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ดการกากของเ
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น 
กรรม 

รมฉบับนี ้ คร
ที่ขึ ้นทะเบียน
ากอุตสาหกรร

กับโรงงานรับ

ระมาณ 2558  

สาหกรรม 

รรมสีเขียว 
รประกอบ
ภาคต่างๆ  
ความเสี่ยง 
นขั้นตอน 
าบัดกําจัด
ขึ้นภายใน
บัดกําจัด 

งค์ดังน้ี 
สาหกรรม 

รอบคลุม 
นโรงงาน 
รมมาเป็น

บรีไซเคิล 



 
กากอุตส
การปฏิบั
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องเสียโดยวิธีฝั

การของโรงงา
บัติงานของโ
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รวมถึงโรงง
การหลอมตะ
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รอเหล็กกล้า (Iro
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ไปกําจัดอ
โรงงานเผ
อันตราย/
โดยการใช้
ของสารบ
เถ้าท่ีเกิดขึ
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เพ่ือนํากล
คัดแยกอย
โรงงานฝงั

บผูประกอบการจัดก
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นการหล่อเหล็
นําไปใช้งาน 
ลุงหลอมเศษโลห
ะท่ีมิใช่เหล็กหรือ
สุทธ์ิ หลอม หลอ่
ลอมตะกั่วจากแ
id ท่ีเสื่อมสภาพ
เจือปนมาผ่านก
ําบัดน้ําเสียรวม
ลดกําจัดบําบัดม
อย่างถูกวิธีต่อไป
ผากากของเสีย
/เตาเผาเฉพาะ
ช้ความร้อนเพ่ือ
บางอย่าง โดยมี
ข้ึนอย่างถูกต้อง
ปรับเสถียรกา
รรม : เป็นกา
นอันตรายหรือเป็
ของกากของเสีย
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ด้คุณภาพตาม
ท่ีมีลักษณะแต
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ดการส่วนท่ีเหลื

ากากของเสียไป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นําแร่เหล็ก
าเหล็กและ
มท่ีต้องการ 
ตกแต่งกัน

เป็นการนํา
รถลุง ผสม 
ต้น 
ตเตอร่ีชนิด 
นแบตเตอรี่
ตาหลอม 
สาหกรรม :
กากตะกอน

ป็นของเสีย
บัดของเสีย
ปนอันตราย
และจัดการ

ากโรงงาน
นตรายให้มี
พความเป็น
ป็นของแข็ง
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ทางอุตสาหกร

ภทหรือชนิดโรง
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11) การทําไพ
หรือสารไ

12) การซ่อม
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ตร 
หรือการล้างผลิต
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ักษณะกิจการ 

ปน็ 2 ประเภท ไ
ขาภิบาล (Sanit
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ับอุตสาหกรรมอื
าพ (ไบโอดีเซล)
ของเสียอุตสาห
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หกรรมการเกษต
อทานอล ) จา

าซ) จากการย
อุตสาหกรรมก

ช้แล้วจําพวกยา
อเพลิง 
แก้ว 
ากหรือตะกอน
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สาหกรรม 

จากโรงงาน
ธีการผลิต

ตสาหกรรม

emolition 
and Fine 

พ 
ปน็ของเสีย

ท่ีไม่ใช้แล้ว 

หรือน้ํามัน
ตร 
กของเสีย

ย่อยสลาย
การเกษตร

าง พลาสติก 

นน้ํามันดิบ 

 



ตารางที่ 
ลําดับ

ประเภท 
106 
(ต่อ) 

 
 

1 (ต่อ) 

ประเภ

 

ภทหรือชนิดโรง

หลักปฏิบัติทีด่ี

งงาน 
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14) การกลั่น
Recove

15) การผสม
Blendin

16) การผสม
Blendin

17) การผสม
and Liq

18) การสกัด
19) การคืนส
20) การคืนส
21) การคืนส
22) การผลิตส

เพ่ือนําไป
23) การทําสี

(Waste 
24) การผลิต

ท่ีไม่ใช้แล
25) การหลอ

ฝุ่นจากร
26) การหลอ
27) การขจัด

(Dehydr
28) การบดย

ท่ีไม่ใช้แล
29) การบดย่อ
30) การทําวัต

ไว้ในลําดั

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ลั

นตัวทําละลาย
ry) 

มเพ่ือใช้เป็นเชื้อ
ng for Fuel Su
มเพ่ือใช้เป็นวัตถ
ng for Raw Ma
มเพ่ือปรับคุณภ
quid Blending 
แยกโลหะมีค่า 
ภาพกรดหรือด่
ภาพตัวเร่งปฏิกิ
ภาพถ่านกัมมัน
สารสีจากตะกอน
ปทําสารเคลือบผิ
น้ํามันหรือผลิต
Oil Refining)
เคมีภัณฑ์หรือส
ล้วหรือเสื่อมสภ
อมโลหะเพ่ือนํา
ะบบบําบัดมลพิ
มตะกั่วหรือโลห
ดความชื้นจา
ration by Ove
ย่อยเคร่ืองใช้ไฟ
ล้ว 
อยหรือการแยก
ตถุดิบหรือผลิตภ
ดับใด 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ักษณะกิจการ 

ยท่ีไม่ใช้แล้วก

อเพลิงทดแทน 
ubstitution) 
ถุดิบทดแทน (S
aterials Subst
ภาพให้เหมาะส

for Specific D
(Precious Met
าง (Acid or Ba
กิริยา (Catalyst
นต์ (Activated 
นโลหะหนักหรือ
ผิว (Frit) 
ภัณฑ์อ่ืนๆ จาก

สารเคมี ซ่ึงมีการ
าพมาเป็นวัตถุดิ
กลับมาใช้ใหม่จ

พิษทางอากาศ 
หะอ่ืนจากแบตเ
กกากตะกอน

en) 
ฟฟ้าและชิ้นส่ว

วัสดุมีค่าจากเซล
ภัณฑ์ใหม่จากวั

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กลับมาใช้ใหม่

(Solid and 

Solid and 
itution) 
มกับวิธีการกํา
Disposal) 
tals Recovery
ase Regenerat
t Regeneratio
Carbon Rege
อตัวเร่งปฏิกิริยา

กน้ํามันหล่อลื่นท

รนําเคมีภัณฑ์ห
ดิบในการผลิต 
จากตะกรัน ตะ

ตอรี่ท่ีไม่ใช้แล้ว
นโลหะหนักโด

วนอุปกรณ์อิเล็ก

ลล์แสงอาทิตย์ที
ัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท
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 (Solvent 

Liquid 

Liquid 

จัด (Solid 

y) 
tion) 
n) 
neration) 
ท่ีไม่ใช้แล้ว

ท่ีไม่ใช้แล้ว 

หรือสารเคมี

ะกอน หรือ

 
ดยการอบ 

กทรอนิกส์

ท่ีไม่ใช้แล้ว 
ท่ีไม่ได้ระบุ

 



 ใ
การจัดก
ที่มีการจั
กากของ
นําไปใช้ป
รวมถึงโร
หรือกําจั
 
วัตถุดิบห
12 กลุ่ม 
ที่บําบัดข
 

ในภาพรวมข
ารกากของเสี
ัดการกากของ
เสียออกเป็น
ประโยชน์ เช่น
รงงานรีไซเคิล
ัดต่อไปโดยโร
สําหรับโรงงาน
หรือนํามาผ่าน
ตามลักษณะ

ของเสียหรือนํ้

องโรงงานอุต
สียในขั้นต้น ข
งเสียในขั้นต้น
นวัสดุชนิดต่าง
น โรงงานผลิ
ที่เป็นการจัด
งงานจัดการก
นจัดการกากข
นกรรมวิธีการ
ะกิจการหลัก 
้าเสียด้วยวิธีท

หลักปฏิบัติทีด่ี

ตสาหกรรมท่ีใ
ขั้นกลาง และ
 คือ โรงงานคั
งๆ โดยวัสดุที
ตกระดาษ โร
การกากของเ
กากของเสียขั้น
ของเสียขั้นกล
รผลิตทางอุตส
ดังแสดงในต

ทางกายภาพ ชี
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ให้บริการจัดก
ะขั้นปลายหรื
คัดแยกกากขอ
ที่สามารถใช้ป
รงงานหลอมพ
เสียขั้นกลาง ส
นปลาย  
ลาง จะเป็นโรง
สาหกรรมเพ่ือ
ารางที่ 1 ส่ว
ชีวภาพ หรือเค

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

การกากอุตสา
รอขั้นสุดท้าย 
องเสียซึ่งจะใช้
ประโยชน์ได้อี
พลาสติก โรงง
ส่วนเศษที่เหลื

งงานที่นําของ
อให้เกิดเป็นผ
นโรงงานจัดก
คมี รวมถึงกา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

หกรรมของป
(รูปที่ 1) โด
้คนงานหรือเค
อีกจะถูกส่งไป
งานถลุงหลอม
ลือจากการคัด

เสียจากโรงงา
ผลิตภัณฑ์ชนิด
การของเสียขั้
รบําบัดของเสี

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ประเทศไทย มี
ยโรงงานอุตส
ครื่องจักรในกา
ปยังโรงงานที
มเศษโลหะหรื
ดแยกจะถูกส่ง

านผู้ก่อกําเนิด
ดใหม่ จําแนก
ั้นปลาย ได้แก
สยีวิธีฝังกลบ 
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สาหกรรม 

มีทั้งที่เป็น
สาหกรรม 
ารคัดแยก
ที่ต้องการ
รืออโลหะ 
งไปบําบัด

ดมาใช้เป็น
กออกเป็น  
ก่ โรงงาน 

 



 

 
โดยเร่ิมจ
และการ
ที่ได้รับอ
ที่แตกต่า

กา
รจั

ดก
าร

ขอ
งเส

ียข
ั้นต้

น 
กา

รจั
ดก

าร
ขอ

งเส
ียข

ั้นก
ลา

ง 
กา

รจั
ดก

าร
ขอ

งเส
ียข

ั้นส
ุดท้

าย
 

ขัน้ตอนก

ขั้นตอนหลักใ
ากการตกลงรั
เก็บกักกากข
นุญาต และก
างกันในแต่ละ

ลําด

ฝั

เตาเผา

ลําดับ 60 

ลําดับ 59  

ลําดับ 106 

รูปที่ 1 ลั

การปฏบิัติงา

ในการปฏิบัติง
ับกากของเสีย
องเสียไว้ในโร
ารบําบัด กําจั
ขั้นตอนหลักแ

ดับ 105 

ฝังกลบ 

าเฉพาะ 

เผาทําลาย 

ถลุงหลอมเศษ

ซ่อมหรือล้าง

ผลิตเคมีภัณฑ์

ถลุงหลอมเศษ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ักษณะการจัด

านของโรงง

งานของโรงงา
ยเข้ามาดําเนิน
รงงาน การคัด
จดัมลพิษที่เกิด
แสดงดังรูปที่ 

เผ

ษเหล็กหรือเหล็ก

ของเสียจา

บรรจุภัณฑ์ 

์หรือสารเคมี

ษโลหะท่ีมิใช่เห

กลั่นตัวทําละล
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ดการกากอุตส

งานจดัการก

นจัดการกากอ
นการในโรงงาน
ดแยก รีไซเคิล
ดจากกระบวน
2 

ลําดับ 101

เผาในเตาเผ

ลําดับ 105

ผาเป็นวัตถุดิบท

กกล้า

ทําเชื้อเพลิงผส

สกัดแยกโลหะมี

ากโรงงานอุ

หล็กหรือเหล็กก

ลายใช้งานแล้วก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

าหกรรมในปร

กากอุตสาหกร

อุตสาหกรรมจ
น การขนส่งก
ล และบําบัด
นการดําเนินงา

1 

ผา 

คัดแยก

ทดแทน 

เตาเผาร่วม

สม และทําเชื้อ

มีคา่จากชิน้ส่วน

ตสาหกรรม

ล้า รวมถึงการ

กลับมาใช้ใหม่

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ระเทศไทย

รรม 

จะคล้ายคลึงกั
ากของเสียเข้
 กําจัดกากอุต
านของโรงงาน

ลําดับ

บําบัดน้ํา

เผาเป็นเชือ้

เพลิงทดแทน 

นอิเล็กทรอนิกส ์

ม 

รหลอมตะกั่วจา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กันในทุกประเภ
้ามาในโรงงาน
ตสาหกรรมต
น ซึ่งอาจมีรา

 101 

าเสียรวม 

อเพลิงทดแทน 

บดย่อยเศษ
ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนกิ

ากแบตเตอรี่เก่า
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ภทกิจการ 
น การรับ
ามวิธีการ 
ยละเอียด

ษ

กส์

า 

 



4. 
คัด

แย
ก 

 
ั

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

 

รูปที่ 2 ขั้นต

เสนอร
หรื

โรงงาน

ตร

หลักปฏิบัติทีด่ี

อนการปฏิบัติ

ราคารับซ้ือ กรณี
รือรีไซเคิลหรือใช

คัดแยก  

บําบัด 

โร

นลูกค้าย่ืนขออน

นําไปกักเก็บ

รวจสอบของเสีย
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ติงานของโรงง

โรงงานลูก

ณนีํามาคัดแยก
ช้ประโยชน์ 

ขนส่งขอ

ตรวจสอบของ

รีไซเคิล 

กําจัดมลพิษท่ีเ

รงงานตกลงรับบ

นุญาตนําของเสี

บเพ่ือรอการนําไ

ยในเบื้องต้น 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

านจัดการกาก

ค้าติดต่อขอรับบ

เสนอ
ก

องเสียมายังโรงง

เสียท่ีขนส่งมายั

 บําบั

เกิดจากการจัดก

ได้รับอนุ

บริการ

ตรงกับที

ยออกนอกโรงง

ไปคัดแยก รีไซเ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กอุตสาหกรรม

บริการ 

เก็บตัวอย่าง

อัตราค่าบริการ
กรณีนํามาบําบั

าน

ยังโรงงาน 

กบดั  

การกากของเสยี

ญาต

โร

ท่ีตกลงไว้

านต่อกรมโรงง

เคิล และบําบัด 

วิเคราะห์ตัวอย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ม 

ง 

รบําบัด กําจัด 
ัด กําจัด 

กําจัด 

ย 

งงานตกลงรับบ

านอุตสาหกรรม

กําจัด 

ย่าง 
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บริการ

ม 

 



 
แต่ละปร
ที่มีวัตถุป
โรงงานอา
ผลิตภัณ
การจัดก
โรงงานจึ
 
 

1.2.1 
 
กากอุตส
ที่จะนําก
สมบัติกา
ที่โรงงาน
รวมถึงกา
จึงจัดทํา
การทําสัญ
อีกครั้ง 
 

1.2.2 
 
โรงงานลู
ต่อหน่วย
จะต้องยื
จากหน่ว
ออกมาเพ
จัดการกา
อันตราย 
จากโรงงา
(Manifes

สําหรับขั้นต
ระเภท มีแน
ประสงค์รับเอ
าจต้องซื้อของ
ฑ์ที่ส่งจําหน่า
ารของเสียใน
ึงจะเรียกเก็บ
สําหรับรายละ

การตกลงรบั
เมื่อได้รับการ

สาหกรรมจะจั
กากของเสียไป
ากของเสียใน
นสามารถนําไ
ารคิดค่าใช้จ่าย
ข้อเสนออัตร
ัญญาและข้อต

การขนส่งก
เมื่อโรงงานลู
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้
ยงานผู้อนุญาต
นยันการรับก
วยงานผู้อนุญา
พ่ือทําการจัด
ากอุตสาหกรร
จะต้องได้รับอ

านผู้ก่อกําเนิด
st) กากของเสีย

อนการตกล
วทางที่แตกต
อาของเสียมา
งเสียจากโรงงา
ายให้แก่ผู้ที่ต้
ขั้นปลาย เป็น
ค่าบริการบําบ
ะเอียดการปฏิ

บกากของเสี
รติดต่อขอรับบ
ัดส่งพนักงานไ
ปรีไซเคิลหรือบ
นเบ้ืองต้นด้วย
ไปรีไซเคิล หรื
ยและปริมาณ
าค่าบริการยื่น
ตกลงในรายล

กากของเสียม
ลูกค้าและโรง
ผู้ก่อกําเนิดกา
ต และในกรณี
กากของเสียม
าตแล้ว โรงงา
ดการตามวิธีก
รมน้ัน หากเป็
อนุญาตจากห
หรือโรงงานผู้ใ
ยอันตรายทุกค

หลักปฏิบัติทีด่ี

งรับกากของ
ต่างกัน โดยใ
าผ่านกระบว
านผู้ก่อกําเนิดเ
้องการนําไปใ
นการนํากากข
บัด กําจัดกาก
ฏิบัติงานของโร

สยีเข้ามาดาํ
บริการจัดการ
ไปเก็บข้อมูลใ
บําบัดกําจัด พ
ย เพ่ือให้มีข้อ
รือบําบัด กําจั
การกําจัด หรื
นให้โรงงานลู
ละเอียดเก่ียวกั

มายังโรงงาน
งงานผู้ให้บริก
กของเสียจะต

ณีที่เป็นการย่ืน
าจัดการในโร
านผู้ก่อกําเนิด
การที่ได้รับอนุ
ปนกากของเสีย
หน่วยงานที่เก่ีย
ให้บริการจัดก
ครั้งด้วย 
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

งเสียเข้ามาดํ
ในกรณีโรงง
นการเพ่ิมมูล
เพ่ือนํามาเป็น
ใช้ประโยชน์ใ
ของเสียที่ไม่ส
กของเสียจากโ
รงงานจัดการ

าเนินการในโ
รกากอุตสาหก
ในเบ้ืองต้นเก่ี
พนักงานอาจเ
อมูลที่ครบถ้ว
จัดได้หรือไม่ 
รือในกรณีนําไป
กค้าพิจารณา
กับการขนส่งก

นจัดการกาก
การจัดการกา
ต้องย่ืนแบบฟ
นขอทางสื่ออิเ
รงงานของตน
ดกากของเสียจ
นุญาตไว้ต่อไป
ยที่เป็นอันตรา
ยวข้องและต้อ
ารกากอุตสาห

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ดําเนินการใน
านคัดแยกแ
ลค่าด้วยการน
นวัตถุดิบสําหรั
ในขณะที่โรงง
ามารถใช้ประ
โรงงานผู้ก่อกํา
กากอุตสาหก

โรงงาน 
กรรมจากโรงง
ยวกับกากขอ
เก็บตัวอย่างก
วนเพียงพอต่อ
และใช้วิธีการ
ปรีไซเคิลได้ จ
า ซึ่งหากโรงง
กากของเสียม

กอุตสาหกร
ากอุตสาหกร
ฟอร์มขออนุญ
เล็กทรอนิกส์โ
เองภายใน 3 
จะแจ้งให้โรงง
ป ในขั้นตอนก
าย ผู้ที่ได้รับม
องได้รับการแต
หกรรมอย่างถูก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นโรงงานจัดก
ละรีไซเคิลข
นําไปใช้ประโ
ับการคัดแยกห
งานบําบัด กํา
ะโยชน์ได้แล้ว
าเนิด 
รรมในแต่ละข

งานลูกค้า โรง
งเสียที่ได้รับก

กากของเสียเพื
อการตัดสินใ
รใดในการบํา
จะรับซื้อในอัต
งานลูกค้าตกล
ายังโรงงานจัด

รรม 
รรมทําสัญญา
ญาตนํากากขอ
โรงงานผู้รับจัด
วัน และภาย

งานผู้ให้บริกา
การขนส่งกาก
มอบหมายให้เป
ต่งต้ังให้เป็นตัว
กต้องและจะต้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

การกากอุตส
องเสียถือเป็
โยชน์ในรูปแ
หรือรีไซเคิล แ
าจัดกากของเ
มาทําการบําบ

ขั้นตอนหลักมี

งงานผู้ให้บริก
การติดต่อ สํา
พ่ือส่งวิเคราะห
ใจว่า เป็นกาก
บัด กําจัดกา

ตราราคาเท่าใด
ลงรับบริการก็
ดการกากอุตส

าและข้อตกล
องเสียออกนอ
ดการกากอุตส
ยหลังเมื่อได้รับ
ารไปขนส่งกา
กของเสียมายั
ป็นผู้ขนส่งกา
วแทนขนส่งกา
้องใช้ใบกํากับ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

สาหกรรม 
นกิจการ 

แบบต่างๆ  
และได้เป็น
เสียที่เป็น 
บัด กําจัด 

มีดังน้ี 

ารจัดการ
หรับกรณี 
ห์ลักษณะ
กของเสีย 
กของเสีย 
ด จากน้ัน
ก็จะต้องมี
สาหกรรม

ลงกันแล้ว 
อกโรงงาน 
สาหกรรม
บอนุญาต
กของเสีย
ยังโรงงาน
กของเสีย
ากของเสีย
บการขนส่ง 

 



1.2.3 
 
กากของเ
ที่ได้ตกล
กระบวน
นําเข้าสู่ก
ที่โรงงาน
อัตราค่า
กากของ
ที่โรงงาน
 
1.2.4 

 

กากของเสี
พลาสติก
กากของ
กระบวน

การรับกาก
เมื่อกากของ
เสียและนําไปวิ
ลงให้บริการกับ
นการจัดการข
กระบวนการ
นผู้ให้บริการส
บริการใหม่ จ
เสียเข้าสู่กระ

นสามารถให้บริ

การจัดการก
กระบวนการที

 กระบ
การค

สยีที่นํามาคัดแ
กหรือการคัดแ
งเสียที่เป็นเค
การคัดแยกก
 

ของเสียและ
เสียถูกขนส่ง
วิเคราะห์ลักษ
ับโรงงานลูกค้
ของเสียที่กําห
อีกครั้ง ในกร
สามารถให้บริ
จะแจ้งกลับไป
ะบวนการจัด
ริการได้ก็จะส่

กากของเสยี
ที่โรงงานแต่ละ

บวนการคดัแ
คัดแยกกากข
แยก เช่น กรณี
แยกพลาสติกต
ครื่องใช้ไฟฟ้า
ากของเสีย แส

หลักปฏิบัติทีด่ี

ะการเก็บกัก
งมาถึงโรงงาน
ษณะสมบัติอีกค
ค้าหรือไม่ หา
หนดไว้ทันที ห
รณีที่ลักษณะ
รการจัดการก
ปยังโรงงานลู
การต่อไป แต

สง่กากของเสีย

ยด้วยกระบว
ะประเภทใช้จัด

แยกกากของเสี
ของเสียอาจด
ณีกากของเสียจํ
ตามเกรดคุณภ
าหรือช้ินส่วน
สดงดังรูปที่ 3
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

กก่อนนําไปจั
นผู้ให้บริการ
ครั้ง เพ่ือเปรีย
กลักษณะสม
หรืออาจนําไป
ะสมบัติกากข
ากของเสียดัง
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้
ต่หากลูกค้าไ
ยกลับคืนลูกค้า

วนการคัดแ
ดการกากของเสี

สีย 
ดําเนินการโด
จําพวกถุงบรรจ
ภาพหรือสีขอ
นอิเล็กทรอนิ
3 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

จดัการด้วยวิ
จัดการกากอุ
บเทียบว่ากาก
บัติกากของเส
ปเก็บกักไว้ยัง
องเสียไม่ตรง
งกล่าวได้ โดย
ผู้ก่อกําเนิดกา
ม่ตกลงหรือก
าและแจ้งใหก้

ยก รีไซเคิล
สยีแตกต่างกัน

ดยคนหรือเครื
จุภัณฑ์ที่นํามา
องพลาสติกจะ
นิกส์จะใช้เครื

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

วธีิต่างๆ 
อุตสาหกรรม 
กของเสียที่ขน
สียตรงตามท่ี
งอาคารพักก
งตามที่ตกลง
ยต้องปรับเปลี
ากของเสีย ห
กากของเสียที
กรมโรงงานอุต

 และบําบัด
น โดยมีรายละ

รื่องจักรขึ้นอ
าคัดแยกส่วนที
ะใช้แรงงานคน
รื่องจักรเป็นห

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

จะทําการสุ่ม
นส่งมาเป็นชนิด
ตกลงกัน ก็จ
ากของเสียเพื
กันไว้ แต่ยังอ
ลี่ยนวิธีการจัด
หากตกลงกันไ
ที่ขนส่งมาไม่อ
ตสาหกรรมทร

 กําจัด 
เอียดดังน้ี 

ยู่กับประเภท
ที่เป็นกระดาษ
นเป็นหลัก แต
หลัก สําหรับ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มตัวอย่าง 
ดเดียวกับ
ะนําเข้าสู่
พ่ือรอการ
อยู่ในข่าย 
ดการหรือ
ได้ก็จะนํา 
อยู่ในข่าย 
ราบ 

ทหรือชนิด 
ษออกจาก
ต่หากเป็น
บตัวอย่าง

 



กาก

จัดเ

 
 
 
 

กของเสียรีไซเคลิ

เก็บรอนําไปรีไซ

ส่งกําจดั

กากของเสี

รูปที่ 3 ตัวอ

ถอดแยกชิ้นส

ลได้ กา

ซเคิล

กากของเสียอั

ดหลุมฝังกลบอย
(Secure Land

ยประเภท Scra

หลักปฏิบัติทีด่ี

อย่างกระบวน

ส่วน 

ขนส
เข้ามา

คัดแยกป

การต

ากของเสียท่ีรีไซ

อันตราย 

ย่างปลอดภัย
dfill) 

ap/อุปกรณ์ไฟฟ้
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สําห

นการคัดแยกก

ส่งนํากากของเสี
าคัดแยกในโรงง

ประเภทกากขอ

ตกลงรับกากของ

ซเคิลไม่ได้ 

ส่งกําจัดหลมุ
(Sa

กาก

กร

ฟ้า 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กากของเสียปร

สีย
งาน 

องเสีย 

งเสีย 

มฝังกลบตามหลั
anitary Landf

กของเสียไม่อันต

ะดาษ พล

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ระเภทต่างๆ 

อัดเ

ส่ง

ลักสุขาภิบาล 
fill) 

ตราย 

ลาสติก โลห

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เป็นก้อน 

งลูกค้า 

หะ ไม้ 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 
 



 

ผลิตภัณ
กระบวน
ใช้แล้ว แ
แสดงดังรู

 กระบ
กระ

ฑ์สุดท้าย เช่
นการสกัดแยก
และกระบวน
รูปที่ 4  

ก.

