชีพ
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ตามมาต
ของผู้ประ

ที่อาจทํา
ลิตรขึ้นไป
ควบคุมห
คอนกรีต
มากกว่าห
เพ่ือป้องก
ต้องจัดให
อย่างเหม
วิชาการแ

สิ่งแวดล้
ปฏิบัติงา
ในราชกิจ



ที่โรงงาน
 

11.3  
 
บ่อสูบหรื
อันตราย
ไอระเหย
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รฐานที่ยอมรั
ะกอบวิชาชีพวิ

ให้เกิดอันตร
ป ต้องมั่นคง 
หรือบุคคลอ่ืน
ตโดยรอบให้มี
หน่ึงถังให้สร้
กันการแพร่กร
ห้มีวัตถุหรือเค
มาะสมและเพี
และภาชนะบร

ข้อ 10
ล้อมตามท่ีรัฐ
านประจําสําห
จจานุเบกษา 

 
 เง่ือนไ

หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 
วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีอ
รือบ่อกักเก็บ
ที่เป็นของเห

ยของสารเคมี 

กอบการจัดการของ

(6)  ภาชน
รับที่อุปกรณ์ค
วิศวกรรมควบ

(7)  ภาชน
ายแก่บุคคล 
แข็งแรง เป็น

นที่รัฐมนตรีกํ
มีขนาดที่สาม
้างเขื่อนที่สาม
ระจายของวัต
คมีภัณฑ์ที่มีคุ
พียงพอ ในกร
รรจุที่อาจเกิด
0 โรงงานต้อ
ฐมนตรีกําหน
หรับระบบป้อ

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อ

บรอบพื้นที่ที่มี
ลว ระบบดูด
ฯลฯ 

งเสียอุตสาหกรรม ป

นะบรรจุที่มีคว
ความปลอดภั
บคุมหรือบุคค
นะบรรจุวัตถุอัน
สัตว์ พืช ทรัพ
นตามมาตรฐา
าหนด โดยป
ารถจะกักเก็
มารถเก็บกักว
ถุที่บรรจุได้อย
ณสมบัติเหมา
ณีที่ภาชนะบ
ประจุไฟฟ้าสถิ

องมีวิธีการคว
ดโดยประกา

องกันสิ่งแวดล้

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA)  
อนไขการประ
านจะแตกต่าง

องมือเพ่ือควา
มีกิจกรรมท่ีอา
อากาศและระ
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วามกดดันต่าง
ัยและส่วนปร
ลอ่ืนที่รัฐมนต
นตราย เช่น วั
ัพย์หรือสิ่งแว
านที่ยอมรับ 
ระกาศในรา
บปริมาณขอ
วัตถุอันตราย
ย่างมีประสิทธิ
าะสมในการร
บรรจุน้ันต้ังอยู
ถิตได้ในตัวต้อ
วบคุมการปล่
าศในราชกิจ
ล้อมเป็นพิษซึ่

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

ะกอบกิจการ 
งกันขึ้นกับสภา

ามปลอดภัยต
าจก่อให้เกิดก
ะบบบําบัดมล

งจากบรรยาก
ระกอบที่จําเป็
ตรีกําหนดโดย
ัตถุไวไฟ วัตถุร
วดล้อมที่มีขน
โดยมีคํารับร
ชกิจจานุเบก

องวัตถุดังกล่า
ยน้ันเท่ากับป
ธิภาพในกรณี
ระงับหรือลดค
ยู่ในที่โล่งแจ้ง 
องต่อสายดิน
อยของเสียม
จานุเบกษาแ
งมีคุณสมบัติ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

มาตรการป้อ
าพที่ต้ังและรา

ตามเกณฑ์ฯ 
การหกล้น ห
ลพิษอากาศจ

าศ (Pressure
ป็นตามหลักวิ
ยประกาศในรา
ระเบิด วัตถุเค
าดของภาชน
องของผู้ประ
ษาและต้องส
วได้ทั้งหมด 
ริมาตรของถั
เมื่อเกิดวิบัติแ
ความรุนแรงข
ต้องมีสายล่อ