 

  

โลหะมีค
(ทองเหลือง, ท

บวนการรีไซเ
บวนการรีไซ
น กระบวนก
กโลหะมีค่า ก
การกรองผสม

 กระบวนการ

รูปที

ชิ้

ค่า 
ทองแดง) 

หลักปฏิบัติทีด่ี

เคลิกากของเ
ซเคิลกากของ
การบดย่อยเค
กระบวนการก
มเพ่ือผลิตเช้ือ

รบดย่อยเคร่ืองใ

ที่ 4 ตัวอย่างก

 

ชิ้นส่วนอุปกรณอิ์

กระ

เศษชิ้นส่

ส่

เข้าเ
(C
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

สีย 
งเสียจะแตก
ครื่องใช้ไฟฟ้า
กลั่นตัวทําละ
อเพลิงทดแทน

ใช้ไฟฟ้าและชิน้

กระบวนการรไี

 

อิเล็กทรอนิกส์ที

ะบวนคัดแยก

ส่วนท่ีมีขนาดให

สงจําหน่าย

ครื่องบดย่อย
Crushing) 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ต่างกันตามป
าและช้ินส่วน
ะลายใช้แล้ว ก
น สําหรับตัวอ

นส่วนอุปกรณ์อิเ

ไซเคิลกากขอ

ท่ีไม่ใช้แล้ว

ญ่ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ประเภทกาก
นอุปกรณ์อิเล็ก
กระบวนการ
ย่างกระบวนก

ล็กทรอนิกส์ท่ีไม

งเสีย

Sc

ผงฝุ่

ระบบบําบัดมล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ของเสียและ
กทรอนิกส์ที่ไ
ต้มกลั่นนํ้ามัน
การรีไซเคิลกา

ม่ใช้แล้ว 

crap 

ฝุน 

ลพิษอากาศ 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ะประเภท
ไม่ใช้แล้ว
นหล่อลื่น 
ากของเสีย 

 



รูปที

หลักปฏิบัติทีด่ี

ข. กระ

ที่ 4 ตัวอย่างก

กา

ขนส่ง

คัดแยกส่

เผ

ห
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ะบวนการสกัดแ

กระบวนการรไี

ารตกลงรับของเ

งของเสียมายังโร

วนประกอบท่ีมี

ผาเพ่ือหลอมโลห

Silver Slag

หลอม Silver Sl

Silver Ingot

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

แยกโลหะมีค่า

ไซเคิลกากขอ

เสีย 

รงงาน

โลหะมีค่า 

หะ 

ag

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งเสีย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ไอเสีย 

ไอเสีย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 
 



ค. กระ

สูบตัวท
จากภาช

สุ่มเก็บตั
ทางกา

การต

ขนส่งตัวทําละ

กลั่น

สุ่มเก็บตัวอ
ในห้องปฏิ
ให้มีคุณส

ควบแน
ให้กล

หลักปฏิบัติทีด่ี

ะบวนการกลั่นต

ทําละลายท่ีใชแ้
ชนะข้ึนแท้งก์จดั

ตัวอย่างมาวิเคร
ยภาพและทางเ

ตกลงรับของเสีย

ะลายใช้แล้วมาย

ันตัวทําละลาย

ผลิตภัณฑ์ 

ย่างเพื่อนําไปวิเ
บัติการเพ่ือตรว
สมบัติได้ตามต้อ

น่นไอตัวทําละล
ายเป็นของเหล
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สําห

ตัวทําละลายใช้ง

รูปที่ 4 (ต่อ)

แล้ว
ดเก็บ

าะห์
เคมี

ย 

ยังโรงงาน 

เคราะห์
วจสอบ 
งการ 

าย
ว

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งานแล้วกลับมา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าใช้ใหม่

ต

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ตะกอนจากการ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กลั่น

 



 
 
 

 ไอน้ํา 

 น้ํามัน

สูบน้ํ

กล

กล

น 

ขน

น้าํมันหล่อลื่นเก็บ

แยกน้ํา 

กลั่นแยกน้ํามัน

ลั่นแยกน้ํามัน ค
230-260 o

ลั่นแยกน้ํามัน ค
230-330 o

กากของเสีย

หลักปฏิบัติทีด่ี

ง. กระบวนกา

ก

ส่งน้ํามันหล่อลื่น

บเข้าแท้งก์

นเบา 

ครั้งท่ี 1 
oC 

ครั้งท่ี 2 
oC 

ย 
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ารต้มกลั่นน้ํามัน

รูปที่ 4 (ต่อ)

การตกลงรับขอ

น/น้ํามันไฮดรอ

Medium

Heavy 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นหล่อลื่นใช้แล้ว

งเสีย

อลิกใช้แล้วมายัง

สูบน้ํามัน

ถัง

น้าํ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งโรงงาน

นไฮดรอลิกเก็บ

แยกน้ํา 

งเก็บน้ํามันรอก

กลั่นข้ันสุดท้าย
340-350 oC 

ามันเอนกประส

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เข้าแท้งก์ 

ลั่น 

ย 

สงค ์

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ไอน้ํา

 



 
 

ไปกําจัดอ

ลงด้วยกา
และเป็น
และไม่ใช
ในการบํ
ของจุลิน

 กระบ
กระบ

อย่างถูกวิธีต่อ
กระบ

ารเปลี่ยนให้ส
กลางหรือไม่
ช้ออกซิเจนใน
ําบัดนํ้าเสียที
ทรีย์ สําหรับต

 
 

ถังเก็บน

จ. 

บวนการบําบั
บวนการบําบัด
อไป 
บวนการบําบัด
สารอันตรายอยู
เกิดปฏิกิริยา 
นการย่อยสลา
ที่มีสารอันตร
ตัวอย่างกระบ

ขน

น้ํามันหล่อลื่นใช

หลักปฏิบัติทีด่ี

กระบวนการกร

บดัน้าํเสียรวม
ดนํ้าเสียเป็นกา

ดนํ้าเสียทางกา
ยู่ในรูปตะกอน
ส่วนกระบวน

ายสารอินทรีย
ายปนเป้ือน 

บวนการบําบัด

ก

กา

ส่งน้ํามันหล่อลื่

ช้แล้ว 
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

รองผสมเพื่อผลิ

รูปที่ 4 (ต่อ)

 
ารลดการบําบั

ายภาพและเค
นหรือเกลือที่เ
นการบําบัดนํ้
ย์ อย่างไรก็ต
เน่ืองจากสา

ดนํ้าเสียรวม แ

เชื้อเพลิงทดแท

กรองผสมให้เข้า

ารตกลงรับของ

น/ตัวทําละลาย

น้ําเสีย 

กรองสิ่งปนเปื้อ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ลิตเชื้อเพลิงทดแ

)

บัด กําจัดมลพิษ

คมี เป็นการทํา
สถียรไม่ละลา
นํ้าเสียทางชีวภ
าม โดยทั่วไป
รอันตรายส่ว

แสดงดังรูปที่ 5

ทน 

กัน 

เสีย 

ยใช้แล้วมายังโรง

ถั

อน 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

แทน

ษที่มีอยู่ในนํ้าเ

าให้กากของเสี
ายนํ้า และเป็น
ภาพจะใช้จุลิ
ปไม่นิยมใช้กร
วนมากจะไปย
5 

งงาน 

ังเก็บตัวทําละล

กากของเสีย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เสีย และนํากา

สียลดความเป็น
นตะกอนที่มีค
นทรีย์ทั้งที่เป็
ระบวนการทา
ยับย้ังการเจริ

ลายใช้แล้ว 

ย, น้ําเสีย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากตะกอน

นอันตราย
วามคงตัว

ปนแบบใช้ 
างชีวภาพ 
ริญเติบโต 

 



 
 

ดังต่อไปนี

ความร้อน

หลังจาก
ค่าการนํ
จุดหลอม
เพ่ือให้แก
ซึ่งเวลาน้ี
หลอมน้อ

(ปนู

กระบ
การห

น้ี  
1. 

นและการแผ่รั
2. 

กน้ันจะถูกนําผ
าความร้อน แ
มเหลว จะเกิด
กนกลางของวั
น้ีจะขึ้นอยู่กับรู
อย 

เติมสารเคม
นขาว+โซดาไฟ+

โพลิเมอร์)

บวนการหลอ
หลอมเป็นการ

การส่งผ่านค
รังสี  
การส่งผ่านค
ผ่านเข้าไปยัง
และค่าความจ
ดการเปลี่ยนส
วัตถุดิบมีอุณห
รูปร่างของวัตถ

น้ําเสียจากหล
ของเสียท่ีเป็

ถังรวบรวม

น้าํ

มี 
+สารส้ม +  
) 

นํามาใช้ประโยช

หลักปฏิบัติทีด่ี

รูปที่ 5 ตัวอย

อมหล่อหรือให
รให้ความร้อน

ความร้อนจาก

ความร้อนภาย
งตัววัตถุดิบ เ
จุความร้อนข
สถานะจากขอ
หภูมิถึงจุดหล
ถุดิบ ดังน้ันวัต

ลุมฝังกลบกาก
ปน็อันตราย 

มน้ําชะกาก 

าส่วนใส 

ชน์ในการรดน้ํา
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ย่างกระบวนก

ห้ความร้อนโด
นกับวัตถุดิบเพื

กการสันดาปข

ยในตัววัตถุดิบ
เรียกว่า ค่าสัม
องวัตถุดิบ เมื
องแข็งเป็นขอ
ลอมเหลว จะเ
ตถุดิบที่มีรูปร่

ถังตกตะก

ต้นไม้ 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ารบําบัดนํ้าเสี

ดยตรง 
พ่ือทําให้เกิดก

ของเช้ือเพลิงไ

บ เมื่อความร้อ
มประสิทธ์ิกา
มื่อวัตถุดิบมีอุ
องเหลว เวลา
เป็นตัวบ่งบอก
างและมีแกนก

น้ําเสีย

บ่อร

กอน 

ต

ส่งกําจัดยังห

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

สยีรวม

การหลอมละล

ไปยังพ้ืนผิวข

อนถูกดูดซึมไ
ารถ่ายเทควา
ณหภูมิสูงจน
าที่ใช้ในการให
กถึงเวลาท่ีต้อ
กลางอยู่ใกลกั้

ยจากโรงงานลูก

รวบรวมน้ําเสีย 

ตะกอนน้ําเสีย 

หน่วยงานท่ีได้รับ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ลาย โดยมีกระ

องวัตถุดิบ โด

ไปยังพ้ืนผิวขอ
มร้อน ซึ่งจะ
ถึงค่าค่าหน่ึง
ห้ความร้อนกั
องใช้ในการหล
กับพ้ืนผิวมากจ

ค้า 

บอนุญาต 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ะบวนการ

ดยการพา

องวัตถุดิบ 
ขึ้นอยู่กับ 
ที่เรียกว่า  
ับวัตถุดิบ
ลอมเหลว 
จะใช้เวลา

 



หรือเหล็
จากแบต

โดยก
ล็กกล้า กระบ
เตอรี่เก่า สําห

กระบวนการห
บวนการถลุงห
หรับตัวอย่างก

ก. 
รูปที่ 6 ก

ปั้นแบบ

หลักปฏิบัติทีด่ี

หลอมหล่อหรอื
หลอมเศษโลห
กระบวนการห

กระบวนการถ

กระบวนการห

(ข้ีกลึง/เศษ

เข้

ห

บ 

รื้

กัด

ชิ้นง

 
18

ดโีครงการยกระดับ

สําห

อให้ความร้อน
หะที่มิใช่เหล็

หลอมหล่อหรอื

ถลุงหลอมเศษเห

หลอมหล่อหรอื

วัตถุดิบ
ษเหล็ก/เหล็กก้

้าเตาหลอม 

หล่อข้ึนรูป 

้อแบบทราย 

ขัดชิ้นงาน 

เจียรแต่ง 

ดกลึงชิ้นงาน 

งานรอจําหน่าย

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นโดยตรง ได้แ
กหรือเหล็กก
อให้ความร้อน

หล็กหรือเหล็กก

อให้ความร้อน

้าน)

เทเหล็

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

แก่ กระบวนก
กล้า และกระ
นโดยตรง แสด

กล้า

นโดยตรง

ล็ก 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ารถลุงหลอม
ะบวนการหล
ดงดังรูปที่ 6 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

เศษเหล็ก
อมตะก่ัว 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

ใช้ก๊าซ LPG 
เป็นเชื้อเพลิง
ในเตาหลอม 

ข. กระ

การเตรียมก
เศษอลูมิเนียม
ของผลิตภณั

นําเศษ
สัดส่ว

2-3
ปร

หลักปฏิบัติทีด่ี

ะบวนการถลุงหล

เศษอลูมิเนียม

ากของเสียก่อน
ม/กากตะกรันมา
ณฑ์ท่ีต้องการตอ่

ษอลูมิเนียม/กา
นป้อนเข้าเตาห
3 ชม./รอบ หรื
ระมาณ 600-80

ทดสอบผ

เทน้ําอลูมิเนีย

ก้อนอลูมิเนี
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ลอมเศษโลหะที

รูปที่ 6 (ต่อ)

ม/กากตะกรัน

นนําเข้าเตาหลอม
าผสมให้ได้สัดส่
อการหลอม 1 ร

กตะกรันท่ีได้ผส
หลอม (หลอมปร
อเบ้า อุณหภูมิที
00 องศาเซลเซีย

ผลิตภัณฑ์

ยมลงแม่พิมพ์

นียม (Ingot)

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ท่ีมิใช่เหล็กหรือเ

ม โดยการนํา
วนตาม Spec.
รอบ หรือเบ้า

สมตาม
ระมาณ 
ท่ีใช้
ยส) 

ฝุ่น
ฟู

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

เหล็กกล้า

ระ
W

นละออง/
มโลหะ 

กากต
บําบัด

กาก
หลอม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ะบบบําบัดอากา
Wet Scrubbe

ะกอนจากระบบ
อากาศนําออกไ

กําจัด 

ตะกรันจากเตา
ม นําออกไปกําจั

บําบัด 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

าศ  
er 

บ
ไป

จัด 

 



 

แผ่นธาต

เตาห

เตา
ออ

ตุ 

SO2 

เ

วัตถุดิบเ

ฝุ่น

ค

ฝุ่นจากกระ
เศษแบตเต
แอนทาไซด์

หมุนส้ัน 

ฝุ่นและไอ 

าหมุนส้ัน 
อกซิเจน 

ฝุ่นแล

เตานอน 

ฝุ่นและไอ 

หิน
ฝุ่น
ถ่าน
กา
ตะ
เศษ
ตะ

ตาต้ัง

เหมือนเตาต้ัง 

นและไอ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ค. กระบวนกา

ะบวนการผลิต+
อร่ี+ขี้ตะก่ัว+เศษเ
ด์ โซดาแอช 

เศษแบตเตอร่ี
เศษเหล็ก 
ปูนขาว 
เชื้อเพลิง   
ถ่านโค้ก ถ่านไม

ละไอ 

นปูน 
นจากกระบวนการผ
นโค้ก 
กตะกรัน 
ก่ัวออกไซด์ 
ษเหล็ก 
ก่ัวจากเศษแบตเต
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ารหลอมตะกั่วจ

รูปที่ 6 (ต่อ)

เหล็ก+ 

ตะก่ัว

ม้ 

ผลิต 

ตอร่ี

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

จากแบตเตอร่ีเก่

เต
ทําให้

เต
เพ่ือท

ฟล๊ักซ์
เชื้อเพลิ

เ
เพ่ือ

อ

ออกซิเ
เชื้อเพลิ

ฟล๊ักซ์
เชื้อเพลิ
โลหะผ
ขี้เล่ือย

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

่า

ไอ

ตากระทะ
้ตะก่ัวอ่อนนิ่ม

ไอ

ตากระทะ
ทําตะก่ัวผสม

ลิง 

ไอ

เตากระทะ
อทําให้เกิดการ 
ออกซิเดชั่น

เจน
ลิง 

ลิง 
ผสม
 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

แท่งตะกั่วอ
(Soft lead i

ตะก่ัวผส

ตะก่ัวออก
(Lead Ox

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

อ่อน
ingot)

สม

กไซด์
xide)

 



 

ระหว่าง 
ขององค์ป
ทุกประเภ
ทางปล่อ
โดยส่วน
กําจัดได้อ

เตาเผาเฉ
ตัวอย่างก

กระบ
การเ

700-1,000 o

ประกอบของข
ภทจะต้องมีกร
องควัน เตาเผ
ที่เหลือจากก
อย่างปลอดภัย

สําห
ฉพาะ (Speci
กระบวนการเ

บวนการเผาก
เผาในเตาเผา 
oC จึงจะ
ขยะมูลฝอย ดัง
ระบวนการคว
ผาที่มีประสิท
ารเผาไหม้น้ัน
ย 
รับเตาเผากา
fic Incinera
ผากากของเสี

หลักปฏิบัติทีด่ี

กากของเสยีใน
เป็นการเผาไห

ะทําให้การเผา
งน้ันรูปแบบขอ
วบคุมอุณหภูมิ
ทธิภาพจะต้อ
นก็จะต้องมีลัก

ากของเสียอุต
ation) และเ
สยีในเตาเผา แ
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

นเตาเผา 
หม้ทั้งส่วนที่เป็
าไหม้เป็นไปอ
องเตาเผากากข
มิ ควันไอเสีย แ
องลดปริมาตร
กษณะคงรูปไ

ตสาหกรรมที่ม
เตาเผาร่วม (C
แสดงดังรูปที่ 7

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ป็นของแข็ง ขอ
ย่างสมบูรณ์เ
ของเสียจึงอาจ
และขี้เถ้าที่อา
รกากของเสีย
ไม่มีการย่อยส

มีการดําเนินง
Co-incinerat
7 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

องเหลว และก๊
เน่ืองจากความ
จแตกต่างกันไป
จปนออกไปกั
ยลงไปจากเดิ
สลายได้อีกต่อ

งานในปัจจุบั
tion) ซึ่งเป็น

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ก๊าซซึ่งต้องใช้ค
มแตกต่างแล
ป แต่เตาเผากา
ับควันหรือปลิ
ดิมให้มีเหลือน
อไป และสาม

บันมี 2 ประเภ
นเตาปูนซีเมนต

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ความร้อน
ะลักษณะ 
ากของเสีย 
ลิวออกมา
น้อยที่สุด 
ารถนําไป

ภท ได้แก่  
ต์ สําหรับ

 



ปล่องคว

NaOH Sol

ปูนขาว

ผงถ่านกัมมัน

Water 

ปล่องฉุกเฉิน 

Ca(OH

ก. 
รูปที

วัน 

lution

ว 

นต์ 

Air 
Fuel

Air 
Fuel

)2 

หลักปฏิบัติทีด่ี

กระบวนการเผ

ที่ 7 ตัวอย่างก

ของเสียอุต

การขนย้าย

ระบบจัดเก็

ระบบป้อน

ระบบเผา
(เตาห

ส่วนรวบรว

หอลดอุณ

ระบบกําจั

ระบบกรองโ

ระบบกําจัดส
ไนโตร

พัดลมดดู

ระบบลด

ระบบตรวจว

ระบบเผา
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ผาทําลายของเสี

กระบวนการเผ

สาหกรรม

ยของเสีย

ก็บของเสีย

นของเสีย

ส่วนท่ี 1 
หมุน)

มเถ้าหนัก

ณหภูมิ

ัดก๊าซพิษ

โดยถุงกรอง

สารประกอบ
รเจน

ดอากาศ

ดไอกรด

วัดต่อเนื่อง

ส่วนท่ี 2

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

สียอันตรายในเต

ผากากของเสยี

ถังเ

ผู้

ระ

ระบ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ตาเผาเฉพาะ

ยในเตาเผา

ก็บเถ้าหนัก

ผู้รับกําจัด

ะบบทําให้
แข็งตัว

บบลําเลียง
เถ้าเบา

ระบบลําเลียง

นําไปเผ
ไม่ได้ม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ถังพักน้ํา

ปูนซีเมน

ระบบ
ปรับเสถี

เถ้าหนัก 

ผาซํ้ากรณี
าตรฐาน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

าเสีย

นต์

บ 
ยร

 



 

 

เข้

เถ้าหนัก (จากโ

ลิกไนต์ 

หินปูน 

ข้าเคร่ืองบด 

โรงงาน) 

บด

หลักปฏิบัติทีด่ี

ข. กระบว

เข้าเคร่ือ

เข้าเคร่ืองบดรว

กระบว

กระบวนก

เป่าลมใ

ปูนเม็ด (

เก็บเข้

บดซีเมนต

เก็บในไซโลเ
และจาํ
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

วนการเผาร่วมใน

รูปที่ 7 (ต่อ)

รับวัตถุดิบ

หินดินดาน

องผสม

วม (Raw Mill)

วนการ 

การเผาปูน

ให้เย็น

Clinker)

้าไซโล

ต์ละเอียด

เพ่ือรอบรรจุ
าหน่าย

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นเตาเผาปูนซีเม

)

แร

เข้าเคร่ืองบด

เชื้อเพ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มนต์

ร่เหล็ก หรือ La

ลิงทดแทน

กระดาษ

กากตะก
กากตะก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

aterite 

ษ/เศษไม้/เศษผา้

กอนข้ีดิน  
กอนน้ํามัน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

า 

 



 

ที่ไม่เป็นข

ซึ่งผ่านกา
คือการเ
ความเป็น
กากของ
โดยกากข
ชนิดใดๆ
ด้วยโซเดี
ผสมให้เข้

โดยจะต้
การปรับเ

 

 กระบ
การฝั
1.  

ของเสียอันตร
2.  

ารทําลายฤทธ์ิ
ปลี่ยนสภาพ
นกรด-ด่างขอ
เสียป้องกันกา
ของเสียต่างชนิ
ๆ ต้องทําการท
ดียมซัลไฟด์แล
ข้ากันก่อนนําไ

องคป์

 
 
 
 
 

นอก
้องมีความรัด
เสถียรแล้วสู่สิ่ง

 
 
 

บวนการฝงัก
ฝงักลบกากขอ
การฝังกลบต

ราย 
การฝังกลบอ

ธ์ิโดยการปรับเ
พกากของเสีย
องกากของเสี
ารชะล้างและ
นิดกันจะมีวิธีก
ทดลองเบื้องต
ล้วผสมเข้ากับ
ไปฝังกลบ 
ประกอบที่สํา

ระบบกันซึมใ

ระบบรวบรว

ระบบรวบรว

ระบบปิดคลมุ

ระบบติดตาม
กจากน้ี รายล
ดกุม และความ
งแวดล้อมให้น

หลักปฏิบัติทีด่ี

ลบกากของเสี
องเสียอุตสาห
ามหลักสุขาภิบ

อย่างปลอดภัย
เสถียรแล้ว กา
ยอันตรายให้
ยให้มีค่าเป็นก
ะเพ่ือให้กากขอ
การที่เหมาะสม
ต้นในห้องทด
บปูนซีเมนต์ ท

คัญของระบบ

ใต้หลุม 

วมนํ้าชะ

วมก๊าซ 

มบนหลุม 

มการปนเป้ือน
ละเอียดโครงส
มแข็งแกร่ง เพ
น้อยที่สุด สําห
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สําห

สีย 
กรรม แบ่งออ
บาล (Sanitary

ย (Secure 
ารปรับเสถียรก
มีความเป็นอั
กลางและทําใ
องเสียอยู่ในส
มในการปรับเส
ดลองก่อนเสม
ทําให้กลายเป็

บหลุมฝังกลบก

(La

(Le

(M

(La

นํ้าใต้ดิน (M
สร้างของหลุ
พ่ือป้องกันโอ
หรับตัวอย่างก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

อกเป็น 2 ประ
y Landfill) ใช

Landfill) ใช
กากของเสีย (S
อันตรายหรือ
ให้เป็นของแข็
สภาพคงตัวก่อ
สถียรต่างกัน ดั
มอ เช่น กากต
นของแข็งโดย

กากของเสีย ไ

andfill Liner

eachate Co

Methane Gas

andfill Cove

Monitor Grou
มฝังกลบ ต้อ

อกาสการแพร่
กระบวนการฝั

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ะเภท ได้แก่  
ช้ฝังกลบขยะมู

ช้ฝังกลบกาก
Stabilization 
อเป็นพิษน้อย
ข็งโดยผสมกับ
อนนําไปฝังกล
ดังน้ันก่อนการ
ตะกอนปรอท
ยสารเหล่าน้ีจ

ได้แก่ 

r) 

llection Sys

s Collection

er) 

undwater Sy
องคํานึงถึงคว
กระจายกากข
งกลบกากของ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มูลฝอยหรือกา

ของเสียที่เป็น
and Solid

ยลงด้วยวิธีปร
บปูนซีเมนต์เพ
ลบอย่างปลอด
รปรับเสถียรกา
ทต้องนํามาปร
จะถูกนํามารว

stem) 

n System) 

ystem) 
วามปลอดภัย
ของเสียอันตร
งเสีย แสดงดัง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากของเสีย

นอันตราย 
dification)  
รับสภาพ 
พ่ือห่อหุ้ม
ดภัยต่อไป
ากของเสีย
รับเสถียร 
วมกันและ

ยเป็นหลัก  
รายที่ผ่าน 
งรูปที่ 8 

 



 

ร

น้ํา 

รวบรวมเข้าสู่ระ
แบบชี

ก

รูปที

ขนส่
อันต

ชั่งน้ํา
ทา

คั

นําก
ในหล

ะบบบําบัดน้ําเสี
ชีวภาพ 

หลักปฏิบัติทีด่ี

. กระบวนกา

ที่ 8 ตัวอย่างก

ติดต่อลูกค้า

สงกากของเสียท่ี
ตราย เข้ามายังโ

าหนัก/ตรวจเช็ค
างกายภาพเบื้อ

คัดแยกกากของเ

กากข

กากของเสียไปฝั
ลุมฝังกลบกากข
ไม่เป็นอันตราย

สีย
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

รฝังกลบกากขอ

กระบวนการฝั

ไม่เป็น
โรงงาน 

คสภาพ
งต้น 

เสีย

ของเสียท่ีไม่สา

ฝังกลบ
ของเสีย 
ย  

รวบรวมก๊าซ
ฝังกลบแล

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

องเสียท่ีไม่เป็นอั

งกลบกากขอ

กากของ
รวบรวม

มารถรีไซเคิล

ซท่ีเกิดภายในหล
ละนําไปเผาท้ิง

ก๊าซ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

อันตราย

งเสีย

งเสียท่ีสามารถรี
มและส่งไปรีไซเคิ

ลุม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

รีไซเคิลได้
คิล 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 
 



 

น้ํา Leachat
จะถูกรวบรว
ไปยังระบบบําบ
น้ําเสียแบบเค

ข

ส

e  
ม 
บดั
คมี 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ข. กระบวนก

กากของเสียอ
ท่ีไม่ใช่หล

นําลงบ่อเพ่ือป
ภายในอาคารป

ผสมสาร
เพ่ือการปรับ

สุ่มเก็บตัวอย่างไ
อีกครั้งก่อนนํา

สุ่มเ
ใ
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

ารฝังกลบกากข

รูปที่ 8 (ต่อ)

ติ

อันตราย
อดไฟ  

ปรับเสถียร
ปรับเสถียร 

รเคมี
บเสถียร 

ไปวิเคราะห์
ไปฝังกลบ 

นํากากของเสยี
ไปฝังกลบในห
ท่ีเป็นอันตรา

ขนส่งน
เข้

เก็บตัวอย่างกาก
ในห้องปฏิบัติกา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ของเสียท่ีเป็นอัน

)

ดต่อลูกค้า 

กา
ห

ผสม

ส
เ

ยท่ีทําการปรับเส
หลุมฝังกลบกาก
าย (Secure La

นํากากของเสีย
ข้าสู่โรงงาน 

กของเสียไปทําก
ารเพ่ือทําการปร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นตราย

กของเสียอันตร
ลอดไฟ (ท่ีมี Hg

เป็นองค์ประก

บดอัดหลอด

สารเคมีเพ่ือการ
และทําให้เป็นก้

นํากากของเสยี
สารเคมีแล้วลงถั
พ่ือบ่มประมาณ

สถียรแล้ว
ของเสีย 
ndfill)

การวิเคราะห์
รับเสถียร 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

รายจําพวก
g, As, Se 
กอบ) 

ดไฟ 

รปรับเสถียร
ก้อนแข็ง 

ยท่ีผสม 
ังภาชนะ 

ณ 15 วัน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 
 



 
กับการจั
ความปล
พ.ศ.253
คุณภาพสิ
 

1.3.1 
 
กากอุตส
แต่ละด้า

หมายเหต ุ:
 

 

 

การ
กิ
โ

 
กฎหมาย

กฎหมายที่คว
จัดการมลพิษ 
ลอดภัย มีทั้งที
35* พระราชบ
สิ่งแวดล้อม พ

กฎหมายท่ีเ
กฎหมายภาย

สาหกรรม อาจ
น แสดงดังรูป

รูปที่ 9 

: * โดยมีการแก้ไข

รประกอบ
กิจการ
โรงงาน 

สิ
วั

มลพิ

ยทีเ่กีย่วของก

วบคุมการปฏิบ
การป้องกันแ

ที่เป็นกฎหมา
บัญญัติวัตถุอั
พ.ศ. 2535 รว

เก่ียวข้องภา
ยใต้พระราชบั
จจําแนกออก
ปที่ 9 

โครงสร้างขอ
ที่เก่ียวข้องกั

ขเพ่ิมเติมกฎหมาย

การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือ 
ัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

ษน้ํา ม

หลักปฏิบัติทีด่ี

กบัการปฏบิั

บัติงานของโรง
และลดผลกร
ยภายใต้พระ
ันตราย (ฉบับ

วมถึงกฎหมาย

ายใต้พระรา
บัญญัติโรงงาน
กได้เป็น 7 กลุ่

องกฎหมายภา
ับโรงงานจัดก

ออกตามความพร

พระราชบั

การ
จัดการ
มลพิษ 

มลพิษอากาศ

กฎกระท
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ดโีครงการยกระดับ

สําห

บตัิงานของโร

งงานจัดการก
ระทบสิ่งแวดล
ราชบัญญัติโร
บที่ 3) พ.ศ
ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข

ชบัญญัติโร
น พ.ศ. 2535 
ลุ่ม ตามวัตถุป

ายใต้พระราชบ
การกากอุตสาห

ะราชบัญญัติวัตถุอั

บญัญัติโรงงาน พ

สภาพแวดล้อม
ทํางาน อาชีวอน
และความปลอ

สิ่งปฏิก

รวง ฉบับท่ี 2 พ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

โรงงานจดักา

กากอุตสาหกร
ล้อม ตลอดจ
รงงาน พ.ศ. 2
ศ. 2551 และ
ข้องโดยมีราย

รงงาน พ.ศ.
ที่เก่ียวข้องกั

ประสงค์ในการ

บัญญัติโรงงาน
หกรรม 

อันตราย (ฉบับที่ 3

พ.ศ. 2535

มการ
นามัย
อดภัย

บุคลาก

กูลหรือวัสดุท่ีไม

พ.ศ. 2535

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ารกากอตุสา

รม โดยเฉพาะ
นการจัดการ
2535 พระรา
ะพระราชบัญ
ละเอียดดังน้ี 

2535 
กับการปฏิบัติง
รควบคุมการ

น พ.ศ. 2535

3) พ.ศ. 2551 

กร การรายงา
ผลการ

ปฏิบัติงา

ม่ใช้แล้ว

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

าหกรรม 

ะในประเด็นที
ด้านอาชีวอน

าชบัญญัติวัตถ
ญญัติส่งเสริมแ

งานของโรงงา
ปฏิบัติงานขอ

  

าน 
ร
าน 

การควบ
คุณภา
ผลิตภณั

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ที่เก่ียวข้อง 
นามัยและ 
ถุอันตราย  
และรักษา

านจัดการ
องโรงงาน 

บคุม
าพ 
ณฑ์ 

 



 โด

กลุ่มก
การจัดการ
หรือวัสดุที

การจัดการ
และมลพิษ
 
 
 
 
 

บุคลากร  

ดยรายช่ือกฎห

ฎหมาย 
รสิ่งปฏิกูล
ท่ีไม่ใช้แล้ว  

ป
ป
ป
แ
ที
ป
พ
ป
ห
ป
ห
ป
อ
ป
แ

รมลพิษน้ํา 
ษอากาศ  

ป
แ
ค
ป
ห
ป
เ
ป
ป
ป
โ
ป
ป
ก
ก๊

หมายที่สําคัญ

ประกาศกระทร
ประกาศกระทร
ประกาศกรมโรง
และขนส่งของเ
ท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ
ประกาศกระท
พ.ศ. 2550 
ประกาศกรมโร
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
ประกาศกรมโร
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
ประกาศกรมโร
อันตรายเพ่ือกา
ประกาศมติคณ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
ประกาศกระทร
แตกต่างจากท่ีกํ
คุณลักษณะของ
ประกาศกระท
หรือเคร่ืองอุปกร
ประกาศกระทร
เตาเผาสิ่งปฏิกูล
ประกาศกระทร
ปล่องของหม้อน
ประกาศกระทร
โรงงาน พ.ศ. 25
ประกาศกระทร
ปูนซีเมนต์ พ.ศ.
กฎกระทรวง กาํ
ก๊าซประจําโรงง

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของแต่ละกลุม่

รวงอุตสาหกรรม
รวงอุตสาหกรรม
งงานอุตสาหกร
เสียอันตรายตา
ศ. 2548 
รวงอุตสาหกร

รงงานอุตสาหก
แล้วของผู้ประก
รงงานอุตสาหก
แล้ว พ.ศ. 2551
รงงานอุตสาหก
รขนส่ง พ.ศ. 25

ณะกรรมการวัตถ

รวงอุตสาหกรร
กําหนดไว้ในประ
งน้ําท้ิงท่ีระบาย
ทรวงอุตสาหก
รณ์พิเศษเพ่ือตร
รวงอุตสาหกรร
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใช
รวงอุตสาหกรรม
น้ําของโรงงาน พ
รวงอุตสาหกรร
549 
รวงอุตสาหกรร
. 2549 
าหนดให้มีคนงา
งาน พ.ศ. 2549
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สําห

ม มีดังน้ี 

ราย
ม เรื่อง ระบบเอ
ม เรื่อง การกําจั
รรม เรื่อง หลักเ
ามประกาศกระ

รรม เรื่อง การ

กรรม เรื่อง หลั
กอบกิจการบําบั
กรรม เรื่อง หลั
1 
รรม เรื่อง การ
555 
ถุอันตราย เรื่อง

รม เรื่อง กําห
ะกาศกระทรวง
ออกจากโรงงาน
รรม เรื่อง กํา
รวจสอบคุณภาพ
รม เรื่อง กําหน
ช้แล้วท่ีเป็นอันต
ม เรื่อง กําหนดค
พ.ศ. 2549 
รม เรื่อง กําหนด

ม เรื่อง กําหนด

านซ่ึงมีความรู้เฉ
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยชื่อกฎหมาย
อกสารกํากับการ
จัดสิ่งปฏิกูลหรือ
เกณฑ์การพิจาร
ะทรวงอุตสาหก

ประกันภัยควา

กเกณฑ์และวิธี
บดัและกําจัดสิ่งป
กเกณฑ์และวิธี

รกําหนดเงื่อนไข

 การขนส่งวัตถุ

หนดคุณลักษณ
อุตสาหกรรม
น 
าหนดให้โรงงา
พอากาศออกจา

นดปริมาณสารเ
ตรายจากอุตสาห
ค่าปริมาณเขม่า

ดค่าปริมาณขอ

ดปริมาณสารเจื

ฉพาะเพ่ือปฏิบัติ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รขนส่งของเสียอ
วัสดุท่ีไม่ใช้แลว้
รณาการแต่งต้ัง
กรรม เรื่อง กา

ามเสียหายจาก

ธีการปฏิบัติเกี่ย
ปฏิกูลหรือวัสดุที
ธีการปฏิบัติเกี่ย

ขในใบอนุญาต

ถุอันตรายทางบ

ณะน้ําท้ิงท่ีระบา
ฉบับท่ี 2 (พ.

านประเภทต่า
ากปล่องแบบอัต
เจือปนในอากา
หกรรม พ.ศ. 25
าควันท่ีเจือปนใน

องสารเจือปนใน

จือปนในอากาศ

ติหน้าท่ีเกี่ยวกับ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

อันตราย พ.ศ. 2
ว พ.ศ. 2548 
ตัวแทนเพื่อเป็น
รกําจัดสิ่งปฏิกู

กการขนส่งวัต

ยวกับการจัดกา
ท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ
ยวกับการจัดกา

มีไว้ในครอบคร

ก พ.ศ. 2545 (

ยออกนอกโรงง
.ศ. 2539) เรื่อ

งๆ ต้องติดต้ัง
ตโนมัติ พ.ศ. 25
ศท่ีระบายออก

545 
นอากาศท่ีระบา

นอากาศท่ีระบา

ศท่ีระบายออกจ

บการใช้ เก็บ ส่ง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

2547

นผู้รวบรวม
กูลหรือวัสดุ

ถุอันตราย 

ารสิ่งปฏิกูล
ศ. 2550 
ารสิ่งปฏิกูล

รองซ่ึงวัตถุ

(และมีปรับ

งานให้มีค่า
อง กําหนด

งเครื่องมือ
544 
กจากปล่อง

ายออกจาก

ายออกจาก

จากโรงงาน

 และบรรจุ

 



กลุ่มก
บุคลากร (

 

 

การรายงา
การปฏิบติั

สภาพแวด
การทํางาน
อาชีวอนาม
ความปลอ

 
 

ฎหมาย 
(ต่อ) ป

ก
ผู
สิ
ป
รั
ป
บ
รั
ป
ด

านผล 
ติงาน  

ป
พ
ป
วั
ป
โ
ป
แ

ดล้อม 
น  
มัยและ

อดภัย  

ก
ป
ห
ป
เ
ป
ก
ป
ที
ป
แ
ป

 
 

ประกาศกระท
การปล่อยของ
ผู้ควบคุมดูแล ผู้
สิ่งแวดล้อมเป็น
ประกาศกระทร
รับผิดชอบความ
ประกาศกรมโรง
บุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบและก
ประกาศกรมโรง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทร
พ.ศ. 2544 
ประกาศกระทร
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจ
ประกาศกระทร
โรงงาน พ.ศ. 25
ประกาศกรมโรง
และปริมาณสาร
กฎกระทรวง กาํ
ประกาศกระทร
หลอมตะกั่วจาก
ประกาศกระทร
เกี่ยวกับสภาวะ
ประกาศกระทร
การประกอบกิจ
ประกาศกระท
ท่ีใช้ของเหลวเป็
ประกาศกระท
และแก้ไขผลกร
ประกาศกระทร

หลักปฏิบัติทีด่ี

รวงอุตสาหกร
งเสีย มลพิษห
ผู้ปฏิบัติงานประ
นพิษ (ฉบับท่ี 2) 
รวงอุตสาหกรรม
มปลอดภัยการเ
งงานอุตสาหกร
ะรับผิดชอบคว
การรายงานควา
งงานอุตสาหกร
มประจําโรงงาน 
วงอุตสาหกรรม

รวงอุตสาหกรร
จากโรงงานโดย
รวงอุตสาหกรรม
550 
งงานอุตสาหกร
รมลพิษท่ีระบาย
าหนดมาตรการ
รวงอุตสาหกรรม
กแบตเตอร่ีเก่า พ
รวงอุตสาหกรรม
แวดล้อมในการ
รวงอุตสาหกรร
จการโรงงาน พ.
ทรวงอุตสาหก
ปนสื่อนําความร้
ทรวงอุตสาหกร
ะทบต่อคุณภาพ
รวงอุตสาหกรรม
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สําห

ราย
รม เรื่อง กําหน

หรือสิ่ งใดๆ ท่ีม
ะจํา และหลักเก
พ.ศ. 2554 
ม เรื่อง การกําห
ก็บรักษาวัตถุอัน
รรม เรื่อง หลัก
วามปลอดภัยก
ามปลอดภัยการ
รรม เรื่อง คุณส
พ.ศ. 2554 

ม เรื่อง การรายง

รม เรื่อง หลักเก
ทางสื่ออิเล็กทร
ม เรื่อง การจัดท

รรม เรื่อง กําหน
ยออกจากโรงงา
รความปลอดภัย
ม เรื่อง มาตรกา
พ.ศ. 2544 
ม เรื่อง มาตรกา
รทํางาน พ.ศ. 25
ม เรื่อง การกํา
ศ. 2548 
รรม เรื่อง มา
อน พ.ศ. 2549
รรม เรื่อง การ
พสิ่งแวดล้อมแล
ม เรื่อง การป้อง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยชื่อกฎหมาย
นดชนิดและขน
มีผลกระทบต่
กณฑ์การข้ึนทะ

หนดให้สถานปร
นตรายท่ีกรมโรง
เกณฑ์และวิธีก

การเก็บรักษาวั
รเก็บรักษาวัตถุอ
สมบัติ การฝึกอ

งานข้อมูลต่างๆ 

กณฑ์และวิธีกา
รอนิกส์ (Intern
ทํารายงานชนิด

นดประเภทหรือ
าน พ.ศ. 2553
เกี่ยวกับระบบไ
ารคุ้มครองความ

ารคุ้มครองความ
546 
หนดค่าระดับเสี

ตรการความป

รทํารายงานเกี่
ละความปลอดภั
งกันและระงับอัค

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นาดของโรงงา
ตอสิ่ งแวดล้อม
ะเบียนผู้ควบคุม

ระกอบการวัตถุ
งงานอุตสาหกร
ารแจ้งมีบุคลาก
ัตถุอันตรายที่ก
อันตราย พ.ศ. 2
อบรมและการส

ของโรงงานหล

ารแจ้งรายละเอี
et) พ.ศ. 2547
ดและปริมาณสา

ชนิดของโรงงาน

ไฟฟ้าในโรงงาน
มปลอดภัยในก

มปลอดภัยในก

สียงการรบกวน

ปลอดภัยเกี่ยว

ยวกับการศึกษ
ภยั พ.ศ. 2552 
ัคคีภัยในโรงงาน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

น กําหนดวิธีก
ม กําหนดคุณส
มดูแลสําหรับระ

ถุอันตรายมีบุคล
รรมรับผิดชอบ พ
กรเฉพาะ การจ
กรมโรงงานอุต
2551 
อบมาตรฐานขอ

อมตะกั่วจากแบ

อียดเกี่ยวกับสิ่ง
 
ารมลพิษท่ีระบา

นท่ีต้องจัดทํารา

 พ.ศ. 2550 
ารประกอบกิจก

ารประกอบกิจก

นและระดับเสีย

วกับหม้อน้ําแล

ษาและมาตรก

น พ.ศ. 2552 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

การควบคุม
สมบั ติของ
บบป้องกัน

ลากรเฉพาะ
พ.ศ. 2551 
จดทะเบียน
ตสาหกรรม

องบุคลากร

บตเตอรี่เก่า

ปฏิกูลหรือ

ายออกจาก

ายงานชนิด

การโรงงาน

การโรงงาน

งท่ีเกิดจาก

ละหม้อต้ม

ารป้องกัน

 



กลุ่มก
การควบคุม
คุณภาพผล

การประก
โรงงาน 

 

 
1.3.2 
 
วัตถุอันต
ปฏิบัติตา
พระราชบ
การปฏิบั

ฎหมาย 
ม 
ลิตภัณฑ์  

ป
ค
พ

อบกิจการ ก
ป
ล
ป
ห
ป
ป
ส
สิ
ร
ป
ห
แ
ร
ห
ร
ห
เ
ใ

กฎหมายท่ีเ
เน่ืองจากกาก
ตราย ดังน้ัน โ
ามกฎหมายที่
บัญญัติวัตถุอัน
บัติงานของโรง

ประกาศกระท
คุณภาพและเชื้
พ.ศ. 2547 
กฎกระทรวงฉบั
ประกาศกระทร
ลําดับท่ี 105 แล
ประกาศกระทร
หรือกิจการซ่ึงต้
ปฏิบัติและแนวท
ประกาศกระทร
สําหรับโครงกา
สิ่งแวดล้อม ทรั
รายงานการวิเค
ประกาศกระทร
หรือกิจการซ่ึงต้
แนวทางการจัด
ระเบียบกรมโรง
หรือชนิดของโรง
ระเบียบกรมโรง
หรือชนิดของโรง
เงื่อนไขการประ
ในมาตรการป้อง

เก่ียวข้องภา
กอุตสาหกรรม
โรงงานจัดกา
ที่อยู่ภายใต้พร
นตราย พ.ศ. 2
งานจัดการกา

หลักปฏิบัติทีด่ี

รวงอุตสาหกร
้อเพลิงสังเคราะ

บบัท่ี 2 (พ.ศ. 25
รวงอุตสาหกรร
ละลําดับท่ี 106
รวงทรัพยากรธร
ต้องจัดทํารายงา
ทางการจัดทําร
รวงทรัพยากรธ
ารหรือกิจการที
รัพยากรธรรมช
ราะห์ผลกระทบ
รวงทรัพยากรธร
ต้องจัดทํารายง
ทํารายงานวิเคร
งงานอุตสาหกร
งงาน ลําดับท่ี 1
งงานอุตสาหกร
งงาน ลําดับท่ี 1
ะกอบกิจการโรง
งกันและลดผลก

ายใต้พระรา
ที่เป็นกากขอ
รกากอุตสาห
ระราชบัญญัติ
2535 และพระ
ากอุตสาหกรร
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สําห

ราย
รรม เรื่อง กําห
ะห์ท่ีจะนํามาใช้

535) ออกตามค
ม เรื่อง หลักเก
 พ.ศ. 2545 
รรมชาติและสิ่ง
านการวิเคราะห์
ายงานการวิเคร
ธรรมชาติและสิ่
ท่ีอาจก่อให้เกิด
ชาติและสุขภาพ
บสิ่งแวดล้อม พ
รรมชาติและสิ่ง
านผลกระทบสิ
ราะห์ผลกระทบ
รรม ว่าด้วยเร่ือ
105 และลําดับท
รรม ว่าด้วยเร่ือ
105 และลําดับท
งงานซ่ึงกําหนด
กระทบสิ่งแวดล้

ชบัญญัติวตั
งเสียอันตราย

หกรรมที่รับขอ
วัตถุอันตราย
ะราชบัญญัติวั
รม แสดงดังรปู

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยชื่อกฎหมาย
นดลักษณะขอ

ช้เป็นเชื้อเพลิงใ

ความในพระราช
กณฑ์การพิจารณ

งแวดล้อม เรื่อง
ห์ผลกระทบสิ่งแ
ราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม เรื่อ
ดผลกระทบต่อช
พ ท่ีส่วนราชกา

พ.ศ. 2553 
งแวดล้อม เรื่อง
สิ่งแวดล้อมตาม
บสิ่งแวดล้อม พ.
องรายละเอียดห
ท่ี 106 พ.ศ. 25
องรายละเอียดห
ท่ี 106 (ฉบับท่ี 
ดไว้ท้ายใบอนุญ
ล้อมในรายงานก

ตถุอันตราย
ยบางชนิดจัดเป็
องเสียเหล่าน้ัน
ย พ.ศ. 2535
ัตถุอันตราย (
ปที่ 10 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

องน้ํามันใช้แล้ว
ในเตาอุตสาหกร

ชบัญญัติโรงงาน
ณาอนุญาตประ

 กําหนดประเภ
แวดล้อม และห
บสิ่งแวดล้อม 
อง กําหนดประ
ชุมชนอย่างรุน
าร รัฐวิสาหกิจ

 กําหนดประเภ
มหลักเกณฑ์ วิธี
.ศ. 2555 
หลักเกณฑ์การพ
545 
หลักเกณฑ์การพ
2) พ.ศ. 2550 
าตประกอบกิจ
การวิเคราะห์ผล

พ.ศ. 2535
ป็นวัตถุอันตร
นเข้ามาบําบัด 
 ซึ่งรายช่ือกฎ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

วท่ีผ่านกระบว
รรมเพ่ือทดแทน

น พ.ศ. 2535 
ะเภทหรือชนิดข

ภทและขนาดขอ
ลักเกณฑ์ วิธีกา

เภท ขนาด แล
นแรง ท้ังทางด้า
จหรือเอกชนจะ

ภทและขนาดขอ
ธีการ ระเบียบป

พิจารณาอนุญา

พิจารณาอนุญา

การโรงงานหรือ
ลกระทบสิ่งแวดล

5 
รายตามพระรา
กําจัดในโรงงา

ฎหมายที่สําคั
ศ. 2551 ที่เกี่ย

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นการปรับ
นน้ํามันเตา 

ของโรงงาน 

องโครงการ
าร ระเบียบ

ะวิธีปฏิบัติ
านคุณภาพ
ะต้องจัดทํา

องโครงการ
ปฏิบัติ และ

าตประเภท

าตประเภท

อกําหนดไว้
ล้อม (EIA) 

าชบัญญัติ
าน จึงต้อง
คัญภายใต้
ยวข้องกับ

 



ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

ง
อุต

สา
หก

รรม
 

ปร
ะก

าศ
 

กร
มโ

รงง
าน

อุต
สา

หก
รร ม

 

ปร
ะก

าศ
มติ

คณ
ะก

รรม
กา

ร 
วัต

ถุอ
ันต

รา
ย 

รูปที่ 10 โครงสร้

หลักเกณฑ์และวิธี
มีบุคลากรเฉพ

พ.ศ. 2551

การกาํหนดให
สถานประกอบ

วัตถุอันตรายมีบุค
เฉพาะฯ พ.ศ. 2

รา้งของกฎหมายภา

พระราช

การแจ้ง
าะฯ  

1 

คูม่ื

ห้ 
การ 
คลากร
2551 

บัญชี

ายใต้พระราชบัญญั

ชบัญญัติวัตถุอันตราย

มือการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2550 

ชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2556 
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ญัติวัตถุอันตราย พ.ศ

ย พ.ศ. 2535 และพระ

การขนส่งวัต
ทางบก พ.

การประ
ความเสียห

การขนส่งวัต
พ.ศ. 2549 แ

พ.ศ. 2

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้อ

ะราชบัญญัติวัตถุอันตร

ตถุอันตราย
ศ. 2545 

กันภัย 
หายจาก 
ตถุอันตราย 
ละฉบับที่ 2 

2550 

ก

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

งกับโรงงานจัดการ

ราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2

เงื่อนไขในการอ
และอุปกรณ์อิเล็กทร

เข้ามาในราชอาณ

รถขนส่ง

ป้าย/ฉลาก

บรรจุภัณฑ์

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติต
พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบั

การส่งออก การขึ้นทะ
และอุปกรณ์อิเล็กท
อุตสาหกรรมมีอําน

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

กากอุตสาหกรรม

2551

อนุญาตให้นําเครื่องใช้
อนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวั

ณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ

ตามพระราชบัญญัติวัต
บการผลิต การมีไว้ในค
เบียนวัตถุอันตราย (เค

ทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กร
าจหน้าที่รับผิดชอบ พ

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

ช้ไฟฟ้า
วัตถุอันตราย 
ศ. 2550 

ตถุอันตราย 
ครอบครอง  
ครื่องใช้ไฟฟ้า
รมโรงงาน
พ.ศ. 2546 

 

2558  

รรม 

 



1.3.3 
 
ที่มีผลต่อ
ใช้ได้กับโ
และพระ
มีวัตถุปร
อาชีวอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายอ่ืน
นอกจากกฎหม
อการควบคุมก
โรงงานประเภ
ะราชบัญญัติคุ้
ระสงค์ในการป
ามัยและความ

นๆ ท่ีเก่ียวข้
มายภายใต้พระ
การปฏิบัติงาน
ภทน้ีโดยเฉพ
คุ้มครองแรงง
ป้องกันและล
มปลอดภัย โด

หลักปฏิบัติทีด่ี

ข้อง 
ะราชบัญญัติโร
นของโรงงาน
าะกฎหมายภ
าน พ.ศ. 254
ดผลกระทบจ
ดยรายช่ือกฎห
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สําห

รงงาน พ.ศ. 25
จัดการกากอุ
ภายใต้พระรา
41 รวมถึงปร
จากการประก
หมายที่สําคัญใ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

535 และพระร
ตสาหกรรมแ
าชบัญญัติส่งเ
ระกาศกระทร
กอบกิจการขอ
ในกลุ่มน้ี แสด

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ราชบัญญัติวัต
แล้ว ยังมีกฎห
เสริมและรักษ
รวงมหาดไทย
องสถานประก
ดงดังรูปที่ 11 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ถุอันตราย พ.
มายอ่ืนๆ ที่มี
ษาคุณภาพสิ่ง
ยด้วย กฎหมา
กอบการต่อสิ่ง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

.ศ. 2535  
มีผลบังคับ
งแวดล้อม 
ายเหล่าน้ี 
งแวดล้อม  

 



หหมายเหตุ : * โดยมีการแก้

พระราชบั

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 

รูปที่ 11  โ

ก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายออก

บัญญัตสิ่งเสริมและรักษ

ประกาศกระทรวงทรพั
กําหนดประเภท ขนา
กิจการที่อาจกอ่ใหเ้
ทั้งทางดา้นคุณภาพ

สุขภาพ ที่ส่วนราชกา
รายงานการวิเคราะ

โครงสร้างของกฎห
และพระราชบัญญัติ

ตามความพระราชบัญญตัิ

ษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ

พยากรธรรมชาติและสิ่ง
าด และวิธปีฏิบตัิสําหรบั
เกิดผลกระทบต่อชุมชน

พสิ่งแวดลอ้มทรัพยากรธ
ร รัฐวสิาหกจิหรือเอกช

ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธกี
ระดับความร้อ

แ

หมายภายใต้พระราช
ติคุ้มครองแรงงาน

ติคุ้มครองแรงงาน ฉบับป

พ.ศ. 2535 

งแวดล้อม เรื่อง 
บโครงการหรือ
นอย่างรุนแรง  
ธรรมชาติและ
ชนจะต้องจัดทํา
ม พ.ศ. 2553

กาํ
และ
อาชี
ใน
แส

การดําเนินการตรวจวดั
น แสงสว่าง หรอืเสียงภ
และประเภทกิจการที่ตอ้
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ชบัญญัติส่งเสริมแล
พ.ศ. 2541 ที่เกี่ยว

รับปรุง พ.ศ. 2553 

าหนดมาตรฐานในการบ
ะการจัดการด้านความป
ชีวอนามัย และสภาพแว
การทํางานเกี่ยวกับควา
สงสว่างและเสียง พ.ศ. 