ลพิษหรือสิ่งใ
และต้องจัดให
ตามที่รัฐมนต

นุญาตประกอ
แวดล้อมในร

องกันและลด
ายละเอียดกา

เช่น คัน เขื่อ
รือรั่วไหลขอ
ากเครื่องมือ 

e Vessel) ต้
ชาการโดยมีค
าชกิจจานุเบก
คมี หรือของเห
นะบรรจุต้ังแต
กอบวิชาชีพวิ
สร้างเขื่อนหรื
เว้นแต่กรณีที
ถังเก็บขนาดใ
แก่ภาชนะดังก
ของการแพร่ก
อฟ้าให้เป็นไป

ใดๆ ที่มีผลก
ห้มีผู้ควบคุม
ตรีกําหนดโดย

อบกิจการขอ
รายงานการว

ผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

อนหรือรางระ
งสารเคมีหรือ
เครื่องจักรที่

้องเป็นไป
คํารับรอง
กษา 
หลวอ่ืนใด 
ต่ 25,000 
วิศวกรรม
รือกําแพง
ที่มีภาชนะ
ใหญ่ที่สุด  
กล่าว และ
ระจายได้

ปตามหลัก

ระทบต่อ
ดูแลและ
ยประกาศ 

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ 

ะบายและ 
อของเสีย
ก่อให้เกิด 
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หรือรั่วไห
สอดคล้อ

พ้ืนที่ประ
ของเหลว

ใน
ความสูง
กําจัดอย่
มีบ่อเก็บ
ต่อท่อไป

สาํ
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2)  จัดทําเอ
นที่เก่ียวข้องทัง้
3)  จัดทําเอ

ลอดภัยและปร
ที่ผิดปกติในกา
ที่ผิดปกติดังกล
ร้อมควบคุมดู
4) จัดให้มีร
สิทธิภาพการ ี

 ร
ที

 ร
 

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
หลของกากขอ
องกับข้อกําหน

ะกอบกิจกรร
ว ต้องมีคันกัน้
นบริเวณที่ต้ังถั
จากพ้ืนเพียง
างถูกต้องก่อน

บกัก เพ่ือกรณี
ยังบ่อเก็บกัก
าหรับตัวอย่าง

กอบการจัดการของ

อกสารระบุวิ ี
งหมดได้รับทร
อกสารที่ เ ป็น
ระสิทธิภาพข
ารทํางานของ
ล่าว โดยติดไว้
แลให้มีการปฏ
ระบบการตรว
รีไซเคิล เช่น 
ระบบตรวจส
ที่ปลอดภัย 
ระบบควบคุม 

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงาน
องเสียโดยเฉพ
นดน้ี ได้แก่ 

รมที่อาจก่อให
นหรือรางระบา
ถังตกตะกอน 
งพอที่จะก้ันแ
นระบายทิ้ง แ

ณีเกิดการร่ัวไห
และรวบรวมส
งวิธีการปฏิบัติ

งเสียอุตสาหกรรม ป

ธีการปฏิบัติง
ราบ พร้อมคว
นคําแนะนํา
องเครื่องมือ 
เตาหลอม หรื
ว้ในพ้ืนที่ปฏิบั
ฏิบัติอย่างถูกต
วจสอบ ควบค

อบ ควบคุม

ตรวจสอบกา

หรับข้อกําหนด
บางแห่ง ยังไ
พาะกากของเส

ห้เกิดการหก
ายโดยรอบพร้
ถังปฏิกิริยา ห

และรวบรวมส
แต่ในกรณีที่ไม่
หลของกากขอ
ส่งกําจัดยังหน
ติงานที่สอดคล้
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งานติดไว้ในพ
วบคุมดูแลใหม้ี
หรือข้อกําห
เครื่องจักรใน
รือหม้อต้ม หรื
บัติงานที่เห็นไ
ต้อง 
คุมการปฏิบัติ

ความดันแล

รสภาวะการเ

ดที่สําคัญ 
ไม่ได้ตระหนัก
สียอันตรายที่

กล้นหรือรั่วไห
ร้อมบ่อเก็บกกั
หม้อต้ม หอก
สารเคมีที่หกรั
ม่จัดทําคันก้ัน 
องเสียหรือสา
น่วยงานที่ได้รับ
ลอ้งกับข้อกําห

พ้ืนที่ปฏิบัติง
มีการนําไปปฏิ
หนดที่สําคัญ
กระบวนการ ี
รือหอกลิ่น แล
ได้ชัดเจนเพ่ือ