และวิเคราะห์สภาวะกา
ภายในสถานประกอบกจิ
องดําเนินการ พ.ศ. 255

การปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบก
พ.ศ. 2534 

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

ละรักษาคุณภาพสิ่ง
ข้องกับโรงงานจัดก

พระราชบัญญ

บริหาร 
ปลอดภัย 
วดล้อม 
ามรอ้น  
2549 

ารทํางานเกีย่วกับ
จการ ระยะเวลา 
50  

กําหนดม
และก
ปลอดภ
สภาพแ

(ฉบับ

ความปลอ
ในการทํา

เกี่ยวกับภาวะ
พ.ศ. 25

ย 
การ  

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

แวดล้อม พ.ศ. 253
การกากอุตสาหกรร

ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ

มาตรฐานในการบริหาร
ารจัดการด้านความ
ภัย อาชีวอนามัยและ
แวดล้อมในการทํางาน 
ับที่ 2) พ.ศ. 2553 

กําหนดหลกั
และแบบ
ที่ทํางานเ

ความ
ในการทํ

ภาวะแวด
พ.ศ

อดภัย
างาน 
แวดล้อม 

520 

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

35 
รม 

ศ. 2541*

กําหนดมาตรฐ
และการจัดการด้
อาชีวอนามัย แ
ในการทํางานเกี
ปั้นจั่น และหม้

ร

กเกณฑ์ และวธิีการตรว
บรายงานผลการตรวจสขุ
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรา

ในก
ส

มปลอดภัย
ทํางานเกี่ยวกับ
ลอ้ม (สารเคมี)
ศ. 2520 

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

านในการบริหาร 
ดา้นความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม 
กี่ยวกับเครื่องจกัร 
มอ้น้ํา พ.ศ. 2552 

จสุขภาพลูกจา้ง
ขภาพลูกจา้ง 
ย พ.ศ. 2535 

ความปลอดภัย
การทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมอีันตราย  

พ.ศ. 2534 

 

2558  

รรม 

 



1.3.4 
 
ตามวัตถุ
ได้แก่  

ควรศึกษ
ตารางที่ 
การประก
  
 
 

บทสรุปกฎห
กฎหมายซึ่งมี
ประสงค์ของ

(1) การจัดก
(2) การจัดก
(3) บุคลากร
(4) การราย
(5) การควบ
(6) การประ
(7) สภาพแว
สําหรับรายช่ือ

ษาและทําควา
2 ทั้งน้ี ในคู่มื
กอบกิจการโร

หมายท่ีเก่ียว
มีผลบังคับใช้กั
กฎหมายแต่ล

การสิ่งปฏิกูลห
การมลพิษนํ้าแ
ร 
งานผลการปฏิ

บคุมคุณภาพผ
ะกอบกิจการโร
วดล้อมการทํา
อกฎหมายที่สํ
มเข้าใจเพ่ือให

มือฯ ฉบับน้ี ได้
รงงานจัดการก

หลักปฏิบัติทีด่ี

วข้องกับวิธี
ับโรงงานจัดก
ละฉบับในการ

หรือวัสดุที่ไม่ใช
และมลพิษอาก

ฏิบัติงาน 
ผลิตภัณฑ์  
รงงาน 
างานและควา
ําคัญในแต่ละ
ห้มีการปฏิบัติ
ด้รวบรวมสาร
กากอุตสาหกร
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สําห

การปฏิบัติง
การกากอุตสา
รควบคุมการป

ช้แล้ว 
กาศ 

มปลอดภัย 
กลุ่ม ซึ่งผู้ประ

ติงานที่สอดคล้
ะสําคัญของก
รรม ดังจะได้ก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งานท่ีดี 
หกรรมที่กล่า
ปฏิบัติงานขอ

ะกอบกิจการโ
ล้องกับข้อกําห
ฎหมายต่างๆ
กล่าวในหัวข้อ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าวแล้วข้างต้น 
องโรงงานซึ่งจํ

โรงงานบําบัด 
หนดของกฎห
เฉพาะในประ
ต่อไป 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เมื่อนํามาจัด
าแนกออกเป็

กําจัดกากอุตส
หมายเหล่าน้ัน
ะเด็นที่มีผลบัง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ดหมวดหมู่
น 7 กลุ่ม 

สาหกรรม
น แสดงดัง
งคับใช้กับ

 



ต
 

ก

 
 
 

ตารางที่ 2 รายชื่อก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ

(เครื่องใช้ไฟฟ้
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกรม

สิ่งปฏิกูลหรือ
รง ประกาศกรม

พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกรมโ
วอ ประกาศมตคิ
วอ ประกาศกระท
วอ ประกาศกระท
วอ ประกาศกรมโ
วอ ประกาศกรมโ

กฎหมายที่สําคัญจํา

ับการจัดการสิ่งปฏิกูล
ะทรวงอุตสาหกรรม ย
ฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กท
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ
มโรงงานอุตสาหกรรม
อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการวัตถุอันต
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม 

าแนกตามวัตถุประส

ลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติต
ทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กร
อง ระบบเอกสารกํากั
อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล

ม เรื่อง หลักเกณฑ์กา
2548 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ
ตราย เรื่อง การขนส่ง
อง การประกันภัยควา
อง บัญชีรายชื่อวัตถุอั
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษ
เรื่อง เงื่อนไขในการอน

สงค์ของการควบคุม

ว
ามพระราชบัญญัติวัต
รมโรงงานอุตสาหกรร
ับการขนส่งของเสียอัน
ลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
รพิจารณาการแต่งตั้ง

ะวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับก
วัตถุอันตรายทางบก พ
ามเสียหายจากการขน
ันตราย พ.ศ. 2556
ษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 
นุญาตให้นําเครื่องใช้ไ
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มการปฏิบัติงานของ

ตถุอันตราย พ.ศ. 253
มมีอํานาจหน้าที่รับผิด
นตราย พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบ

บการจัดการสิ่งปฏิกูลห

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
พ.ศ. 2545
นส่งวัตถุอันตราย (ฉบับ

2550
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

งโรงงานจัดการกาก

35 เกี่ยวกับการผลิต 
ดชอบ พ.ศ. 2546 

บรวมและขนส่งของเ

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วข

อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2

บที่ 2) พ.ศ. 2550

กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เ

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

กอุตสาหกรรม 

การมีไว้ในครอบครอ

เสียอันตรายตามประ

องผู้ประกอบกิจการบ

2551

เป็นวัตถุอันตรายเข้าม

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

องการส่งออก การขึ้น

กาศกระทรวงอุตสาห

บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิ

าในราชอาณาจักร (ฉ

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

นทะเบียนวัตถุอันตรา

หกรรม เรื่อง การกําจั

ฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้

บับที่ 3) พ.ศ. 2550 
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รรม 

าย 

จัด 

ล้ว 



ต
ก

ก

 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ

เรื่อง กําหนด
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง กฎกระทรวง
รง ประกาศกระ

ของผู้ควบคุม
รง ประกาศกรมโ
วอ ประกาศกระ

รับผิดชอบ พ
วอ ประกาศกรม

อุตสาหกรรม

ับการจัดการมลพิษน้ํ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื

ดคุณลักษณะของน้ําทิ้ง
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ับบุคลากร 
เรื่อง กําหนดให้มีคน

ะทรวงอุตสาหกรรม เ ื
มดูแล ผู้ปฏิบัติงานประ
โรงงานอุตสาหกรรม 

ะทรวงอุตสาหกรรม เรื
พ.ศ. 2551 
มโรงงานอุตสาหกรรม 
รับผิดชอบและการรา

น้ําและมลพิษอากาศ
รื่อง กําหนดคุณลักษ
งที่ระบายออกจากโรง
อง กําหนดให้โรงงานป
อง กําหนดปริมาณสา
อง กําหนดค่าปริมาณ
อง กําหนดค่าปริมาณ
อง กําหนดปริมาณสา

งานซึ่งมีความรู้เฉพาะ
รื่อง กําหนดชนิดและ
ะจํา และหลักเกณฑ์ก
เรื่อง คุณสมบัติ การฝึ
รื่อง การกําหนดให้สถ

เรื่อง หลักเกณฑ์แล
ายงานความปลอดภัยก

ษณะน้ําทิ้งที่ระบายออ
งงาน 
ประเภทต่างๆ ต้องติด
ารเจือปนในอากาศที่ร
ณเขม่าควันที่เจือปนใน
ณของสารเจือปนในอาก
ารเจือปนในอากาศที่ร

ะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยว
ะขนาดของโรงงาน กํ
ารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุ
ฝึกอบรมและการสอบม
ถานประกอบการวัตถ

ะวิธีการแจ้งมีบุคลาก
การเก็บรักษาวัตถุอันต
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อกนอกโรงงานให้มีค่า

ดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อ
ะบายออกจากปล่องเต
อากาศที่ระบายออกจ
กาศที่ระบายออกจาก
ะบายออกจากโรงงาน

วกับการใช้ เก็บ ส่ง แ
ําหนดวิธีการควบคุม

คมุดูแล สําหรับระบบป้
มาตรฐานของบุคลาก
ถุอันตรายมีบุคลากรเ

กรเฉพาะ การจดทะเ
ตราย พ.ศ. 2551 

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

แตกต่างจากที่กําหนด

องอุปกรณ์พิเศษเพื่อต
ตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัส
จากปล่องของหม้อน้ําข
โรงงาน พ.ศ. 2549

นปูนซีเมนต์ พ.ศ. 254

และบรรจุก๊าซประจําโร
การปล่อยของเสีย ม
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเปน็
รด้านสิ่งแวดล้อมประ
ฉพาะรับผิดชอบความ

บียนบุคลากรเฉพาะรั

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

ดไว้ในประกาศกระทร

รวจสอบคุณภาพอาก
สดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอัน
ของโรงงาน พ.ศ. 254

49

รงงาน พ.ศ. 2549
ลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผ
นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
ะจําโรงงาน พ.ศ. 2554
มปลอดภัยการเก็บรัก

รับผิดชอบความปลอด

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

รวงอุตสาหกรรม ฉบั

าศออกจากปล่องแบบ
นตรายจากอุตสาหกรร
49

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล
2554 

4
กษาวัตถุอันตรายที่กร

ดภัยการเก็บรักษาวัตถ

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

บับที่ 2 (พ.ศ. 253

บอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
รม พ.ศ. 2545

ล้อม กําหนดคุณสมบั

รมโรงงานอุตสาหกรร

ถุอันตรายที่กรมโรงงา
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รรม 

9)  

4 

บัติ 

รม

าน



ต
ก

ก

ก

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระท
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกรมโ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ

น้ํามันเตา พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง ประกาศกระ
รง ระเบียบกรมโ
รง ระเบียบกรมโ
รง เงื่อนไขการป

สิ่งแวดล้อม (
สวล ประกาศกระ

วิธีการ ระเบีย
สวล ประกาศกระ

คุณภาพสิ่งแว
  

ับการรายงานผลการ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่อ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
โรงงานอุตสาหกรรม 
ับการควบคุมคุณภาพ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ศ. 2547 
ับการประกอบกิจการ
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
โรงงานอุตสาหกรรม ว
โรงงานอุตสาหกรรม ว
ประกอบกิจการโรงงาน
(EIA) 
ทรวงทรัพยากรธรรมช
ยบปฏิบัติและแนวทาง
ทรวงทรัพยากรธรรมช
วดล้อม ทรัพยากรธรร

รปฏิบัติงาน
อง การรายงานข้อมูลต่
อง หลักเกณฑ์และวิธี
อง การจัดทํารายงาน
เรื่อง กําหนดประเภท
พผลิตภัณฑ์
รื่อง กําหนดลักษณะข

รโรงงาน
อง หลักเกณฑ์การพิจ
ว่าด้วยเรื่องรายละเอีย
ว่าด้วยเรื่องรายละเอีย
นซึ่งกําหนดไว้ท้ายใบอ

ชาติและสิ่งแวดล้อม
งการจัดทํารายงานกา
ชาติและสิ่งแวดล้อม เ
รมชาติและสุขภาพ ที่ส

างๆ ของโรงงานหลอม
การแจ้งรายละเอียดเกี
ชนิดและปริมาณสารม

ทหรือชนิดของโรงงานท

องน้ํามันใช้แล้วที่ผ่าน

จารณาอนุญาตประเภท
ยดหลักเกณฑ์การพิจา
ยดหลักเกณฑ์การพิจา
อนุญาตประกอบกิจกา

เรื่อง กําหนดประเภท
ารวิเคราะห์ผลกระทบ
เรื่อง กําหนดประเภท 
ส่วนราชการ รัฐวิสาห
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มตะกั่วจากแบตเตอรี่เก
กี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวั
มลพิษที่ระบายออกจา
ที่ต้องจัดทํารายงานชน

นกระบวนการปรับคุณ

ทหรือชนิดของโรงงาน
รณาอนุญาตประเภท
รณาอนุญาตประเภท
ารโรงงานหรือกําหนด

ทและขนาดของโครงก
สิ่งแวดล้อม 
ขนาด และวิธีปฏิบัติส
กิจหรือเอกชนจะต้อง

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

ก่า พ.ศ. 2544
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรง
ากโรงงาน พ.ศ. 2550
นิดและปริมาณสารมล

ณภาพและเชื้อเพลิงสัง

น ลําดับที่ 105 และลํา
หรือชนิดของโรงงาน 
หรือชนิดของโรงงาน 
ดไว้ในมาตรการป้องกัน

ารหรือกิจการซึ่งต้องจ

สําหรับโครงการหรือกิ
จัดทํารายงานการวิเค

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

งงานโดยทางสื่ออิเล็ก
0 
ลพิษที่ระบายออกจาก

งเคราะห์ที่จะนํามาใช้เ

าดับที่ 106 พ.ศ. 254
ลําดับที่ 105 และลําด
ลําดับที่ 105 และลําด
นและลดผลกระทบสิ่ง

จัดทํารายงานการวิเค

กิจการที่อาจก่อให้เกิด
คราะห์ผลกระทบสิ่งแว

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

ทรอนิกส์ (Internet) 

กโรงงาน พ.ศ. 2553

เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุต

5
ดับที่ 106 พ.ศ. 2545
ดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) 
งแวดล้อมในรายงานก

คราะห์ผลกระทบสิ่งแว

ผลกระทบต่อชุมชนอ
วดล้อม พ.ศ. 2553 

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

พ.ศ. 2547

ตสาหกรรมเพื่อทดแท

พ.ศ. 2550
การวิเคราะห์ผลกระท

วดล้อม และหลักเกณ

อย่างรุนแรง ทั้งทางด้า
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รรม 

ทน

ทบ

ณฑ์ 

าน



ต
ก

ก

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สวล ประกาศกระท

ปฏิบัติและแน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รง กฎกระทรวง
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
รง ประกาศกระ
ครง กฎกระทรวงส
ครง กฎกระทรวง

แสงสว่างและ
ครง กฎกระทรวง

ปั้นจั่นและหม
ครง ประกาศกรม

พ.ศ. 2535 
  

ับการประกอบกิจการ
ทรวงทรัพยากรธรรมช
นวทางการจัดทํารายง
ับสภาพแวดล้อมการ
เรื่อง กําหนดมาตรกา
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
ทรวงอุตสาหกรรม เรื่
สวัสดิการและคุ้มครอ
สวัสดิการและคุ้มครอ
ะเสียง พ.ศ. 2549 
สวัสดิการและคุ้มครอ
ม้อน้ํา พ.ศ. 2552 
มสวัสดิการและคุ้มคร

รโรงงาน (ต่อ)
ชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่
งานวิเคราะห์ผลกระท
รทํางาน อาชีวอนามัย
ารความปลอดภัยเกี่ยว
อง มาตรการคุ้มครอง
อง มาตรการคุ้มครอง
อง การกําหนดค่าระดั
อง มาตรการความปล
อง การทํารายงานเกีย่
อง การป้องกันและระ

องแรงงาน เรื่อง กําหน
องแรงงาน เรื่อง กําห

องแรงงาน เรื่อง กําหน

รองแรงงาน เรื่อง กําห

อง กําหนดประเภทแล
บสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25
ยและความปลอดภัย
วกับระบบไฟฟ้าในโรง
งความปลอดภัยในการ
งความปลอดภัยในการ
ดับเสียงการรบกวนแล
ลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํ
ยวกับการศึกษาและม
ะงับอัคคีภัยในโรงงาน 
นดมาตรฐานในการบริ
นดมาตรฐานในการบ

นดมาตรฐานในการบ

หนดหลักเกณฑ์ และ
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ละขนาดของโครงการห
555 

งงาน พ.ศ. 2550
รประกอบกิจการโรงงา
รประกอบกิจการโรงงา
ละระดับเสียงที่เกิดจาก
น้ําและหม้อต้มที่ใช้ของ
าตรการป้องกันและแ
พ.ศ. 2552
หารและการจัดการด้า

บริหารและการจัดการ

ริหารและการจัดการ

วิธีการตรวจสุขภาพลู

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

หรือกิจการซึ่งต้องจัดท

านหลอมตะกั่วจากแบ
านเกี่ยวกับสภาวะแวด
กการประกอบกิจการโ
งเหลวเป็นสื่อนําความ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณ

านความปลอดภัย อา
รด้านความปลอดภัย อ

ด้านความปลอดภัย อ

ลูกจ้างและแบบรายง

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

ทํารายงานผลกระทบ

บตเตอรี่เก่า พ.ศ. 254
ดล้อมในการทํางาน พ
โรงงาน พ.ศ. 2548
ร้อน พ.ศ. 2549
ภาพสิ่งแวดล้อมและค

ชีวอนามัย และสภาพ
อาชีวอนามัย และสภ

อาชีวอนามัย และสภา

านผลการตรวจสุขภา

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

สิ่งแวดล้อมตามหลัก

44
พ.ศ. 2546

ความปลอดภัย พ.ศ. 2

พแวดล้อมในการทํางาน
าพแวดล้อมในการทํา

าพแวดล้อมในการทํา

าพลูกจ้างที่ทํางานเกี่

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

เกณฑ์ วิธีการ ระเบีย

2552

น พ.ศ. 2549
างานเกี่ยวกับความร้อ

งานเกี่ยวกับเครื่องจัก

ยวกับสารเคมีอันตรา
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รรม 

ยบ

อน 

กร 

าย  



ต
ก

ห
 
 
 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครง ประกาศกรม

กิจการ ระยะ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ
มท ประกาศกระ

หมายเหตุ : รง
วอ
สวล
ครง

 มท

ับสภาพแวดล้อมการ
มสวัสดิการและคุ้มคร
ะเวลา และประเภทกิจ
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ทรวงมหาดไทย เรื่อง 

กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
กฎหมายภายใต้พระร
ประกาศกระทรวงมห

รทํางาน อาชีวอนามัย
องแรงงาน หลักเกณ
จการที่ต้องดําเนินการ
ความปลอดภัยในการ
ความปลอดภัยในการ
การป้องกันและระงบั
ความปลอดภัยในการ

ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2
ราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรัก
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงา
หาดไทย 

ยและความปลอดภัย
ฑ์ วิธีการดําเนินการต
 พ.ศ. 2550 
รทํางานเกี่ยวกับภาวะ
รทํางานเกี่ยวกับภาวะ
บอัคคีภัยในสถานประก
รทํางานเกี่ยวกับสารเค

2535 
พ.ศ. 2535 
กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ
าน 
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(ต่อ)
ตรวจวัดและวิเคราะห

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

พ.ศ. 2535 

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

ห์สภาวะการทํางานเกี

พ.ศ. 2520

34 

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

กี่ยวกับระดับความร้อ

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

อน แสงสว่างและเสียง

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

งภายในสถานประกอ

 

2558  

รรม 

อบ



ประเภท
ขั้นสุดท้า
และความ
ได้มีการพั
ให้มีกาก
มากกว่า
กับปริมา

ควรให้กา
อย่างเหม
อุตสาหก
รับเข้ามา
สิ่งแวดลอ้
 
ในปัจจุบั
ที่โรงงาน
และคุณภ
มาตรฐา
นําไปใช้เ
 

2.1.1 
 
ข้อกําหน

การขยายตัว
อุตสาหกรรม
ายในการจัดก
มหลากหลายข
พัฒนามากขึ้น 
ของเสียที่ถูกส
 2,000 โรงง

าณกากของเสี
 การประกอบก
ารส่งเสริมแล
มาะสมตามหลั
กรรมขาดวิธีกา
าดําเนินการ แ
อมและคุณภา
ดังน้ัน กรมโรง

บัน ด้วยการส
นหรือการปร
ภาพชีวิต รวมถึ
านการปฏิบัติ
เป็นแนวทางใน

 
คาํจาํกดัค

ความสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐ

นดวิธีการปฏิบั

วของโรงงาน
ที่หลากหลาย

การกากของเสี
ของกิจการปร
โดยมุ่งไปสู่กา
ส่งไปบําบัด กํ
งาน และมีหล
ยที่เกิดมากขึ้น
กิจการของโรง
ละสนับสนุน เ
ลกัการทางวิช
ารปฏิบัติงาน
และมลพิษที่เ
าพชีวิต รวมถึ
งงานอุตสาหกร
ส่งเสริมสนับส
ะกอบกิจการ
ถึงความปลอด
งานที่ดีสําหรั
นการปฏิบัติงา

ความ องคป

ญ 
ฐานการปฏิบัติ
บัติงานในขั้นต

หลักปฏิบัติทีด่ี

อุตสาหกรรม
ยกิจการ เป็นผ
สียของภาคอุต
ะกอบกับความ
ารนํากากของเ
กําจัดน้อยที่สุด
ลายประเภทกิ
น 
งงานจัดการก
เน่ืองจากช่วย
าการ ก่อให้เกิ
ที่ถูกต้องหรือ
เกิดจากกระบ
งความปลอดภ
รรมจึงต้องการ
สนุนทางวิชา
รของโรงงานจ
ดภัยต่อคุณภา
รับโรงงานจัด
านภารกิจต่าง

ประกอบและก

ติงานที่ดีได้จั
ตอนต่างๆ ของ
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มภายในประ
ผลให้โรงงานที
ตสาหกรรม ไ
มรู้และเทคโนโ
เสียกลับมาใช้ป
ด ในปัจจุบันมี
กิจการหรือวิธี

กากอุตสาหกร
ยให้กากของเสี
กิดผลกระทบต
อไม่มีมาตรฐา
บวนการดําเนิน
ภัยต่อชีวิตแล
รยกระดับโรงง
การให้โรงงา

จะเป็นสาเหตุ
าพชีวิตและท
ดการกากอุตส
งๆ ต่อไป 

การนาํไปปร

ัดทําขึ้นสําหรั
งการประกอบ

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เทศ ทําให้มี
ที่รับจัดการกา
ได้มีการขยาย
โลยีในการจัด
ประโยชน์ในรูป
มีจํานวนโรงง
ธีจัดการกับก

รม ถือเป็นกิจ
สียที่เกิดจากภ
ต่อสิ่งแวดล้อม
านที่ดี จะมีโอ
นการของโรง
ะทรัพย์สินขอ
านจัดการกาก
านมีมาตรฐาน
ในการก่อให้
รัพย์สินของป
สาหกรรม เพ่ื

ระยกุตใชใน

รับโรงงานจัด
บกิจการโรงงา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

 
การเพ่ิมขึ้นทั
ากอุตสาหกรร
ยตัวเพ่ิมขึ้นทั้ง
การกับของเสี
ปแบบต่างๆ ให
านที่รับจัดกา

กากอุตสาหกร

จการอุตสาหก
ภาคอุตสาหก
มน้อยที่สุด อย่
กาสสูงมากที่
งานเอง จะก่
องประชาชนอี
อุตสาหกรรมที
นการปฏิบัติง
เกิดผลกระทบ
ประชาชนในก
พ่ือให้โรงงานอุ

นโรงงาน 

การกากอุตส
าน ซึ่งโรงงาน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ทั้งจํานวนโรง
รมซึ่งเป็นอุตส
งในส่วนจํานว
สียจากภาคอุต
ห้มากที่สุดแล
ารกับกากอุตส
รรม เพ่ือให้ส