ติงานในข้ันตอ

ะอุณหภูมิขอ

เผาไหม้ในเตา

กถึงความสําคั
ที่เป็นของเหลว

หลของสารเค
กเพ่ือนําไปบํา
ลั่น ที่ล้างถัง 
รั่วไหลออกจา
อาจทําเป็นรา
รเคมีออกจาก
บอนุญาตต่อไ
หนดฯ ที่กล่าว

านที่เห็นได้ชั
ฏิบัติอย่างถูกต้
สําหรับการ
รีไซเคิล เช่น 
ละวิธีปฏิบัติง
สื่อสารให้พนั

อนที่สําคัญที่มี

องหม้อต้ม ห

หลอมหล่อ 

คัญในการควบ
ว ซึ่งข้อแนะนํ

คมีหรือกากข
บัด 
ฯลฯ ควรจัดท
ากภาชนะเหล
างระบายโดย
กภาชนะจะไห
ป  
วแล้ว แสดงดัง

ชัดเจน และสื
ต้อง  
ปฏิบัติงานที
เอกสารระบุข
านหรือมาตร

นักงานที่เก่ียวข

มีผลต่อความ

หอกลั่นให้อยู่

บคุมป้องกันก
นําเพ่ือให้มีกา

ของเสียอันตร

ทําคันก้ัน (Bu
ล่าน้ันไปทําก
รอบพ้ืนที่ดังก
หลลงรางระบ

งรูปที่ 19 

สื่อสารให้

ที่มีผลต่อ 
ข้อช้ีบ่งถึง
การแก้ไข
ข้องได้รับ

ปลอดภัย

ยู่ในระดับ 

การหกล้น 
รปฏิบัติที่

รายที่เป็น

und) ซึ่งมี
ารบําบัด 
กล่าวและ
บายซึ่งจะ
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ในตู้
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4) มีกา

บ่งชี
ส่งก
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รูปที่ 19

ที่มีประสิทธิภา
กบริเวณที่มีก
งไอระเหยของ
กบริเวณที่มีก
ตู้ที่มีม่านนํ้าเพื
ต้ังระบบดูดไอ
et Scrubber 
ารรวบรวมขอ
ช้ีไว้ที่ภาชนะบ
กําจัดยังหน่วย

กอบการจัดการของ

9  ตัวอย่างวิธี
เพ่ือรวบรว

าพในการป้อง
ารตีโซ่ล้างถัง
งตัวทําละลาย
การพ่นสีออกจ
พ่ือจับละอองสี
อระเหยของส

องเสียหรือกา
บรรจุอย่างชัด
ยงานที่ได้รับอน

งเสียอุตสาหกรรม ป

การปฏิบัติงาน
มกากของเสีย

งกันไอระเหยแ
ด้วยตัวทําละล
ย โดยควรทําใ
จากพ้ืนที่อ่ืน 
ส ีและดูดอาก
ารเคมี และสี

กตะกอนที่ปน
ดเจน และจด
นุญาตต่อไป
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นที่ดีในการทาํ
ยที่รั่วไหลออก

และเสียงดังจา
ลายออกจาก
ในห้องหรือตู้ที
เพ่ือป้องกันก
าศที่มีไอระเห

สีออกไปบําบัด

นเป้ือนมากับ
บันทึกปริมาณ

าคันกั้น (Bun
กจากภาชนะไป

ากการล้างถังบ
พ้ืนที่อ่ืน เพ่ือ
ที่มีระบบดูดอา
การฟุ้งกระจา
หยของสีไปบํา
ดโดยใช้ระบบบ

ภาชนะไว้ในภ
ณของเสียที่นํ

nd) 
ปบําบัด กําจัด

บรรจุสารเคมี
ลดเสียงและป้
ากาศออกไปบํ
ยของไอระเห
บัด 
บําบัดที่มีประ

ภาชนะที่เหมา
ํามาจัดเก็บทุ

ด 

มีใช้แล้ว 
ป้องกันการฟุ้ง
บําบัด  
หยของสี โดย

ะสิทธิภาพ เช

าะสม โดยคว
ุกครั้ง เพ่ือรอ

งกระจาย

ควรพ่นสี

ช่น ระบบ 

วรติดป้าย
อรวบรวม
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