กรรมที่สําคัญซึ
กรรมได้รับกา
ย่างไรก็ตาม หา
ที่กากของเสียซึ
อให้เกิดผลก
อีกด้วย  
ที่มีการประกอ
งานที่ดี เพ่ือล
บต่อระบบสิ่ง
การน้ีจึงได้จัดท
อุตสาหกรรมป

สาหกรรมประ
นควรนําไปปฏิ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

งงานและ
สาหกรรม
วนโรงงาน
สาหกรรม 
ะพยายาม
สาหกรรม
สอดคล้อง 

ซึ่งภาครัฐ 
ารจัดการ 
ากโรงงาน
ซึ่งโรงงาน
ระทบต่อ

อบกิจการ
ลดโอกาส 
งแวดล้อม  
ทําเกณฑ์
ประเภทน้ี

กอบด้วย
ฏิบัติอย่าง

 



ต่อเน่ือง
ที่เก่ียวข้
รวมถึงก
ในด้านต่า
 
เพ่ือให้ค
ผลกระท
หลักปฏิบ
 

จําแนกอ

 
มาทํากา
จํานวนม
และการป
หรือผ่าน
มีปริมาณ

โดยวิธีกา
โรงงานบ
ในกลุ่มน้ี
จัดการก
การปฏิบั
ที่ไม่เหมา

 

และสม่ําเสม
้อง การลดผล
ารสร้างความ
างๆ เหล่าน้ีให
ดังน้ันเกณฑ์
รอบคลุมในท
บในด้านต่างๆ
บัติที่ดีสําหรับ
2.1.1.1 ปร

เกณ
อกเป็น 2 ปร

1) 

รคัดแยกเป็น
ากที่สุดของโร
ประกอบกิจกา
นกระบวนการ
ณไม่มากและไม

2) 

ารฝังกลบ โรงง
บดย่อยช้ินส่ว
น้ีจะรับเอากา
กากของเสียจ
บัติงานจึงมีคว
าะสม   

อ เพ่ือยกระด
ลกระทบต่อสิ
มสัมพันธ์ที่ดี
ห้เหลือน้อยทีส่
ฑ์มาตรฐานก
ทุกขั้นตอนกา
ๆ โดยที่ข้อกําห
การปฏิบัติงาน
ระเภทของเกณ
ณฑ์มาตรฐาน
ระเภท ได้แก่ 

เกณฑ์มาต
อันตรายเพื
ครอบคลุม

นวัสดุประเภท
รงงานจัดการก
ารจะใช้แรงงา
รทางอุตสาหก
ม่ใช่กากของเสี
 เกณฑ์มาต
กากอุตสาห
ครอบคลุม

งานที่รับกากขอ
นอุปกรณ์เครื
กของเสียทั้งท

จะมีความยุ่งย
วามเสี่ยงในก

หลักปฏิบัติทีด่ี

ดับการปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม อ
ต่อสังคมและ
สุด  
ารปฏิบัติงา
รปฏิบัติงานที
หนดบางส่วนอ
น 
ณฑ์มาตรฐาน
นการปฏิบัติงา

ตรฐานการป
พื่อจําหน่ายต่อ
ลักษณะกิจกา
ทต่างๆ เพ่ือใ
กากอุตสาหกร
านคนในการคั
กรรมเป็นผลิต
สยีที่เป็นอันต
ตรฐานการป
หกรรม 
ลักษณะกิจกา
องเสียมาเผาใน
รื่องใช้ไฟฟ้าแ
ที่เป็นอันตรา
ยากซับซ้อนขึ
การก่อให้เกิด
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ติงานให้มีมาต
อาชีวอนามัยแ
ะชุมชน โดย

นที่ ดี จึงประ
ที่มีความเสี่ยง
อาจเป็นข้อกฎ

นการปฏิบัติงา
านที่ดีสําหรับ

ปฏิบัติงานที่ดี
อ 
ารของโรงงาน
ช้ประโยชน์ห
รรมในประเทศ
ัดแยกกากขอ
ตภัณฑ์อ่ืนๆ อี
ราย   
ปฏิบัติงานที

ารของโรงงาน
นเตาเผา และโ
และช้ินส่วนอุ
ยและไม่เป็น
ขึ้น และมีการ
ดอันตรายหรือ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ตรฐานที่ดีขึ้น
และความปล
การลดโอกา

ะกอบด้วยห
งต่อการเกิดอั
ฎหมายที่โรงงา

านที่ดี 
บโรงงานจัดกา

ดีสําหรับโรง

นเป็นการรับก
หรือจัดการต่อ
ศไทยในปัจจุบั
งเสียด้วยวิธีก
อีกทั้งกากของ

ที่ดีสําหรับโร

นเป็นโรงงานบ
โรงงานที่รับรีไ
ปกรณ์อิเล็กท
อันตรายเข้าม
รใช้งานเคร่ือ
อส่งผลกระท

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นทั้งในด้านกา
ลอดภัยของพ
สที่โรงงานจะ

ลายข้อกําห
อันตราย หรือ
านต้องปฏิบัติ

ารกากอุตสาห

งานคัดแยกก

ากของเสียจา
อ โรงงานประ
ัน โดยส่วนให

การที่ไม่ซับซ้อ
งเสียที่เกิดจา

รงงานรีไซเคิ

บําบัดนํ้าเสียร
ไซเคิลของเสีย
ทรอนิกส์โดย
มาดําเนินการ
องจักรค่อนข้
ทบที่รุนแรงห

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ารปฏิบัติตาม
นักงานและป
ะก่อให้เกิดผ

นดวิธีการปฏ
อเสี่ยงต่อการก
อยู่แล้ว และส

หกรรมในประ

กากของเสีย

กโรงงานอุตส
ะเภทน้ีถือเป็น
ญ่เป็นโรงงาน
อนและไม่มีกา
กกระบวนกา

คิล และบําบั

รวม โรงงานก
ยทุกประเภท 
ยโรงงานอุตส
ร แต่กระบวน
างมาก หลาย
ากมีวิธีการป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กฎหมาย 
ประชาชน 
ลกระทบ 

ฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิด
ส่วนที่เป็น

ะเทศไทย 

ยที่ไม่เป็น

สาหกรรม 
นกลุ่มที่มี

นขนาดเล็ก 
ารแปรรูป
ารคัดแยก 

บัด กําจัด 

กําจัดขยะ
ซึ่งรวมถึง

สาหกรรม 
นการท่ีใช้
ยขั้นตอน 
ฏิบัติงาน 

 



 
 
จากโรงง
การประก

ที่ครอบค
สําหรับแ

้

2.1.1.2 ขอ
 กา
งานผู้ก่อกําเน
กอบกิจการโร

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

 
ดัง

คลุมในทุกกิจ
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
 

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

แสดงดังรปู

รูปที่ 12

น้ัน เกณฑ์ม
กรรมการปฏิ
เกณฑ์มาตรฐ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ณฑ์มาตรฐาน
การของแต่ละ
นการคัดแยก
ออกเป็น 5 ขั้น
รับกากของเสยี
กากของเสียมา
ะเก็บกักกากข
ก รีไซเคิล แล
กําจัดมลพิษแ

ปที่ 12 

2 ขอบเขตขอ

าตรฐานการ
ฏิบัติงานในแต
านการปฏิบัติ

ตรวจสอบลั

ตรวจสอ

กระบวนกา

บําบัด กําจั
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นการปฏิบัติง
ะประเภทโรงงา
 รีไซเคิล แล
นตอนหลัก เริ
ยเข้ามาดําเนิน
ายังโรงงาน 
องเสียก่อนนํา
ะบําบัด กําจดั
และติดตาม ต

งเกณฑ์มาตรฐ

ปฏิบัติงานที่
ต่ละขั้นตอนห
งานที่ดี ดังรปู

ของเสียจา

ลักษณะของเสีย

ขนส่งมายังโร

อบรับของเสียแ

ารคัดแยก รีไซเคิ

ัดของเสียหรือม

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

านที่ดี 
านจัดการกาก
ละบําบัด กําจ
ริ่มต้ังแต่  
นการในโรงงา

าไปผ่านกระบ
ดกากอุตสาหก
รวจสอบผลก

ฐานการปฏิบั

ดีจึงประกอบ
หลักที่กล่าวแล้
ปที่ 13 

ากโรงงานผู้ก่อก

ในเบื้องต้น แล

รงงานผู้รับบําบั

ละเก็บกักรอนํา

คิล และบําบัด ก

มลพิษท่ีเกิดจาก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

อุตสาหกรรม 
จัดในโรงงาน

น 

บวนการต่างๆ 
กรรม 
ระทบจากการ

ัติงานที่ดี

บด้วยข้อกําห
ล้ว โดยได้จําแ

กําเนิด

ะการตกลงรับข

ัด กําจัด

าเข้าสู่กระบวนก

กําจัดกากอุตสา

การจัดการกาก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เป็นการนํากา
น โดยในภาพ

รดําเนินงานขอ

หนดวิธีการป
แนกออกเป็น

ของเสีย 

การ 

าหกรรม 

กของเสีย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากของเสีย
พรวมของ 

องโรงงาน 

ฏิบัติงาน 
น 10 ส่วน 

 



 

 
 
ห

ขั้นตอนห

กา รตกล ง รั บ ขอ ง
ดําเนินการในโรงงาน
การขนส่งกากของเสี

การรับและเก็บกัก
ก่อนนําไปคัดแยก 
บําบัด กําจัด 

การคัดแยก รีไซเคิ
กําจัด 

การบําบัด กําจัดมล
การจัดการของเสีย 

หมายเหตุ : * ข้อกําหนด

หลัก  

ง เ สี ย เ ข้ า ม า
น 

ส

ยมายังโรงงาน ส

กกากของเสีย 
รีไซเคิล และ

ส
ส

ล และบําบัด ส
ส
ส

พิษที่เกิดจาก ส
ส
ส

วิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําห

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
เมินการรับกากของเสี

งกากของเสียกรณีโร
ผู้แต่งตั้งตัวแทน 
ากของเสียเข้ามาไว้ใน
ก็บกากของเสียไว้ใน
การคัดแยก 
ยกกากของเสีย
นาดหรือบีบอัดวัสดุที่ค
ก็บวัสดุที่คัดแยกแล้ว 
บัดมลพิษและสาธารณ
ารด้านสิ่งแวดล้อม อา
ารต่อสาธารณะและคว

เสียรวม รวมอยู่ในข้อกําห

รปูที่ 13 โครงสร้างข
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ฏิบัติงานที่ดี
เป็นอันตรายเพื่อจําห
ยขั้นต้น

รงงานเป็นผู้รวบรวมแ

บริเวณโรงงาน
นพื้นที่เก็บกากเพื่อรอ

คัดแยกแล้ว

ณูปการอื่นๆ ในโรงงาน
าชีวอนามัยและความป
วามรับผิดชอบต่อสังค

หนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีส

ของเกณฑ์มาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีโครงก

หน่ายต่อ ส
ส่วนที

และขนส่ง ส่วนที

ส่วนที
อนําเข้าสู่ ส่วนที

ส่วนที
ส่วนที
ส่วนที

น ส่วนที
ปลอดภัย ส่วนที
คม ส่วนที

สําหรับระบบบําบัดมลพิษ

นการปฏิบัติงานที่ดี

การยกระดับผูประกอบการ

สําหรบัการให

เกณฑ์มาต
สําหรับโรงงานรไีซเคลิ
ที่ 1 การประเมินก

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 

ดี 

รจัดการของเสียอุตสาหกรร

ใหบรกิารบําบดั กาํ

ตรฐานการปฏิบัติงาน
ล และบําบัด กําจัดกา
การรับกากของเสียขั้นต

กของเสียกรณีโรงงาน
นผู้แต่งตั้งตัวแทน 
องเสียเข้ามาไว้ในบริเว
กของเสียไว้ในพื้นที่เก็บ
บําบัด กําจัด 

าเผา

ลพิษ และสาธารณูปกา
นสิ่งแวดล้อม อาชีวอนา
อสาธารณะและความรั

รม ประจําปงบประมาณ 2

าจดักากอุตสาหกร

นที่ดี
ากอุตสาหกรรม 
ต้น

นเป็นผู้รวบรวมและ

วณโรงงาน
บกากเพื่อรอนําเข้าสู่

ารอื่นๆ ในโรงงาน 
ามัยและความปลอดภัย 
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

2558  

รรม 



 
 
จัดการก
เกณฑ์มา
มีจํานวน
กากอุตส
ก่อให้เกิด
ปฏิบัติงา
ประเภทม
รั่วไหลออ
นอกจาก
ที่เป็นอัน
 
ควรนําไป
วิธีการป
โดยเฉพา
พ.ศ. 25
จะถือว่า
บางข้อกํ
การปฏิบั
แตกต่าง
ออกเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 ระ
  ข้อ

กากอุตสาหกร
าตรฐานการป
นข้อกําหนด 9
สาหกรรม มีจํ
ดผลกระทบต
านในกรณีกาก
มีโอกาสท่ีจะก
อกสู่ภายนอก
น้ีกากของเสีย

นตรายจะมีกฎ
 ดัง

ปปฏิบัติ เพ่ือใ
ฏิบัติงานของ
าะกฎหมายที
351 พระราช
เป็นข้อกําหน
าหนดแม้จะไ

บัติงานของโรง
กัน จึงได้จัดใ
3 ระดับ ดังนี

ดับความสําคั
อกําหนดวิธีกา
รรมทั้ง 2 ปร
ฏิบัติงานที่ดีสํ
98 ข้อ และเก
านวนข้อกําห
ต่อสิ่งแวดล้อม
กของเสียที่เป็
ก่อให้เกิดผลก
ก็จะแตกต่าง
ยแต่ละประเภ
หมายควบคุม
น้ัน ในแต่ละ
ให้โรงงานที่ต้อ
งโรงงาน โดย
ที่ออกตามคว
ชบัญญัติวัตถุอั
ดที่มีระดับคว
ม่เป็นข้อกฎห
งงานจะมีควา
ให้ข้อกําหนด ิ
น้ี  

หลักปฏิบัติทีด่ี

คญัของข้อกํา
ารปฏิบัติงาน
ระเภทนั้น จะ
สําหรับโรงงาน
กณฑ์มาตรฐา
หนด 262 ข้อ
มหรืออาชีวอน
นอันตรายกับ

กระทบแตกต่า
กันมากระหว่
ทยังมีกฎหมา
มมากกว่า 
ข้อกําหนดวิธี
องการที่จะมีม
ยหากเป็นวิธีป
วามในพระรา
อันตราย (ฉบั
วามสําคัญสูงส
หมายที่ต้องป
มเสี่ยงในการ
วิธีการปฏิบัติ
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สําห

หนดการปฏิบ
นที่ดีที่เสนอแ
ะมีข้อกําหนด
นคัดแยกสิ่งปฏิ
านการปฏิบัติง
ซึ่งจะช่วยลด
นามัยและคว
บของเสียที่ไม่
างกัน อีกทั้งระ
างกากของเสี
ายควบคุมแตก

ธีการปฏิบัติงา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติซึ่งกฎห
าชบัญญัติโรง
ับที่ 3) พ.ศ. 
สุดที่โรงงานจะ
ฏิบัติ แต่หาก

รก่อให้เกิดอุบั
ติงานน้ันๆ มีร

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

บัติงาน 
นะไว้ในแต่ล

ดของแต่ละปร
ฏิกูลหรือวัสดุท
งานที่ดีสําหรั
ดโอกาสที่การ
ามปลอดภัยข
เป็นอันตรายแ
ะดับของผลกร
สียที่เป็นอันตร
กต่างกันด้วย โ

านที่เสนอแนะ
ปฏิบัติงานที่ดี
หมายควบคุม
งงาน พ.ศ. 2
2551 ซึ่งมีผ

ะต้องปฏิบัติอ
กไม่ปฏิบัติตา
ัติเหตุหรือเกิด
ระดับความสํา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ะขั้นตอนหรือ
ระเภทเกณฑ์
ที่ไม่ใช้แล้วที่ไ
ับโรงงานรีไซ
รปฏิบัติงานใน
ของประชาชน
แตกต่างกัน เ
ระทบที่เกิดขึ้น
รายกับกากขอ
โดยในการปฏิ

ะไว้จึงได้ระบุ
ดีได้ใช้ประกอ
มหรือกําหนด
535 พระราช
ผลบังคับใช้เฉ
ย่างครบถ้วนแ
ามข้อกําหนด
ดผลกระทบใน
าคัญแตกต่าง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

อกิจกรรมขอ
ฑ์แตกต่างกัน 
ไม่เป็นของเสีย
ซเคิล และบําบ
นกิจกรรมน้ัน
น ซึ่งข้อกําหน
เน่ืองจากของ
้นหากเกิดกรณ
องเสียที่ไม่เป็น
ฏิบัติงานกับกา

ความสําคัญซึ
บการวางแผน
ดให้ต้องปฏิบั
ชบัญญัติวัตถุ
พาะกับกิจกา
และสม่ําเสมอ 
ที่เสนอแนะนั
นระดับที่มีคว
กันด้วย โดยไ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

องโรงงาน 
กล่าวคือ  

ยอันตราย  
บัด กําจัด 
ๆ อาจจะ
นดวิธีการ
เสียแต่ละ
ณีของเสีย
นอันตราย 
ากของเสีย 

ซึ่งโรงงาน
นปรับปรุง
ัติอยู่แล้ว

ถุอันตราย  
ารโรงงาน  
ในขณะที่

น้ันๆ แล้ว  
ามรุนแรง
ได้จําแนก

 



คําจํากัดค

ระดับควา
ของข้อก

มา

ปานก

นอ้

หมายเหต ุ

 

 
 
มาตรฐา
ขั้นพื้นฐา
สําหรับข้
 
กิจการ มี
ในแต่ละ
ในโรงงาน
ที่ไม่เป็นอ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความของระดั

ามสําคัญ 
กําหนด สัญ

าก 

กลาง 

อย 

: 1
 โดยมีการแ

  ระดับควา
ต้องปฏิบัติใ

ทั้ง
นการปฏิบัติ
านที่เป็นข้อกํ
ข้อกําหนดที่มรี

นอ
มีบางส่วนที่เห
ะประเภทกิจก
นก็แตกต่างกัน
อันตรายเพ่ือจํ

ดับความสําคัญ

ญลักษณ์ 

3 เป็น
ท่ีกา

2 เป็น
ส่งผ

1 เป็น
กระ

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหม

ามสําคัญของข้อก
ให้ครบถ้วน 

งน้ี ในการแส
ติงานท่ีดีสําห
กําหนดทางกฎ
ระดับความสํา
อกจากน้ี ข้อกํ
หมือนและแต
การมีความแต
นด้วย ดังตัวอย่
จาํหน่ายต่อ กั

หลักปฏิบัติทีด่ี

ญของข้อกําหน

นหลักปฏิบั ติ ข้ั
ารปฏิบัติงานในข
นหลักปฏิบัติท่ีโ
ผลกระทบในด้าน
นหลักปฏิบัติท่ีโ
ะทบจากการปฏิ

มายออกตามความ

กําหนดที่มีสัญลัก

สดงระดับคว
รับแต่ละประ
ฎหมายที่โรง
าคัญระดับมาก
กําหนดวิธีการ
ตกต่างกัน เนื
ตกต่างกัน รว
ย่างเปรียบเทียบ
ับโรงงานรีไซเ
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สําห

นดวิธีปฏิบัติงา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีโร
ข้ันตอนนั้นๆ ขอ
รงงานควรจะต้
นต่างๆ หากไม่ป
โรงงานควรดํา
ฏบิัติงานซ่ึงไม่รนุ

มพระราชบัญญัติวั

กษณ์ “*” เป็นข้

วามสําคัญขอ
ะเภทกิจการ
งงานต้องปฏิบ
ก ปานกลาง 
รปฏิบัติงานใน
น่ืองจากประเ
วมถึงแนวทาง
บข้อกําหนดวิธี
เคิล และบําบั

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

านที่ดี 

ความหมา

รงงานต้องดํา
องโรงงานจะเกดิ
ต้องดําเนินการเ
ปฏิบัติ 
เนินการเพื่อลด
นแรง 

ัตถุอันตราย (ฉบับ

ข้อกําหนดขั้นพ้ืน

องแต่ละข้อกํ
รโรงงาน จะใ
บัติให้ครบถ้ว
และน้อย ตาม
นส่วนที่ 1 ถึงส
เภทและชนิด
งและวัตถุปร
ธีการปฏิบัติงา
ัด กําจัดกากอ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าย 

เนินการมิเช่น
ดอันตรายหรือสง่
เนื่องจากมีโอก

ดโอกาสในการ

บที่ 3) พ.ศ. 2551 
นฐานท่ีเป็นข้อกํา

กําหนดวิธีกา
ใช้สัญลักษณ์
วน และใช้ตัว
มลําดับ  
ส่วนที่ 4 ของ
กากของเสีย

ระสงค์ในการ
านระหว่างโรง
อุตสาหกรรม 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นนั้นจะมีโอกา
งผลกระทบในดา้
าสท่ีจะเกิดอัน

รเกิดอันตรายห

าหนดทางกฎหมา

รปฏิบัติงานใ
ณ์ * สําหรับข้อ
วเลข 3, 2 

งโรงงานทั้ง 2
ที่เก่ียวข้องกั
รับกากของเส
งานคัดแยกกา
ดังรูปที่ 14 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

าสสูงมาก
านต่างๆ  
ตรายหรือ

หรือส่งผล

ายที่โรงงาน 

ในเกณฑ์
อกําหนด 

และ 1

 ประเภท
ับโรงงาน 
สียเข้ามา 
ากของเสีย

 



 

 

 
 
 โรงงา

และปร
 มีการรั

ท่ีกําหน
 โรงงาน

รับมาคั
  

 
 

 
 โรงงาน

และปร
 มีการรั

กิจการ
 โรงงา

เช่น ชื่
จะเกิด
ทางเคม

 มีการต
ท่ีโรงงา

 มีการบ
กากขอ

  

รูปที่ 1

หมายเหต ุ:

 

 

 

นมีการแจ้งเป็
ระเภทกากของเสี
รับเฉพาะกากขอ
นดไว้ในใบอนุญ
นต้องมีการตรวจ
คัดแยกในโรงงา

นมีการแจ้งเป็
ระเภทกากของเ
รับบําบัด กําจัด
รโรงงานท่ีกําหน
นมีการได้รับ
อกากของเสียก

ดข้ึนต่อปี สถาน
มี ความเป็นอัน
ตรวจสอบวิเครา
านสามารถรับม
บริหารจัดการก
องเสีย 

4 เปรียบเทีย
โรงงานคัด
กากอุตสา

: * : เป็นข้อก
เข้ารับก

*d,*j: เป็นราย

โรงงานคัดแย
ข้อกําหนด

นหนังสือให้ลู
สียท่ีสามารถรับด
องเสียท่ีได้รับอ

ญาตประกอบกิจ
จสอบเพ่ือยืนยัน
นได้ก่อนตกลงใ

โรง

ข้อกําหน

นหนังสือให้ลูก
เสียท่ีสามารถรบั
ดเฉพาะกากขอ
นดไว้ในใบอนุญา
เอกสารข้อมูล
กระบวนการเฉ
นะของกากของเ
ตรายของกากข
ะห์คุณสมบัติกา

มาบําบัดกําจัดใน
กากของเสียให้

ยบข้อกําหนด
ดแยกกากของ
าหกรรม 

กําหนดด้านกฎหม
การประเมินระดับม
ยชื่อกฎหมายท่ีเก่ีย

หลักปฏิบัติทีด่ี

ยกสิ่งปฏิกูลหรื
ดวิธีการปฏิบัติ
กค้าทราบถึงป
ดําเนินการได้ 
อนุญาตตามเงื่อน
การโรงงานเท่า
นว่าเป็นประเภ
ให้บริการ 

งงานรีไซเคิล แ

นดวิธีการปฏิบัติ

กค้าทราบถึงป
บดําเนินการได้
งเสียท่ีได้รับอน
าตประกอบกิจก
ลของเสียทุกช
ฉพาะท่ีก่อให้เกิ
เสีย (ของแข็ง ข
ของเสีย วิธีการเ
ากของเสียเพ่ือยื
นโรงงานได้ก่อน
ห้สอดคล้องกับขี

ดวิธีการปฏิบัติ
งเสียที่ไม่เป็น

มายออกตามความ
มาตรฐานการปฏิบ
ยวข้องกับข้อกําหน
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รือวัสดุท่ีไม่ใช้แล
งาน

ประเภทกิจการ

นไขการประกอ
นั้น  
ทกากของเสียที

ละบําบัด กําจัด

ติงาน 

ประเภทกิจการ

นุญาตตามเงื่อน
การโรงงาน  
นิดท่ีทําการบํ

กิดกากของเสียป
ของเหลว ตะกอ
เก็บกากของเสยี
ยืนยันว่าเป็นประ
นตกลงให้บริการ
ขีดความสามาร

ติงานในส่วนที่ 
อันตรายเพ่ือจ

มในพระราชบัญญัติ
บัติงานที่ดีของโรงง
นดวิธีการปฏิบัติงา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ล้วที่ไม่เป็นของ

รท่ีได้รับอนุญา

อบกิจการโรงงา

ท่ีโรงงานสามาร

ัดกากอุตสาหกร

รท่ีได้รับอนุญา

นไขการประกอ

บําบัดจากลูกค้
ปริมาณท่ีคาดว
อน) ผลวิเคราะ
ย เป็นต้น 
ะเภทกากของเสี
ร 
รถในการจัดกา

1 การประเมิ
จําหน่ายต่อ กั

ติโรงงาน พ.ศ. 25
งานผู้รับบําบัด กํา
านนั้นๆ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งเสียอันตราย 
ร

าต 

าน

รถ

รรม

ไม่อันตร
าต ข้อบังคั

*j 
อบ ข้อบังคั

* j 
ค้า 
ว่า
ะห์

2 

สีย 2 

าร 3 

 

มินการรับกาก
กับโรงงานรีไซ

35 โรงงานต้องมีก
าจัดกากอุตสาหกร

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ระดับเกณฑ์ 
ข้อบังคับ 

*d 
ข้อบังคับ 

*d 
3 

 

ระดับเกณฑ์ 
ราย อันต
คับ ข้อบั

*
คับ ข้อบั

*
3

3

3

กของเสียขั้นต้น
ซเคิล และบําบ

การดําเนินการให้ค
รรม 
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ตราย
บงัคับ
* j 
บงัคับ
* j 
3 

3 

3 

 

นระหว่าง
บัด กําจัด

ครบถ้วนก่อน

 



2.1.2 
 
หรือผลก
ของประช
โรงงานค
กิจการขอ
เพ่ือยกระ

ใดบ้าง (
และสาธา

มีข้อกําห
บางข้อกํ
ในบางส
ที่เป็นสาร
ที่จัดเก็บ
การลุกไห

กับการป
ตามข้อกํ

เพ่ือกําห
ในระดับท

ซึ่งยังไม่ไ
ที่มีระดับ

ที่กําหนด
กับข้อกํา
และพนกั

การนําเกณ
เพ่ือลดโอกาส
กระทบใดๆ ต
ชาชนให้เหลือ
ควรมีการปฏิบ
องโรงงานตาม
ะดับมาตรฐาน
 พิจารณ
เกณฑ์มาตรฐ
ารณูปการต่าง
 ตรวจสอ
หนดวิธีการป
าหนดเป็นวิธี
ภาวะการณ์ 
รไวไฟหรือตัว
สารไวไฟหรือ
หม้หรือการระ
 นําข้อกํ
ปฏิบัติงานขอ
ําหนดเหล่าน้ัน
 รวบรวม
นดเป็นภารกิ
ที่ดีขึ้น  
 จัดลําดับ
ได้ปฏิบัติ หรื
บสูงไปหาระดับ
 จัดทําแน
ดไว้ และหลัง
าหนดที่ระบุไว้
กงานควรต้องมี

ณฑ์มาตรฐาน
สที่การปฏิบัติง
ต่อคุณภาพสิ่ง
น้อยที่สุด ซึ่งห
บัติงานท่ีสอด
ที่ระบุไว้ในเกณ
นการปฏิบัติงา

ณาว่าการประ
ฐานฯ สําหรับ
งๆ ในโรงงาน
อบว่าในแต่ละ
ปฏิบัติงานใด
ปฏิบัติเฉพาะ
ข้อกําหนดนั้
ทําละลายใช้แ
ตัวทําละลายใ
ะเบิด และทําป้
ําหนดวิธีกา
องโรงงานใน
ั้นอย่างครบถว้
มข้อกําหนดท
จเป้าหมายที่จ

บภารกิจที่จะ
อปฏิบัติยังไม
บตํ่า  
นวทางการดําเ
การดําเนินงา

ว้ในเกณฑ์มาต
มีการปฏิบัติที

หลักปฏิบัติทีด่ี

นการปฏิบัติง
งานในขั้นตอน
งแวดล้อมแล
หากเกิดปัญหา
ดคล้องกับข้อ
ณฑ์มาตรฐาน
านของโรงงาน
กอบกิจการข
บแต่ละประเภ
อาจแตกต่างก
ะส่วนของเกณ
บ้างที่เก่ียวข้
กับกากของเสี

นั้นๆ จึงไม่ได้
แล้วเข้ามาดําเ
ใช้แล้วต้องไม่
ป้ายเตือนอันต
รปฏิบัติงาน

นแต่ละขั้นตอ
วนและสม่ําเส
ที่โรงงานไม่ไ
จะต้องดําเนิน

ะต้องดําเนินก
ม่ครบถ้วนแล

เนินงานสําหรับ
านในแต่ละภ
รฐานฯ อีกครั้

ที่สอดคล้องกับ
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งานท่ีดีไปป
นต่างๆ ของโรง
ละอาชีวอนาม
าขึ้นก็จะสามา
กําหนดวิธีกา
การปฏิบัติงาน
น ควรปฏิบัติดั
ของโรงงาน เ
ภทแบ่งเป็น 
กันไป 
ณฑ์มาตรฐานฯ
ข้องกับลักษณ
สียบางชนิดห
เกี่ยวข้องกับโ
เนินการในโรง
มีแหล่งกําเนิด
ตรายติดไว้ในต
ทั้ งหมดที่ เกี่
อนว่าโรงงาน
สมอหรือไม่ 
ได้ปฏิบัติหรือ
นการ เพ่ือยกร

การ โดยพิจาร
ละไม่สม่ําเสม

ับแต่ละภารกิจ
ภารกิจควรตร
รั้ง ทั้งน้ี ภายห
บข้อกําหนดน้ัน

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ประยุกต์ใช้ใน
งงานจัดการกา
มัย รวมถึงคว
ารถควบคุมใหอ้
ารปฏิบัติงานท
นที่ดี โดยแนว
ดังน้ี 
ก่ียวข้องกับข้
10 ส่วน) ทั้ง

ฯ ซึ่งเก่ียวข้อง
ณะการประก
รือบางประเภ
โรงงานทุกแห
งงาน ก็จะไม่เ
ดประกายไฟ 
ตําแหน่งที่เห็น
ยวข้องกับโร
นและพนักงา

อมีการปฏิบัติ
ระดับวิธีการป

รณาจากระดั
อ ซึ่งโรงงาน

จที่กําหนดไว้ต
รวจสอบเปรีย
หลังการดําเนิ
นๆ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นโรงงาน 
ากอุตสาหกรร
วามปลอดภัย
อยู่ในระดับที่ไ
ทั้งหมดที่เก่ีย
ทางหรือเป้าห

ข้อกําหนดวิธี
น้ี ในส่วนที่เป็

งกับการประก
กอบกิจการข
ภทซึ่งเสี่ยงต่อ
ห่ง เช่น โรงง
ก่ียวข้องกับขอ้
หรือความร้อน
นได้ชัดเจน” เ
รงงาน ไปตร
านของโรงงา

ติเพียงบางส่
ปฏิบัติงานของ

ับความสําคัญ
นควรเลือกดํา

ตามส่วนที่ 4 แ
บเทียบวิธีการ

นินงานในแต่ล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มจะก่อให้เกิด
ยต่อชีวิตและท
ไม่รุนแรงและไ
วข้องกับการ

หมายของการด

การปฏิบัติงา
ป็นระบบบําบ

กอบกิจการขอ
ของโรงงาน เ
อการก่อให้เกิด
งานที่ไม่ได้รับ
อกําหนดที่ว่า
นในบริเวณเพื
เป็นต้น 
รวจสอบเปรีย
านได้มีการป

วน และไม่ส
งโรงงานให้มีม

ญของแต่ละข้
เนินการในข้

และปฏิบัติตาม
รปฏิบัติงานข
ละภารกิจแล้ว

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ดอันตราย
ทรัพย์สิน 
ไม่ลุกลาม 
รประกอบ
ดําเนินการ

านในส่วน
บัดมลพิษ 

องโรงงาน 
เน่ืองจาก 
ดอันตราย 
บของเสีย 
 “บริเวณ

พ่ือป้องกัน

ยบเทียบ 
ฏิบัติงาน 

สม่ําเสมอ  
มาตรฐาน 

้อกําหนด 
้อกําหนด 

มแนวทาง
องโรงงาน 
ว โรงงาน 

 



 
ของโรงง

รูปที่ 
 

ท
แน

สําหรับแผนผั
านที่กล่าวแล้ว

15 ขั้นตอนก

ข้อ

ข้อกําหนดท่ีโร
ครบถ้วนและ

ดําเนินการ
ปรับปรุงใ

ทบทวนและปรบั
นวทางปฏิบัติภ

ผังสรุปขั้นตอน
วข้างต้น ดังรูป

การนําเกณฑ์ม

ข้อกํา

อกําหนดวิธีปฏิบ

กลั่นกรองคัด

ตร

งงานปฏิบัติ
ะสมํ่าเสมอ 

รต่อและ 
ให้ดีข้ึน  

บปรุง
ารกิจ 

หลักปฏิบัติทีด่ี

นการนําเกณ
ปที่ 15 

มาตรฐานฯ ไป

าหนดวิธีการปฏิ

บัติงานทุกข้อใน

ดเลือกเฉพาะข้อ

รวจประเมิน/เปรี

ข้อ
เพียง

ไม่ใช่
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ฑ์มาตรฐานฯ

ปใช้เพ่ือการยก

ฏบิัติงานเฉพาะส

นทุกส่วนท่ีระบุไว

อกําหนดวิธีการ

รียบเทียบกับวิธี

กําหนดท่ีโรงงา
บางส่วนหรือไม

กําหนดเป
เพ่ือยกระดั

จัดลําดับภา
ระดับ

ลงมือปฏิบติั

ดําเ

ตรวจสอบเป
กับข้อก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ฯ ไปใช้เพ่ือกา

กระดับมาตรฐ

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องก

ว้ในเกณฑ์มาตร

รปฏิบัติงานท่ีเกี่ย

ธีปฏิบัติงานของ

นปฏิบัติ
ม่สมํ่าเสมอ

ป้าหมายและภา
ดับมาตรฐานกา

ารกิจท่ีต้องดําเนิ
บความสําคัญขอ

ติภารกิจตามลํา

โรงงานปฏิบั
และสมํ่

เนินการต่อและ

ปรียบเทียบวิธีก
กําหนดท่ีระบุไว้ใ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ารยกระดับมา

ฐานการปฏิบัติ

กับโรงงาน

รฐานการปฏิบติั

ยวข้องกับโรงงา

งโรงงาน 

ข้อกําห
ยังไม

ารกิจท่ีต้องดําเนิ
รปฏิบัติงานของ

นนิการโดยพิจา
องแต่ละข้อกําห

ดับความสําคัญ

บติัครบถ้วน
ําเสมอ 

ใช่

ปรับปรุงให้ดีข้ึน

ารปฏิบัติงานขอ
้ในเกณฑ์มาตรฐ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

าตรฐานการป

ติงานที่ดีของโร

ติงานท่ีดี 

าน 

หนดท่ีโรงงาน 
ม่ได้ปฏิบัติ 

นนิการ 
งโรงงาน 

รณาจาก 
นด 

ญท่ีกําหนด 

น 

องโรงงาน 
ฐานฯ 
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ปฏิบัติงาน

รงงาน

 



 
มีจํานวน

 
ใ

หรือขั้นต
ในคอลัมน
 
ปานกลา
 
ความในพ
ที่ดีน้ันๆ 
 
 
 
 
 

 
เกณฑมา
เพื่อจาํหน

เกณฑ์มาตรฐ
นทั้งสิ้น 98 ข้อ

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

ในการนําเสน
ตอนการประก
น์ระดับความส
ตัวเลข 3, 
ง และน้อย ต
สัญลักษณ์ *X

พระราชบัญญั

าตรฐานการป
นายตอ 
านการปฏิบัติ
อ ประกอบด้ว

การประเมิน
การขนส่งก
การรับกาก
การจัดเก็บก
การคัดแยก
การลดขนา
การจัดเก็บวั
ระบบบําบัด
การจัดการด
การสื่อสาร

นอเกณฑ์มาตร
กอบกิจกรรม
สําคัญของข้อก
2 และ 1 ห

ตามลําดับ  
X หมายถึง ข้
ญัติโรงงานพ.ศ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ปฏบิัตงิานที

ติงานที่ดีสําหรั
ยข้อกําหนดวิ

นการรับกากข
ากของเสียกร
ของเสียเข้าม
กากของเสียไว้
กกากของเสีย
าดหรือบีบอัดวั
วัสดุที่คัดแยกแ
ดมลพิษและส
ด้านสิ่งแวดล้อ
ต่อสาธารณะ

รฐานฯ แต่ละส
มน้ันๆ และระ
กําหนดจะใช้ตั
หมายถึง ข้อกํ

้อกําหนดวิธีก
ศ 2535 โดย
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ที่ดสีาํหรบัโร

รับโรงงานคัดแ
วิธีการปฏิบัติง

ของเสียขั้นต้น
รณีโรงงานเป็น
าไว้ในบริเวณโ
ว้ในพ้ืนที่เก็บก

วัสดุที่คัดแยก
แล้วเพ่ือรอส่งไ
สาธารณูปการ
อม อาชีวอนา
และความรับผิ

ส่วนน้ันจะแส
ะดับความสําคั
ตัวเลขและสัญ
กําหนดวิธีการ

การปฏิบัติงาน
x เป็นรายช่ื

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

รงงานคดัแย

แยกกากของเสี
าน 10 ส่วน (

น
นผู้รวบรวมแล
โรงงาน

กากเพ่ือรอนําเข

แล้ว
ไปให้แก่ผู้ที่จะ
อ่ืนๆ ในโรงงา
ามัยและความ
ผดิชอบต่อสังค

ดงทั้งข้อกําหน
คัญของแต่ละข
ญลักษณ์ที่สื่อค
รปฏิบัติงานที่ดี

นที่ดีน้ัน เป็นข
อกฎหมายที่เ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ยกกากของเส

สียที่ไม่เป็นอัน
(ขั้นตอนการป

ละขนสง่ หรือ

ข้าสู่กระบวนก

ะนําไปใช้ประโย
าน
ปลอดภัย
คม

นดวิธีการปฏิบ
ข้อกําหนดในร
ความหมาย ดัง
ดีน้ัน มีระดับ

ข้อกําหนดด้า
เก่ียวข้องกับข้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

สยีทีไ่มเปนอ

นตรายเพ่ือจํา
ประกอบกิจกร

เป็นผู้แต่งต้ังตั

การคัดแยก 

ยชน์ 

บัติงานท่ีดี ทั้ง
รูปแบบของต
งน้ี  
ความสําคัญร

านกฎหมายที
ข้อกําหนดวิธีป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

อนัตราย

าหน่ายต่อ 
รรม) ดังน้ี 

ตัวแทน

ง 10 ส่วน
าราง โดย 

ระดับมาก  

ที่ออกตาม
ปฏิบัติงาน 

 



สัญลักษณ
a 
b 
c 

d 
e 
f 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ์ 
กฎกระท
กฎกระท
ประกาศ
หรือวัสดุ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
หรือวัสดุ
เง่ือนไขก

ทรวงฉบับที่ 2
ทรวง กําหนดม
ศกระทรวงอุต
ดุที่ไม่ใช้แล้วจา
ศกระทรวงอุตส
ศกระทรวงอุตส
ศกรมโรงงานอุ
ที่ไม่ใช้แล้วขอ
การประกอบกิ

หลักปฏิบัติทีด่ี

 (พ.ศ. 2535)
มาตรการควา
ตสาหกรรม เรื
ากโรงงานโดย
สาหกรรม เรื่อ
สาหกรรม เรื่อ
อุตสาหกรรม เ
องผู้ประกอบกิ
กิจการโรงงาน
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สําห

รายชื่อก
) ออกตามควา
มปลอดภัยเก่ี
รื่อง หลักเกณ
ยทางสื่ออิเล็กท
อง การกําจัดสิ
อง การป้องกนั
เรื่อง หลักเกณ
จการบําบัดแล

นซึ่งกําหนดไว้ใ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กฎหมาย
ามในพระราช
ก่ียวกับระบบไ
ณฑ์และวิธีการ
ทรอนิกส์ (Int
สิ่งปฏิกูลหรือว
นและระงับอัค
ณฑ์และวิธีการ
ละกําจัดสิ่งปฏิ
ในใบอนุญาตป

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ชบัญญัติโรงงา
ฟฟ้าในโรงงาน
รแจ้งรายละเ
ternet) พ.ศ. 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้
คคีภัยในโรงงา
รปฏิบัติเก่ียวกั
ฏิกูลหรือวัสดุที
ประกอบกิจก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

น พ.ศ. 2535
น พ.ศ. 2550
เอียดเก่ียวกับ
2547 

ลว้ พ.ศ. 2548
าน พ.ศ. 255
กับการจัดการ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ
ารโรงงาน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

5 
0 
บสิ่งปฏิกูล

8 
2 
รสิ่งปฏิกูล
ศ. 2550 

 



ข้อ 

1.1 โ
ก

1.2 มี
ใ

1.3 โ
ใ

โรงงานมีการแ
กากของเสียท่ีสา
มีการรับเฉพาะ
ในใบอนุญาตปร
โรงงานต้องมีกา
ในโรงงานได้ก่อ

 

 

ส่วนท่ี

แจ้งเป็นหนังสื
ามารถรับดําเนินก
ะกากของเสียที
ระกอบกิจการโร
ารตรวจสอบเพื่
นตกลงให้บริกา

หลักปฏิบัติทีด่ี

 1 การประ

เกณฑ์มาตรฐ

อให้ลูกค้าทรา
การได้ 
ท่ีได้รับอนุญาต
รงงานเท่านั้น 
อยืนยันว่าเป็น
าร 
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ะเมินการรับก

ฐานการปฏิบัติง

าบถึงประเภท

ตามเงื่อนไขกา

นประเภทกากขอ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

กากของเสยี

งานที่ดี 

ทกิจการท่ีได้รับ

ารประกอบกิจก

องเสียท่ีโรงงาน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ยขั้นต้น 

บอนุญาต และ

การโรงงานท่ีกํ

นสามารถรับม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

ะประเภท ข

กําหนดไว้ ข

าคัดแยก 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 
ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*d 
3

 



ส่วนท่ี 

ข้อ 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 

2.5 
2.6 
2.7 

2.8 

2 การขนสง่

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

 

 

งกากของเสี

ม ตรวจสอบสภ
ห้มีการหกหล่นห ื
 ตรวจสอบควา
บว่ากากของเสีย
จะขนส่งต้องมีลัก
ะบุชื่อลูกค้าท่ีส่ง
งกันการร่วงหล่น
ะแผนฉุกเฉินกรณ
ตรวจสอบรถท่ีใ

อัตโนมัติ (GPS 
จะไม่มีการลักล

หลักปฏิบัติทีด่ี

สยีกรณีโรงง

เกณฑ์มาตรฐ

าพรถขนส่งแล
รือรั่วไหลของก
ามพร้อมของคน
ยท่ีจะทําการขน
กษณะการบรรท
งกากของเสีย ชน
นหรือรั่วซึมของ
ณีเกิดการร่วงห
ใช้ในการขนส่งเพ

Tracking) เพ่ื
อบนํากากของเ
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านเปน็ผู้รว

ฐานการปฏิบัติง

ะภาชนะบรรจุใ
ากของเสียในระ

นขับรถขนส่งกาก
ส่งมีความถูกต้อ
ทุกและบรรจุใน
นิดและปริมาณก
งกากของเสียระ
ล่นรั่วไหลของก
พ่ือให้ม่ันใจว่าก

อควบคุมรถขน
เสียไปท้ิงหรือกํา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

บรวมและข

งานที่ดี 

ห้มีสภาพดีก่อน
ะหว่างการขนสง่
กของเสียทุกครั้ง
องท้ังชนิดและป
นภาชนะที่เหมา
กากของเสีย วัน
หว่างการขนส่ง
กากของเสียในร
ากของเสียไม่ถูก

นส่งกากของเสีย
าจัดอย่างไม่ถูกต

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ขนส่ง หรือเป็

นออกไปปฏิบัติงา
ง 
ั้งก่อนออกปฏิบั

ปริมาณตามท่ีตก
ะสม และมีการ

นท่ีรับกากของเสี

ะหว่างการขนส่
กขนส่งออกนอก

ตลอดเส้นทางที
ต้อง 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ป็นผู้แต่งตัง้

ระ

านทุกครั้ง 

บติังาน 
กลงไว้ 
รติดฉลาก
ย เป็นต้น  

ส่ง 
กเส้นทาง 

ท่ีใช้ขนส่ง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

งตัวแทน 

ะดับเกณฑ์ 

3

3
3
3

3
3
2

1

 



ข้อ 

3.1 มี
แ

3.2 ก
ท

3.3 ถ
แ

3.4 มี
3.5 มี

ใ
3.6 มี
3.7 มี

ก

มีการรับกากขอ
และปริมาณกาก
การรับกากของ
ทุกครั้ง 
ถนนหรือเส้นทา
และมีป้ายเตือน
มีการตรวจสอบแ
มีการตรวจสอบ
ในโรงงานให้มีค
มีการตรวจสอบ
มีการปฏิเสธการ
กากของเสียดังก

 

 

ส่วนท่ี 3 ก

องเสียจากโรงงา
กของเสียท่ีระบุไ
เสียเข้ามาในโรง

างการเดินรถภ
นในบริเวณท่ีเปน็
และบันทึกการเ
บและบันทึกน้ํ
วามถูกต้องตรง

บลักษณะกากขอ
รรับกากของเสียท
กล่าวเข้ามาในบ

หลักปฏิบัติทีด่ี

การรับกากข

เกณฑ์มาตรฐ

านลูกค้าท่ีได้รับ
ไว้ในใบอนุญาต
งงานต้องแจ้งข้อ

ภายในโรงงานจ
นจุดเสี่ยงอันตรา
ข้า-ออกของรถข
้าหนักหรือปริม
งกับท่ีได้ตกลงไว้
องเสียก่อนทํากา
ท่ีโรงงานไม่สาม

บริเวณโรงงาน 
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ของเสียเข้าม

ฐานการปฏิบัติง

ใบอนุญาตนําก
ตเท่านั้น 
อมูลต่อกรมโรงง

ะต้องแข็งแรง 
าย 
ขนส่งกากของเสี
มาตรกากของเ
ว้กับลูกค้า 
ารรับกากแต่ละ
ารถรับมาคัดแย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

มาไวใ้นบริเว

งานที่ดี 

กากของเสียออก

งานอุตสาหกรร

ปลอดภัย มีกา

สีย  
เสียของรถขนส

ะครั้งท่ีเข้ามาในโ
ยกได้ และมีมาต

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

วณโรงงาน 

กนอกโรงงานตา

รม ทางสื่ออิเล็ก

รแบ่งช่องจราจ

ส่งกากของเสีย

โรงงาน
รการตอบสนอ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

ามรายชื่อ ข

ทรอนิกส์ ข

จรชัดเจน 

ยท่ีเข้ามา 

งกรณีท่ีมี

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*f 

ข้อบังคับ
*c,d 
2

2
3

3
2

 



ส่วน

ข้อ 

4.1 มี
มี
จ

4.2 ร
เ
อ

4.3 พื
ด

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

นท่ี 4 การจั

มีการจัดเก็บกาก
มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
จากกรมโรงงานอ
ระยะเวลาท่ีใช้ใน
เข้ามาในบริเวณ
อุตสาหกรรมหรื
พ้ืนท่ีเก็บกากขอ
ดูดซับหรือสะสม
พ้ืนท่ีเก็บของเสี
โรงงานโดยไม่ผา่
มีการกําหนดพ้ื
เศษโลหะ เป็นต้
ประเภทภาชนะ
เกินความสามา
วัสดุท่ีจัดเก็บท่ีเห
การจัดเก็บหรือ
มีการแบ่งพ้ืนท่ีจ
มีการตรวจสอบ
นําออกไปคัดแย
มีการตรวจสอบ

 

 

จดัเก็บกากข

กของเสียไว้ภาย
อต่อการจัดเก็บ
อุตสาหกรรมหรื
นการบําบัด กํา

ณโรงงาน ท้ังนี้ ห
อหน่วยงานท่ีได้
องเสียต้องเรียบ
มสารที่อาจหกห
สียต้องมีคัน เขื
านการบําบัด 
้นท่ีจัดเก็บของ
ต้น และติดต้ังป้า
ะท่ีจัดเก็บต้องมี
รถในการรองรั
ห็นได้ชัดเจน 
เรียงซ้อนกากข
จราจรและกําหน
บและบันทึกข้อ
ยก 
บสถานท่ีจัดเก็บก

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของเสียไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐ

ยในอาคารท่ีมีค
บอย่างปลอดภัย
รือหน่วยงานท่ีได้
จัดกากของเสียไ

หากจําเป็นต้องข
้รับมอบหมายภ
บ มีความลาดเ
หรือรั่วไหล 
ข่ือน คูล้อมรอบ

เสียตามประเภ
ายสัญลักษณ์แส
มีความเหมาะสม
ับของภาชนะบ

องเสียต้องคํานงึ
นดเส้นทางท่ีเห
อมูลท้ังประเภท

กากของเสียและ
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นพื้นท่ีเก็บก

ฐานการปฏิบัติง

วามม่ันคงแข็งแ
ย กรณีจัดเก็บไ
ด้รับมอบหมายก่
ไม่อันตรายภาย
ขยายเวลาการบํ
ภายใน 5 วัน กอ่
อียงเพียงพอ ไม

บพ้ืนท่ีเพ่ือป้อง

ภทของเสียให้ชั
สดงประเภทของ
มกับประเภทขอ
รรจุ และติดต้ัง

งถึงความปลอด
มาะสมในการข
ทและปริมาณก

ะกําหนดผู้รับผิด
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ากเพื่อรอนํา

งานที่ดี 

แรง มีการระบา
ไว้นอกอาคารต้
ก่อน  
ยใน 30 วัน นับจ
าบัด หรือกําจัด
อนครบเวลาท่ีกาํ
ม่แตกร้าว ทําค

งกันไม่ให้น้ําเสี

ัดเจน เช่น เศษ
งเสียท่ีจัดเก็บท่ี
องเสีย ปริมาณ
งป้ายสัญลักษณ์

ดภัยเป็นหลัก
ขนส่งกากของเสี
กากของเสียท่ีนํ

ดชอบอย่างชัดเ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

าเข้าสู่กระบ

ายอากาศท่ีพอเพ
ต้องได้รับความ

จากวันท่ีรับกาก
ด ต้องแจ้งต่อกร
าหนด 
ความสะอาดง่าย

สียรั่วไหลออกน

ษกระดาษ เศษ
เห็นได้ชัดเจน 

ณของเสียท่ีเก็บกั
ณ์ท่ีภาชนะแสดง

สียไปยังจุดเก็บต
นํามาจัดเก็บทุก

จน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

บวนการคัดแ

ระ

พียง และ
มเห็นชอบ 

ข

กของเสีย 
รมโรงงาน

ข

ย และไม่ 

นอกพ้ืนท่ี

พลาสติก 

กักต้องไม่
งประเภท

ต่างๆ 
กครั้งหรือ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

แยก 

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*f 

ข้อบังคับ
*f 

2

3

2

3

2
2
2

3

 



ข้อ 

5.1 อ
ก

5.2 จ
5.3 พื

แ
5.4 มี

แ
5.5 เ

ก
5.6 มี

ใ
อ

5.7 มี
5.8 ต

บ
5.9 มี

ไ
5.10 พ

อ

อาคารโรงงานต้
กากของเสีย พ้ืน
จัดให้มีพ้ืนท่ีสําห
พ้ืนท่ีคัดแยกกา
และจํานวนพนัก
มีการติดต้ังเค
และมีความปลอ
เครื่องจักร อุปก
การทําความสะ
มีป้ายสัญลักษณ
ในตําแหน่งท่ีเห็
อันตรายส่วนบุค
มีห้องอาบน้ํา ท่ี
ต้องรวบรวมขอ
บําบัด กําจัดต่อ
มีคู่มือการทํางา
ได้อย่างถูกต้องแ
พนักงานท่ีปฏิบ
อย่างถูกต้อง 

 

 

ต้องมีแสงสว่าง
นท่ีม่ันคงแข็งแรง
หรับคัดแยกกาก
ากของเสียต้องมี
กงานท่ีปฏิบัติงา
รื่องจักรในตํา

อดภัย 
กรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติ
อาด 
ณ์แจ้งเตือนอัน
ห็นได้ชัดเจน เช่
คคล” “ระวังเสี
ทีล้างมือและห้อง
องเสียท่ีเหลือจา
อไป 
านหรือคําแนะนํ
และเหมาะสม 
บัติงานคัดแยก

หลักปฏิบัติทีด่ี

ส่วนท่ี 5 ก

เกณฑ์มาตรฐ

เพียงพอ มีการ
ง และไม่มีน้ําขัง
กของเสียในบริเว
มีขนาดเหมาะส
าน 
าแหน่ง ท่ีเหมา

ติงานคัดแยกกา

นตรายจากการ
ช่น “ระวังเครื่อ
ยงดังจากการทํ
งผลัดเปลี่ยนชดุ
ากการคัดแยก 

นําในการปฏิบัติ

กากของเสีย จ
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การคัดแยกก

ฐานการปฏิบัติง

รระบายอากาศที
ง 
วณท่ีเหมาะสมก
สมกับปริมาณก

าะสม พนักงา

ากของเสียต้องอ

รทํางานของเค
งจักรกําลังทําง
ํางานของเคร่ือง

ดทํางานท่ีเพียงพ
จัดเก็บในภาชน

ติงานกับเคร่ืองจั

จะต้องได้รับกา

 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

กากของเสีย

งานที่ดี 

ท่ีดี มีหลังคาคลุ

กับการทํางานข
ากของเสียท่ีจะ

านสามารถเข้า

อยู่ในสภาพท่ีพ

ครื่องจักรไว้ในบ
งาน” “โปรด
งจักร” เป็นต้น
พอเหมาะสมกับ
นะและสถานท่ีท

จักร เพ่ือให้พนัก

ารฝึกอบรมในก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

 

มป้องกันน้ําฝน

ของพนักงาน
ะคัดแยก เครื่อง

าปฏิบั ติงานได

พร้อมใช้งาน แล

บริเวณพ้ืนท่ีปฏ
ดสวมใส่อุปกรณ

บพนักงาน
ท่ีเหมาะสมเพื่อ

กงานสามารถป

การคัดแยกกาก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

นสัมผัสกับ ข

งจักรท่ีใช้ 

ด้สะดวก 

ละง่ายต่อ 

ฏิบัติงาน 
ณ์ป้องกัน

อรอนําไป

ปฏิบัติงาน

กของเสีย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*a 
1
2

3

2

3

2
3

3

2

 



ข้อ 

6.1 มี
มี

6.2 มี
ที

6.3 มี
พ

6.4 มี
เ

6.5 มี
ก
แ

มีการดําเนินก
มีแสงสว่างและก
มีการดําเนินกา
ท่ีเพียงพอ 
มีการติดต้ังอุปก
พนักงานท่ีทํางา
มีคู่มือการปฏิบั
เครื่องจักรแต่ละ
มีมาตรการป้อง
การฟุ้งกระจาย
และดวงตา 

 

 

ส่วนท่ี 6

ารบดย่อยวัสด
การระบายอากา
ารบีบอัดวัสดุท่ีค

กรณ์ป้องกันอันต
านกับเคร่ืองจักร
บัติงานหรือข้อแ
ะชนิด 
งกันผลกระทบ
ยของฝุ่นละออง

หลักปฏิบัติทีด่ี

6 การลดขน

เกณฑ์มาตรฐ

ดุท่ีคัดแยกแล้
าศท่ีเพียงพอ 
คัดแยกแล้วภาย

ตรายจากเคร่ือง
รโดยตรง 
แนะนําการปฏิ

ท่ีเกิดจากการป
 และเสียงดังจ
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นาดหรือบีบอั

ฐานการปฏิบัติง

้วภายในห้องที

ยในอาคาร โดย

งจักร (Machine

ฏิบัติงานกับเครื

ปฏิบัติงาน เช่น
ากการทํางานข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

อัดวัสดุท่ีคัด

งานที่ดี 

ท่ีมีขนาดเพียงพ

ยแบ่งพ้ืนท่ีให้เห

e Guarding) เพื

รื่องจักรให้กับพ

น การเกิดประก
ของเคร่ืองจักร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ดแยกแล้ว 

พอกับวัสดุท่ีจะ

หมาะสมและมีแ

พ่ือเป็นการป้อง

พนักงานท่ีประ

กายไฟจากการ
การระคายเคือ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ระ

ะบดย่อย  

แสงสว่าง 

งกันให้กับ

จําอยู่กับ

รตัดโลหะ  
องผิวหนัง

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

2

2

3

3

2

 



ข้อ 

7.1 อ
ป

7.2 จ
7.3 จ
7.4 พื

น
7.5 มี

แ
7.6 มี
7.7 ป

ที
7.8 ก
7.9 มี

ที

ส่วนท่ี 7 กา

อาคารจัดเก็บว
ป้องกันน้ําฝนสมั
จัดให้มีพ้ืนท่ีสําห
จัดให้มีมาตรกา
พ้ืนท่ีจัดเก็บวัสด
น้ําเสีย/น้ําชะรัว่
มีการกําหนดพ้ื
และเศษไม้ เปน็
มีการตรวจสอบ
ประเภทภาชน
ท่ีคัดแยกแล้วท่ีน
การจัดเก็บหรือ
มีการตรวจสอบ
ท่ีมีการนํามาจัด

 

 

ารจัดเก็บวัส

วัสดุท่ีคัดแยกแ
มผัสกับกากของ
หรับจัดเก็บวัสดุ
รรองรับ การปอ้
ดุท่ีคัดแยกแล้ว
วไหลออกนอกพ้ื
้นท่ีจัดเก็บวัสดุ

นต้น และติดต้ังป้
บสถานท่ีจัดเก็บว
นะท่ีจัดเก็บต้อง
นํามาจัดเก็บต้อ
เรียงซ้อนวัสดุท่ี
บและบันทึกข้อม
ดเก็บ 

หลักปฏิบัติทีด่ี

สดท่ีุคัดแยก

เกณฑ์มาตรฐ

แล้วต้องมีแสงส
งเสีย พ้ืนท่ีม่ันค
ดุท่ีคัดแยกแล้ว 
องกันมลพิษระห
ต้องมีคัน เข่ือน

พ้ืนท่ีโรงงานโดยไ
ดุท่ีคัดแยกแล้วต
ปา้ยสัญลักษณแ์
วัสดุท่ีคัดแยกแล
งมีความเหมาะ
องไม่เกินความส
คัดแยกแล้วต้อ
มูลท้ังประเภทแ
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แลว้เพื่อรอ

ฐานการปฏิบัติง

สว่างเพียงพอ 
งแข็งแรงและไม

หว่างการจัดเก็บ
น คูล้อมรอบพ้ืน
ไม่ผ่านการบําบั
ตามประเภทขอ
แสดงประเภทวัส
ล้วเพ่ือป้องกันก
ะสมกับประเภ
ามารถในการรอ
งคํานึงถึงความ
และปริมาณวัสด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ส่งไปให้แก่ผ

งานที่ดี 

มีการระบายอ
ม่มีน้ําขัง 

บวัสดุท่ีคัดแยกแ
นท่ีจัดเก็บกากข
บดั 
องวัสดุ เช่น กร
สดุท่ีจัดเก็บท่ีเห็
การร่วงหล่น
ทวัสดุท่ีคัดแย
องรับของภาชน
ปลอดภัยเป็นห
ดุท่ีคัดแยกแล้ว

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ผู้ท่ีจะนําไปใ

อากาศดี มีหลั

แล้ว
ของเสียเพ่ือป้อง

ระดาษ พลาสติ
ห็นได้ชัดเจน  

กแล้วและปริม
นะบรรจุ 
ลัก 
ท่ีนํามาจัดเก็บไ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ใชป้ระโยชน

ระ

ังคาคลุม  ข

งกันไม่ให้ 

ติก โลหะ  

มาณวัสดุ 

ไว้ทุกครั้ง 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

น ์

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*a 
2
3
3

2

1
2

2
2
 

 



8.1 

ข้อ 

8.1 ผู
ข

8.2 จ
แ

8.3 จ
ไ

8.4 มี
ก

  

8.2  

ข้อ 

8.5 ก

8.6 ใ

8.7 ก
บ
ข

8.8 ก
แ

8.9 มี
ที

  
  

สว่
การซ่อมบํารุ

ผู้ประกอบกิจกา
ของระบบไฟฟา้
จัดทําแผนซ่อม
และระบบบําบดั
จัดให้มีการตรว
ได้โดยสภาพ เช่
มีการรวบรวมข
กําจัดต่อไป 

การจัดการขอ

กรณีการเกิดขอ

ในกรณีการจัดเก

กรณีส่งของเสีย
บริเวณโรงงาน
ของเสียอันตราย
กรณีกําจัดของเ
และต้องใช้วิธีกํา
มีการเก็บรวบร
ท่ีแข็งแรง มีฝาปิ

 

 

วนท่ี 8 ระบบ
รุง 

ารโรงงานต้องจั
าในโรงงานเป็นป
มบํารุงเชิงป้อง
ดมลพิษ 
วจทดสอบควา
น รถยก เครื่อง

ของเสียจากการ

องเสีย 

องเสียภายในโรง

ก็บของเสียเหล่า

ยออกไปกําจัดน
ตามแบบ สก.2
ยต้องจัดทําใบกํ
เสียเองภายในโร
าจัดตามที่ได้รับ
รวมของเสียท่ีเกิ
ปดมิดชิด 

หลักปฏิบัติทีด่ี

บบําบดัมลพิ

เกณฑ์มาตรฐ

จัดให้มีการตรวจ
ประจําทุกปี 
งกันซ่ึงรวมถึงก

ามปลอดภัยใน
งตัดหรือบดย่อย
รซ่อมบํารุงจัดเก็

เกณฑ์มาตรฐ

งงานต้องจัดทําร

านี้นานกว่า 90 

นอกโรงงาน ต้
2 และแจ้งข้อมู
ํากับการขนส่ง
รงงานต้องได้รับ
ความเห็นชอบจ
กิดข้ึนอย่างเหม
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พิษและสาธ

ฐานการปฏิบัติง

จสอบระบบไฟฟ

การสอบเทียบ

การใช้อุปกรณ
ยวัสดุ เป็นประจํ
ก็บในภาชนะแล

ฐานการปฏิบัติง

รายงานตามแบบ

วัน มีการขออน

้องขออนุญาตแ
มูลการขนส่งขอ

บความเห็นชอบ
จากกรมโรงงาน
มาะสม เช่น แบ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ารณูปการอื

งานที่ดี 

ฟ้าในโรงงานแล

เคร่ืองมือ เคร่ื

ณ์ เครื่องจักรท่ี
จําทุกปี 
ละสถานท่ีท่ีเหม

งานที่ดี 

บ สก.3

นุญาตและได้รับ

และได้รับอนุญ
องเสียทางสื่ออิ

บจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
บ่งประเภท ชนิ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

อ่ืนๆ ในโรงง

ละรับรองความป

องจักรท่ีใช้ใน

อาจก่อให้เกิด

มาะสมเพ่ือรอนํา

บอนุญาตตามแบ

ญาตนําของเสียอ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นอุตสาหกรรมก

ดของเสีย เก็บใ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

งาน 

ระ

ปลอดภัย ข

การผลิต 

อันตราย 

าไปบําบัด

ระ

ข

บบสก.1 ข

ออกนอก
หากเป็น 

ข

ก่อนกําจัด ข

ในภาชนะ 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*b 
3

3

3

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*c,d 

ข้อบังคับ
*c 
3

 



8.2  

ข้อ 

8.10 มี
มี

8.11 มี
แ

 

 

 

 

ส่วนที
การจัดการขอ

มีการจัดเก็บขอ
มีป้ายเคร่ืองหม
มีการจดบันทึกข
และติดป้ายบ่งชี้

 

 

ท่ี 8 ระบบบํ
องเสีย (ต่อ) 

องเสียในอาคาร
ายและคําเตือน
ข้อมูลของเสีย 
ชี้ไว้ท่ีภาชนะจัดเ

หลักปฏิบัติทีด่ี

บําบดัมลพิษ

เกณฑ์มาตรฐ

รมีหลังคาคลุมแ
นชัดเจน 
เช่น ชื่อของเสีย
ก็บของเสียในตํา
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สําห

ษและสาธารณ

ฐานการปฏิบัติง

และพ้ืนคอนกรี

ย ปริมาณ สถาน
าแหน่งท่ีเห็นได้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ณูปการอ่ืนๆ

งานที่ดี 

รีต มีการป้องกัน

นะของเสีย (ขอ
้อย่างชัดเจน 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

นการทําปฏิกิริ

งแข็ง ของเหลว

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

น (ต่อ) 

ระ

ยาต่อกัน  

ว ตะกอน) 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

3

3

 



9.1 กา

ข้อ 

9.1 ติ
ข

9.2 มี

9.3 ถ

9.4 มี
เ

9.5 อ
ต

9.6 จ

9.7 ติ
เ

  

9.2 กา

ข้อ 

9.8 จ
ด

9.9 มี
ที

9.10 จ
อ

ส่วนท่ี 
ารป้องกันอัค

ติดต้ังเคร่ืองดับเ
ของพ้ืนท่ีนั้นๆ ใ
มีการตรวจทดสอ

ถังดับเพลิงและอ

มีการจัดเส้นท
เช่น ถนนหรือส
อาคารโรงงาน
ตามความเหมาะ
จัดให้มีการฝึกซ้

ติดต้ังระบบไฟ
เครื่องดับเพลิง ห

ารรองรับเหตุ

จัดให้มีบุคลาก
ด้านอัคคีภัยเปน็
มีแผนการป้องก
ท่ีคาดไม่ถึง  
จัดให้มีแผนป้อง
อัคคีภัย แผนกา

 

 

9 การจัดก
คีภัย 

เพลิงและอุปกรณ
ในการเกิดอัคคีภ
อบและบํารุงรัก

อุปกรณ์ดับเพลิ

างหนีไฟท่ีอพย
นามนอกอาคาร

นมีการจัดให้มีอ
ะสมกับสภาพพ้ื
้อมดับเพลิงและ

ฟฟ้าแสงสว่าง 
หรืออุปกรณ์ดับ

ตุฉุกเฉิน 

กรท่ีปฏิบัติงาน
นประจําอย่างนอ้
กันอุบัติภัยเพ่ือ

งกันและระงับอั
ารดับเพลิง และ

หลักปฏิบัติทีด่ี

การด้านสิ่งแ

เกณฑ์มาตรฐ

ณ์ดับเพลิงตามบ
ภัย  
ษาเครื่องมือและ

ง รวมถึงสัญญา

ยพพนักงานท้ัง
รโรงงานได้ภายใ
อุปกรณ์ตรวจจ

พ้ืนท่ี 
ะฝึกซ้อมหนีไฟอ

ป้ายทางออก
เพลิง รวมถึงสญั

เกณฑ์มาตรฐ

นด้านความปล
อยเดือนละคร้ัง
อรองรับเหตุฉุก

ัคคีภัยในโรงงาน
ะแผนการอพยพ
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สําห

แวดล้อม อา

ฐานการปฏิบัติง

บริเวณต่างๆ อย

ะอุปกรณ์ดับเพลิ

าณแจ้งเหตุเพลงิ

งหมดออกจาก
ใน 5 นาที 
จับและแจ้งเห

อย่างน้อยปีละค

ฉุกเฉินท่ีประต
ญญาณแจ้งเหตุเพ

ฐานการปฏิบัติง

อดภัยของโรง
 
เฉินในกรณีเกิด

นประกอบด้วย 
พหนีไฟ 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ชีวอนามัยแ

งานที่ดี 

ย่างเพียงพอ แล

ลิงอย่างสม่ําเสม

งไหม้ต้องอยู่ในส

กบริเวณท่ีทํางา

หตุเพลิงไหม้ ค

ครั้ง

ตูหนีไฟ ป้ายสั
พลิงไหม้ และไฟ

งานที่ดี 

งานดําเนินกา

ดเหตุสารเคมีรั่ว

แผนการตรวจ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

และความปล

ะเหมาะสมกับค

มอเป็นประจําทุก

สภาพที่ดีใช้งาน

านสู่บริเวณท่ีป

รอบคลุมท่ัวท้ั

สัญลักษณ์บ่งชี้
ฟฉุกเฉินบอกทาง

ารตรวจความป

ัวไหล อัคคีภัย 

สอบความปลอ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ลอดภัย 

ระ

ความเสี่ยง ข

กเดือน ข

นได้ ข

ปลอดภัย  ข

ท้ังอาคาร ข

ข

ตําแหน่ง 
งหนีไฟ 

ระ

ปลอดภัย ข

หรือเหตุ 

ดภัยด้าน

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*e 
2

ะดับเกณฑ์ 

ข้อบังคับ
*e 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*e 

 



9.2 กา

ข้อ 

9.11 มี
9.12 มี

ว

 
9.3 

ข้อ 

9.13 จ
9.14 มี
9.15 มี

ป
9.16 มี

เ
9.17 พ

ก
9.18 โ

ท
9.19 มี
9.20 ไ

  
  
  
  
  

ส่วนท่ี 9 
ารรองรับเหตุ

มีการระบุตําแห
มีการซ้อมแผนฉ
วาตภัย หรือเหต

อาชีวอนามัย

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

 

 

การจัดการ
ตุฉุกเฉิน (ต่อ) 

หน่งผู้รับผิดชอบ
ฉุกเฉินท่ีไม่ใช่อั
ตุท่ีคาดไม่ถึงอย่

ย 

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด

เกณฑ์มาตรฐ

ในแต่ละแผน แ
อัคคีภัยอย่างน้อ
างน้อยปีละคร้ัง

เกณฑ์มาตรฐ

ารรักษาพยาบา
นประจําปี 
ใช้อุปกรณ์ป้องกั
ถึงมีมาตรการเข
ภาวะการทํางาน
ร  
รถยกหรือเคร่ือ

ดประกายไฟหรือ
มร้อนท่ีเป็นอันต
วกับอาชีวอนามั
ดการด้านอาชีวอ
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สําห

ดล้อม อาชวี

ฐานการปฏิบัติง

และผู้ท่ีอยู่ในแผ
อยปีละคร้ัง เช่น
ง 

ฐานการปฏิบัติง

าลในเบื้องต้นให้

กันอันตรายส่วน
ข้มงวดกําชับให้
นเกี่ยวกับระดับ

องจักรท่ีอาจก่อ

อความร้อนท่ีเป็น
ตราย (Hot Wo
มัยและความปลอ
อนามัยและความ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

วอนามัยและ

งานที่ดี 

นฉุกเฉินจะต้อง
น กรณีเกิดเหตุ

งานที่ดี 

ห้กับพนักงาน 

นบุคคลที่ได้มาต
ห้พนักงานสวมใส
บความร้อน แสง

อให้เกิดอันตราย

นอันตราย ต้อง
ork Permit Sys
อดภัยอย่างต่อเนื
มปลอดภัย (OHS

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ะความปลอด

งได้รับการฝึกอบ
สารเคมีรั่วไหล

ตรฐานและเหม
ส่ทุกครั้งท่ีปฏิบติั
งสว่าง หรือเสีย

ย ต้องผ่านการ ึ

งจัดทําระบบกา
stem) 
นื่องเละสมํ่าเสมอ
SAS 18001/TIS 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

ระ

บรม 
ล อุทกภัย 

ระ

มาะสมกับ
ติงาน 
ยงในพ้ืนท่ี

ฝึกอบรม 

รอนุญาต

อ 
18001) 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย

9 10

ะดับเกณฑ์ 

3
3

ะดับเกณฑ์ 

3
3
3

3

3

3

2
1

 



9.4 กา

ข้อ 

9.21 มี
9.22 มี

อ
9.23 มี

เ
อ

9.24 มี
แ

9.25 ไ
สิ

9.26 ไ
อ
สี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 9 
ารจัดการด้าน

มีการตรวจวัดคุ
มีระบบตรวจติด
อย่างต่อเนื่องแล
มีมาตรการควบ
เก็บกักกากของ
อนามัยของพนกั
มีมาตรการควบค
แพร่กระจายสู่สิง่
ได้รับการรับรอง
สิ่งแวดล้อม สําห
ได้รับรางวัลด้าน
อาชีวอนามัยแล
สีเขียว (Green 

 

 

การจัดการ
นสิ่งแวดล้อม

ณภาพสิ่งแวดล้
ดตามภายในด้า
ละสมํ่าเสมอ 
คุมป้องกันการเ
เสีย พ้ืนท่ีคัดแย
กงานและชุมชนข
คุม ตรวจสอบป้อ
งแวดล้อมโดยไม
มาตรฐานการดํา
หรับโรงงานอุตส
นสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ
ละสิ่งแวดล้อม (
Industry) เปน็

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด
 

เกณฑ์มาตรฐ

้อมอย่างสมํ่าเส
นระบบการจัดก

เกิดกลิ่นเหม็น แ
ยกและพ้ืนท่ีจัดเ
ข้างเคียง 
องกันไม่ให้มีการ
ม่ผ่านระบบบําบั
าเนินงานด้านสิ่ง
สาหกรรมขนาด
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจา
(Safety Health
นต้น 
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ดล้อม อาชวี

ฐานการปฏิบัติง

สมอ
การสิ่งแวดล้อม

แมลง พาหะนําโ
เก็บวัสดุท่ีคัดแย

รระบายมลพิษผ่
บดัมลพิษท้ังในส
แวดล้อม ISO 
กลางและขนาด
กหน่วยงานราชก
h and Enviro

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

วอนามัยและ

งานที่ดี 

มและมีการปรับ

โรคและก่อเหตุเ
ยกแล้วเพ่ือป้อง

านทางลัด (By-p
ถานการณ์ปกติแ
14001 หรือกา
ดย่อม (EMS for
การ เช่น ระบบก
onment : SHE

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ะความปลอด

ปรุงคุณภาพสิ่ง

เดือดร้อนรําคาญ
กันผลกระทบต่

pass) หรือปล่อย
และสถานการณ์
ารรับรองระบบก
r SMEs) 
การจัดการความ
E) โครงการอุตส

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

ระ

งแวดล้อม

ญในพ้ืนท่ี
ตอสุขภาพ

ยให้มลพิษ
ณฉ์ุกเฉิน 
การจัดการ

มปลอดภัย 
สาหกรรม 
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สาหกรรม 

ม่เป็นอันตราย
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10.1 

ข้อ 

10.1 มี
เ

10.2 มี
ช

10.3 มี
10.4 มี

ไ
  

10.2 

ข้อ 

10.5 มี

10.6 มี
วิ
วิ
ต

10.7 มี
ผู
มี

10.8 มี
แ

10.9 มี
บ

ส่วน
ความรับผิดช

มีระบบการรับ
เพ่ือแก้ไขปัญหา
มีการดําเนินกิจ
ชุมชน 
มีการดําเนินกิจ
มีการจัดทําแผ่น
ไว้บริเวณด้านห

การรายงานผ

มีการประกอบกิ

มีข้อมูลผลวิเคร
วิเคราะห์ของส
วิเคราะห์ท่ีข้ึนท
ตามประเภทลักษ
มีการส่งรายงาน
ผู้บําบัดและกําจั
มีนาคมของทุกปี
มีการจัดทําบัญ
และจัดเก็บไว้เป็
มีการจัดทําบัญ
บําบัด กําจัด แล

 

 

นท่ี 10 การส
ชอบต่อสังคม

เรื่องร้องเรียน
าท่ีเกิดข้ึนอย่างเ
จกรรมท่ีเป็นกา

กรรมท่ีเป็นการ
นป้ายแสดงเลข
น้าโรงงานให้เห็

ผลการปฏิบติั

กิจการตามที่ได้รั

ราะห์ทางเคมีแ
สถานประกอบ
ทะเบียนไว้กับก
ษณะเฉพาะของ
นประจําปีตามแ
จัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ป ี  
ญชีแสดงรายก
ปน็หลักฐานไม่น้
ชีแสดงรายการ
ละจัดเก็บไว้เปน็

หลักปฏิบัติทีด่ี

สื่อสารต่อส
 

เกณฑ์มาตรฐ

น และตรวจสอ
เป็นระบบ 
ารส่งเสริมป้องก

รส่งเสริมสังคม ศ
ขทะเบียนโรงงา
ห็นอย่างชัดเจน

ติงาน 

เกณฑ์มาตรฐ

รับอนุญาตจากก

และกายภาพข
การ ห้องปฏิบั
รมโรงงานอุตส
งกากของเสีย)  
แบบใบแจ้งเกี่ยว
อวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้

การกากของเสี
นอ้ยกว่า 1 ปี เพ่ื
รกากของเสียท่ี
นหลักฐานไม่น้อ
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สําห

สาธารณะแล

ฐานการปฏิบัติง

บเรื่องร้องเรีย

กันรักษาทรัพย

ศาสนา และวัฒ
านและประเภท

ฐานการปฏิบัติง

กรมโรงงานอุตส

ของกากของเสี
ัติการวิเคราะห

สาหกรรม และจ

วกับรายละเอีย
ว (สก.5) ให้แก่ก

ยท่ีรับมาคัดแ
พ่ือการตรวจสอบ
เข้าสู่กระบวนก
ยกว่า 1 ปี เพ่ือ

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหร

1 2

ละความรบัผิ

งานที่ดี 

ยนจากชุมชน ร

ยากรธรรมชาติ

ฒนธรรม
ทหรือชนิดการป

งานที่ดี 

สาหกรรมเท่านัน้

ยก่อนการคัดแ
ห์ของทางราชก
จัดเก็บไว้อย่างน

ยดสิ่งปฏิกูลหรือ
กรมโรงงานอุตส

ยก (สก.6) ใน
บ  
การคัดแยก (สก
อการตรวจสอบ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รับโรงงานคัดแยก
เพ่ือจําห

3 4 5 

ผิดชอบต่อสั

รวมถึงมีการดํา

และสิ่งแวดล้อ

ประกอบกิจกา

น

แยกจากห้องปฏ
การหรือห้องป
น้อย 3 ปี (ต้อง

อวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
สาหกรรม ภายใ

นวันท่ีมีการรับ

ก.7) ในแต่ละวั

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กกากของเสียที่ไม่
หน่ายต่อ 

6 7 8 

สงัคม 

ระ

าเนินการ 

มร่วมกับ

รโรงงาน 

ระ

ข

ฏิบัติการ
ฏิบัติการ
งพิจารณา

ข

ว สําหรับ 
ในวันท่ี 1 

ข

บของเสีย ข

ันท่ีมีการ ข
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ะดับเกณฑ์ 

2

1

1
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ข้อบังคับ
*g 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*f 

ข้อบังคับ
*f 

 



ทั้งสิ้น 26

 
 ใ
10 ส่วน 
โดยในคอ
 
และน้อย
 
และกฎห

น้ันๆ  

 

 
เกณฑมาต
กากอตุสา

 เกณฑ์มาตรฐ
62 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

ยตามลําดับ  
สัญลักษณ์ *

หมายวัตถุอันต
“-” หมายถึง

 

 
 

ตรฐานการป
หกรรม 
ฐานการปฏิบัติ
อบด้วยข้อกําห

การประเมิน
การขนส่งก
การรับกาก
การจัดเก็บ
และบําบัด 
การฝังกลบ
การเผากาก
การรีไซเคลิ
ระบบบําบัด
การจัดการ
การสื่อสาร

นอเกณฑ์มา
การประกอบกิ
วามสําคัญขอ
และ 1 หมายถึ

X หมายถึง ข้
ตราย โดย x เ
งไม่เป็นข้อกําห

หลักปฏิบัติทีด่ี

ปฏบิัตงิานที

ติงานท่ีดีสําหรั
หนดวิธีการปฏ

นการรับกากข
กากของเสียกร
กของเสียเข้าม
กากของเสียไ
กําจัดกากอุต

บกากของเสีย
กของเสียในเต
ลกากของเสีย
ดมลพิษและส
ด้านสิ่งแวดลอ้
ต่อสาธารณะ

ตรฐานฯ แต
จกรรมน้ันๆ แ
งข้อกําหนด จ
ง ข้อกําหนดวิ

ข้อกําหนดวิธี
ป็นรายช่ือกฎ
หนดวิธีการป
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สําห

ที่ดสีาํหรบัโรง

รับโรงงานรีไซ
ฏิบัติงาน 10

ของเสียขั้นต้น
รณีโรงงานเป็น
าไว้ในบริเวณ
ว้ในพ้ืนที่เก็บก

ตสาหกรรม 

ตาเผา

สาธารณูปการ
อม อาชีวอนา
และความรับ ิ

ต่ละส่วนน้ัน 
และระดับควา
จะใช้ตัวเลขแล
วิธีการปฏิบัติง

ธการปฏิบัติงา
ฎหมายที่เก่ียวข
ฏิบัติงานที่ดีสํ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งงานรีไซเคิ

ซเคิล และบําบ
ส่วน (ขั้นตอน

น
นผู้รวบรวมแล

ณโรงงาน
กากเพ่ือรอนํา

อ่ืนๆ ในโรงงา
ามัยและความ
ผดิชอบต่อสัง

จะแสดงทั้งข้
ามสําคัญของแ
ละสัญลักษณท์
านที่ดีน้ัน มีระ

านที่ดีน้ัน เป็
ข้องกับข้อกําห
สําหรับกิจกรร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

คลิ และบําบดั

บัด กําจัดกาก
นการประกอบ

ละขนสง่หรือเ

าเข้าสู่กระบวน

าน
มปลอดภัย
คม

ข้อกําหนดวิธี
แต่ละข้อกําหน
ที่สื่อความหม
ะดับความสําคั

นข้อกําหนด
หนดวิธีปฏิบัติ
รมบําบัด กําจั

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ดั กาํจดั  

กอุตสาหกรรม
บกิจกรรม) ดัง

ป็นผู้แต่งต้ังตั

นการรีไซเคิล 

ธีการปฏิบัติง
นดในรูปแบบข
มาย ดังน้ี   
คัญระดับมาก 

ด้านกฎหมา
ติงานที่ดีน้ันๆ 
จัดกากของเสีย

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มมีจํานวน
งน้ี 

ัวแทน

 

านที่ดีทั้ง 
ของตาราง 

ปานกลาง

ยโรงงาน 

ยประเภท
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ณ์ 
กฎกระทร
กฎกระทร
ประกาศก
ท่ีกําหนดไ
ท่ีระบายอ
ประกาศก
พ.ศ. 254
ประกาศก
พิเศษเพ่ือ
ประกาศก
ตะกั่วจาก
ประกาศก
สิ่งปฏิกูลห
ประกาศก
ประกาศก
จากโรงงา
ประกาศก
ประกาศก
พ.ศ. 254
ประกาศก
ปูนซีเมนต
ประกาศก
เป็นสื่อนาํ
ประกาศก
พ.ศ. 255
ประกาศก
ของเสีย ม
และหลักเ
ประกาศก
ของเสียอัน
ประกาศก
ไม่ใช้แล้วข
 

รวงฉบับท่ี 2 (พ
รวง กําหนดมาต
กระทรวงอุตสาห
ไว้ในประกาศก
ออกจากโรงงาน
กระทรวงอุตสา

44 
กระทรวงอุตสา
อตรวจสอบคุณภ
กระทรวงอุตสา
กแบตเตอร่ีเก่า พ
กระทรวงอุตสา
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้
กระทรวงอุตสาห
กระทรวงอุตสาห
านโดยทางส่ืออิเ
กระทรวงอุตสาห
กระทรวงอุตสา
49 
กระทรวงอุตสา
ต์ พ.ศ. 2549 
กระทรวงอุตสา
าความร้อน พ.ศ
กระทรวงอุตสา
0 
กระทรวงอุตสาห
มลพิษ หรือสิ่งใด
กณฑ์การขึ้นทะ
กรมโรงงานอุตส
นตราย ตามประ
กรมโรงงานอุตส
ของผู้ประกอบกิ

หลักปฏิบัติทีด่ี

พ.ศ. 2535) ออก
ตรการความปล
หกรรม เรื่อง
ระทรวงอุตสาห

น 
าหกรรม เรื่อง 

หกรรม เรื่อง กํ
ภาพอากาศออก
หกรรม เรื่อง ม
พ.ศ. 2544 
าหกรรม เรื่อง 
แล้วท่ีเป็นอันตร
หกรรม เรื่อง ระ
หกรรม เรื่อง หลั
เล็กทรอนิกส์ (In
หกรรม เรื่อง กา
าหกรรม เรื่อง 

าหกรรม เรื่อง 

าหกรรม เรื่อง 
ศ. 2549 
หกรรม เรื่อง ก

หกรรม เรื่อง ก
ดๆ ท่ีมีผลกระทบ
ะเบียนผู้ควบคุมดู
าหกรรม เรื่อง ห
กาศกระทรวงอุต
สาหกรรม เรื่อง
กิจการบําบัดแล
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สําห

รายชื่อก
กตามความในพร
อดภัยเกี่ยวกับร
กําหนดคุณลักษ
หกรรม ฉบับท่ี

การรายงานข้

กําหนดให้โรงงา
กจากปล่องแบบ
มาตรการคุ้มคร

กําหนดปริมาณ
รายจากอุตสาห
ะบบเอกสารกําก
ักเกณฑ์และวิธีก
nternet) พ.ศ. 
ารกําจัดสิ่งปฏิกู
กําหนดค่าปริม

กําหนดค่าปริม

มาตรการควา

การจัดทํารายงา

การกําหนดชนิด
บต่อสิ่งแวดล้อม
ดูแลสําหรับระบ
หลักเกณฑ์การพ
ตสาหกรรม เรื่อง
ง หลักเกณฑ์แล
ละกําจัดสิ่งปฏิกลู

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กฎหมาย
ระราชบัญญัติโร
ระบบไฟฟ้าในโร
ษณะน้ําท้ิงท่ีระบ

2 (พ.ศ. 25

ข้อมูลต่างๆ ขอ

านประเภทต่างๆ
อัตโนมัติ พ.ศ. 
รองความปลอด

ณสารเจือปนใน
กรรม พ.ศ. 254
กับการขนส่งขอ
การแจ้งรายละเ
2547 
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใ

มาณของสารเจื

มาณของสารเจื

มปลอดภัยเกี่ย

านชนิดและปริม

ดและขนาดของโ
ม กําหนดคุณสม
บบป้องกันสิ่งแวด
พิจารณา การแ
ง การกําจัดสิ่งปฏ
ละวิธีการปฏิบัติ
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รงงาน พ.ศ. 25
รงงาน พ.ศ. 25
บายออกนอกโร

539) เรื่อง กําห

งโรงงานหลอม

ๆ ต้องติดต้ังเครื
2544 

ดภัยในการประ

นอากาศท่ีระบ
45 
องเสียอันตราย พ
อียดเกี่ยวกับสิ่ง

ใช้แล้ว พ.ศ. 25
อปนในอากาศ

อปนในอากาศ

ยวกับหม้อน้ําแ

มาณสารมลพิษ

โรงงาน กําหนด
มบัติของผู้ควบคุ
ดล้อมเป็นพิษ  (
ต่งต้ังตัวแทนเพื
ฏิกูลหรือวัสดุท่ีไ
ติเกี่ยวกับการจั
ใช้แล้ว พ.ศ. 25

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

535 
50 
รงงานให้มีค่าแต
หนดคุณลักษณะ

มตะกั่วจากแบ

รื่องมือหรือเคร่ื

กอบกิจการโรง

ายออกจากปล

พ.ศ. 2547 
งปฏิกูลหรือวัสดุ

548 
ท่ีระบายออกจ

ท่ีระบายออกจ

และหม้อต้มท่ีใช

ษท่ีระบายออกจ

ดวิธีการควบคุม
คุมดูแล ผู้ปฏิบัติ
ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

พ่ือเป็นผู้รวบรวม
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2
ัดการสิ่งปฏิกูล
50 
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สาหกรรม 

ตกต่างจาก
ะของน้ําท้ิง

ตเตอร่ีเก่า

องอุปกรณ์

งงานหลอม

ล่องเตาเผา

ท่ีไม่ใช้แล้ว

จากโรงงาน 

จากโรงงาน

ช้ของเหลว

จากโรงงาน 

มการปล่อย
ิงานประจํา 
2554 
มและขนส่ง
2548 
หรือวัสดุท่ี

 



สัญลักษณ
r 

s 

t 
u 

v 

w 

x 

y 

ณ์ 
ประกาศ
รับผิดชอบ
ประกาศก
ต่อคุณภา
ประกาศก
ประกาศ
และปริมา
ประกาศก
เพ่ือการข
ประกาศก
กิจการซ่ึง
แนวทางก
ประกาศม
เพ่ิมเติม) 
เงื่อนไขก
มาตรการ

กระทรวงอุตส
บความปลอดภัย
กระทรวงอุตสา
พสิ่งแวดล้อมแล
กระทรวงอุตสาห
กรมโรงงานอุต
าณสารมลพิษท่ีร
กรมโรงงานอุต
นส่ง พ.ศ. 2555
กระทรวงทรัพย
งต้องจัดทําราย
การจัดทํารายงา
มติคณะกรรมก

ารประกอบกิจ
ป้องกันและลด

หลักปฏิบัติทีด่ี

สาหกรรม เรื่อง
ยการเก็บรักษาว
หกรรม เรื่อง ก
ละความปลอดภ
หกรรม เรื่อง กา
ตสาหกรรม เรื่
ระบายออกจาก
สาหกรรม เรื่อ
5 
ยากรธรรมชาติ
งานการวิเคราะ
นการวิเคราะห์

การวัตถุอันตรา

จการโรงงานซ่ึง
ผลกระทบสิ่งแว
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รายชื่อก
ง การกําหนดใ
วัตถุอันตรายที่ก
การทํารายงานเ
ภัย พ.ศ. 2552
ารป้องกันและร
รือง กําหนดปร
กโรงงาน พ.ศ. 2
ง การกําหนดเ

ติและสิ่งแวดล้อ
ะห์ผลกระทบสิ
ผลกระทบสิ่งแว
ย เรื่อง การขน

งกําหนดไว้ท้าย
วดล้อมในรายงา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กฎหมาย
ให้สถานประก
กรมโรงงานอุตส
กี่ยวกับการศึกษ

ะงับอัคคีภัยในโ
ระเภทหรือชนิ
2553 
เงื่อนไขในใบอน

อม เรื่อง กําหน
สิ่งแวดล้อม และ
วดล้อม 
นส่งวัตถุอันตรา

ยใบอนุญาตปร
านการวิเคราะห์

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กอบการวัตถุอัน
สาหกรรมรับผิดช
ษามาตรการป้อ

โรงงาน พ.ศ. 25
ดของโรงงานที

นุญาตมีไว้ในคร

นดประเภทและ
ะหลักเกณฑ์ วิธี

ายทางบก พ.ศ

ระกอบกิจการโ
ห์ผลกระทบสิ่งแ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นตรายมีบุคลา
ชอบ พ.ศ. 255
องกันและแก้ไข

552 
ท่ีต้องจัดทํารา

รอบครองซ่ึงวัต

ะขนาดของโคร
ธีการ ระเบียบป

. 2545 (และมี

โรงงานหรือกํา
แวดล้อม (EIA) 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากรเฉพาะ
1 

ขผลกระทบ

ยงานชนิด

ตถุอันตราย

รงการหรือ
ปฏิบัติและ

มีปรับแก้ไข

าหนดไว้ใน

 



ข้อ 

1.1 โ
แ

1.2 มี
กิ

1.3 โ
ข
ส
อ

1.4 มี
ที

1.5 มี
ก

 

 

 

 

 

โรงงานมีการแ
และประเภทกา
มีการรับบําบัด
กิจการโรงงานที
โรงงานมีการได้
ของเสีย กระบว
สถานะของกาก
อันตรายของกา
มีการตรวจสอบ
ท่ีโรงงานสามาร
มีการบริหารจั
กากของเสีย 

 
 

ส่วนท่ี

ข้

แจ้งเป็นหนังสื
กของเสียท่ีสาม
 กําจัดเฉพาะก

ท่ีกําหนดไว้ในใบ
้รับเอกสารข้อมู
วนการเฉพาะที
กของเสีย (ของแ
กของเสีย วิธีกา

บ วิเคราะห์คุณส
รถรับมาบําบัด ก
ัดการกากของ

หลักปฏิบัติทีด่ี

 1 การประ

้อกําหนดวิธีปฏิ

สือให้ลูกค้าทร
มารถรับดําเนินก
กากของเสียท่ีไ
บอนุญาตประกอ
ลของเสียทุกชนิ

ท่ีก่อให้เกิดกากข
แข็ง ของเหลว ต
ารเก็บกากของเ
สมบัติกากของเสี
กําจัดในโรงงาน
เสียให้สอดคล้
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ะเมินการรับก

ฏบิัติงานท่ีดี 

าบถึงประเภท
การได้ 
ได้รับอนุญาตต
อบกิจการโรงงา
นิดท่ีทําการบําบั
ของเสีย ปริมาณ
ตะกอน) ผลวิเค
สีย เป็นต้น 
สียเพ่ือยืนยันว่า

นได้ก่อนตกลงให้
ล้องกับขีดความ

 

 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

กากของเสยี

ทกิจการท่ีได้รับ

ตามเงื่อนไขการ
น  
บัดจากลูกค้า เช
ณท่ีคาดว่าจะเกิ
คราะห์ทางเคมี

าเป็นประเภทกา
ห้บริการ 
มสามารถในก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ยขั้นต้น 

ไ
บอนุญาต 

รประกอบ

ช่น ชื่อกาก
กิดข้ึนต่อปี
ความเป็น

ากของเสีย

ารจัดการ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความ
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*j 
ข้อบังคับ 

* j 
2 

2 

3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 
ากอุตสาหกรรม

9 10

มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

* j 
ข้อบังคับ

* j 
3

3

3

 



ส่วนท่ี 

ข้อ 

2.1 มี
ป
ก

2.2 มี
ป

2.3 มี
อ
ก

2.4 มี
ใ

2.5 ร
[
เ

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
 

2 การขนสง่

มีระบบควบคุม
ปฏิบัติงานทุกค
การขนส่ง 
มีระบบควบคุม 
ปฏิบัติงาน  
มีการตรวจสอบ
อันตราย มีเลขป
การขนส่งของเสี
มีระบบควบคุม 
ใช้งาน 
รถท่ีใช้ขนส่งกา
[ผู้ขนส่งของเสีย
เพ่ือการขนส่ง] 
มีการตรวจสอบ
ตามท่ีตกลงไว้ 
กากของเสียท่ีจ
ซ่ึงระบุชื่อลูกค้า
และกรณีท่ีเป็นก
อันตราย และเล
มีการป้องกันกา
เช่น การตรวจสอ
มีการตรวจสอ
ครบถ้วนและลง
มีมาตรการและ
และขนส่ง 
มีมาตรการป้อง

 
 

งกากของเสี

ข้

ม ตรวจสอบสภ
รั้ง เพ่ือป้องกัน

ตรวจสอบความ

บว่าผู้ขนส่งของเ
ประจําตัวท่ีออก
สียอันตรายตาม
ตรวจสอบอุปก

กของเสียอันตร
ยอันตรายต้องได้

บว่ากากของเสี

ะขนส่งมีการบร
าท่ีส่งกากของเ
กากของเสียอันต
ขท่ีใบกํากับการ
ารเกิดอุบัติเหตุห
อบการจัดวาง ก
บเอกสารกํากั
งนามโดยผู้มีอําน
ะแผนฉุกเฉินกร

กัน ควบคุมการ

หลักปฏิบัติทีด่ี

สยีกรณีโรงง

้อกําหนดวิธีปฏิ

ภาพรถขนส่งแล
นไม่ให้มีการหกห

มพร้อมของคน

เสียอันตรายหรื
กให้โดยกรมโรง
ระบบเอกสารกํ

กรณ์ประจํารถแ

รายทุกคันมีการ
ด้รับใบอนุญาตมี

ยท่ีจะทําการข

รรจุในภาชนะที
เสีย ชนิดและป
ตรายต้องติดฉล
รขนส่ง 
หรือเหตุฉุกเฉิน
การผูกรัด การติด
กับการขนส่งข
นาจ 
รณีเกิดการหกรั่

รลักลอบนําของ
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านเปน็ผู้รว

ฏบิัติงานท่ีดี 

ละภาชนะบรรจ
หล่นหรือรั่วไหลข

ขับรถขนส่งกาก

รือผู้เก็บรวบรวม
งงานอุตสาหกร
กํากับการขนส่งข
ละเอกสารประ

รข้ึนทะเบียนกับ
มีไว้ในครอบครอ

นส่งมีความถูก

ท่ีเหมาะสมและ
ริมาณกากของ
าก ป้าย หรือเค

นขณะเก็บรวบร
ดตรึง หรือการบ
องเสียอันตรา

ัวไหลของกากข

งเสียออกไปจัดก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

บรวมและข

จุให้มีสภาพดีก่อ
ของกากของเสีย

กของเสียทุกครั้

มกําจัดหรือบําบั
รรม เพ่ือใช้ในก
ของเสียอันตราย
จํารถทุกครั้งก่อ

บกรมโรงงานอุต
องซ่ึงวัตถุอันตร

กต้องท้ังชนิดแล

มีการติดฉลากบ
เสีย วันท่ีรับกา

ครื่องหมายแสดง

วมและขนส่งกา
บรรทุกวัตถุอันตร
ยให้มีความถูก

ของเสียขณะเก็

การในระหว่างก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ขนส่ง หรือเป็

ไ
อนออกไป
ยในระหว่าง

ั้งก่อนออก

บัดของเสีย
การติดตาม
ย 
อนนํารถไป

ตสาหกรรม
ราย (วอ.8) 

ละปริมาณ

บนภาชนะ 
ากของเสีย 
งความเป็น

ากของเสีย 
รายบนรถ 
กต้องและ

บรวบรวม

ารขนส่ง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ป็นผู้แต่งตัง้

 ระดับความ
ไม่อันตราย 

3 

3 

- 

3 

- 

3 

3 

3 

- 

3 

3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

งตัวแทน 

มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*x 

ข้อบังคับ
*x 

ข้อบังคับ
*j,p 

ข้อบังคับ
*x 

ข้อบังคับ
*x 

ข้อบังคับ
*h 

ข้อบังคับ
*x 

ข้อบังคับ
*p 

ข้อบังคับ
*h 
3

3

 



ส่วนท่ี 2

ข้อ 

2.12 มี
ที
ไ

2.13 มี
2.14 มี

2 การขนส่งก

มีระบบติดตามอ
ท่ีใช้ขนส่งเพ่ือใ
ไม่ถูกต้อง 
มีการทําประกัน
มีการจัดทําประ

 
 

กากของเสียก

ข้

อัตโนมัติ (GPS 
ให้ม่ันใจว่าจะไ

ภัยตาม พ.ร.บ. 
ะกันภัยความเสีย

หลักปฏิบัติทีด่ี

กรณีโรงงาน

้อกําหนดวิธีปฏิ

Tracking) คว
ไม่มีการลักลอบ

คุ้มครองผู้ประส
ยหายในการขน
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นเป็นผู้รวบรว

ฏบิัติงานท่ีดี 

วบคุมรถขนส่งก
บนํากากของเสี

สบภัยจากรถ พ.
ส่งวัตถุอันตราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

วมและขนส่

กากของเสียตลอ
สียไปท้ิงหรือกํ

.ศ. 2535 
ย

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

สง หรือเป็นผู้

ไ
อดเส้นทาง
ําจัดอย่าง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผู้แต่งตั้งตัวแ

 ระดับความ
ไม่อันตราย 

1 

1 
- 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

แทน (ต่อ)

มสําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*v 

1
1

 



ข้อ 

3.1 มี
โ

3.2 มี
ค

3.3 มี
ที

3.4 ถ
จ

3.5 มี
3.6 มี
3.7 มี

ร
บ
เ

3.8 ก
ท

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการรับกากขอ
โรงงานตามราย
มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องตร
มีเกณฑ์ในการ
ท่ีขนส่งไม่ตรงกับ
ถนนหรือเส้นทา
จราจรชัดเจน แ
มีการตรวจสอบ
มีการตรวจสอบ
มีจุดล้างล้อรถ แ
ระบบรวบรวมน
บําบัด (เฉพาะบ
เป็นต้น) 
การรับกากขอ
ทางสื่ออิเล็กทรอ

 
 

ส่วนท่ี 3 ก

ข้

องเสียจากโรง
ชื่อและปริมาณ
บและบันทึกน้ํา
งกับท่ีได้ตกลงไ
ปฏิเสธการรับ
ับในใบกํากับกา
างเดินรถขนส่งก
และมีป้ายเตือนใ
บและบันทึกการ
บลักษณะกากขอ
และล้างกระบะ
น้ําเสียจากการ
างประเภทกิจกร

งเสียเข้ามาใน
อนิกส์ทุกครั้ง 

หลักปฏิบัติทีด่ี

การรับกากข

้อกําหนดวิธีปฏิ

งานลูกค้าท่ีได้
ณกากของเสียท่ีร
าหนักหรือปริม
ไว้กับลูกค้า 
กากของเสีย แ
ารขนส่งหรือตาม
กากของเสียภาย
ในบริเวณท่ีเป็น
เข้า-ออกของรถ
องเสียท่ีเข้ามาใน
รถขนส่งกากขอ
รล้างรถ แยกจา
รรม เช่น กิจกรร

นโรงงานต้องแ

 
70

ดโีครงการยกระดับ

สําห

ของเสียเข้าม

ฏบิัติงานท่ีดี 

้รับใบอนุญาตน
ระบุไว้ในใบอนุญ
าตรกากของเสี

และมีมาตรการ
มท่ีตกลงกันไว้
ยในโรงงานจะต้
จุดเสี่ยงต่อการ
ถขนส่งของเสีย 
นโรงงานก่อนทํา
องเสียก่อนออก
ากระบบระบาย
รมฝังกลบกากข

แจ้งข้อมูลต่อกร

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

มาไวใ้นบริเว

นํากากของเสีย
ญาตเท่านั้น 
สียท่ีเข้ามาในโร

รตอบสนองกรณ

องแข็งแรง มีกา
เกิดอุบัติเหตุ 
 
าการรับกากแต่
นอกบริเวณโรง
ยน้ําฝน และนํา
องเสีย เตาเผาก

รมโรงงานอุตส

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

วณโรงงาน 

ไ
ยออกนอก

รงงานให้มี

ณีของเสีย

ารแบ่งช่อง

ต่ละคร้ัง
งงานและมี
าน้ําเสียไป
กากของเสีย 

สาหกรรม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 
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*q 
ข้อบังคับ

*h,q 
ข้อบังคับ

*q 
1

2
3
2

ข้อบังคับ
*i,j 
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ต
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แ
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ก
ภ
ก

4.5 ภ
ต
ก
ที
เ
อ
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ใ
ต

4.7 พื
เ

 

นท่ี 4 การจั

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

 
 

จดัเก็บกากข

ข้

กของเสียไว้ภา
มีพ้ืนท่ีเพียงพอ
ห็นชอบจากกรม

ท่ีส่วนท่ีจัดเก็บก
ก่อปฏิกิริยาต่อกั
ามเป็นอันตราย
นการบําบัด กําจั
น 15 วัน นับจ
งขยายเวลาการ
ท่ีได้รับมอบหมา
เภทภาชนะท่ีจั
ก็บกักต้องไม่เกิน
องเสียอันตราย
งติดฉลากป้าย ห
รจุภัณฑ์ท่ีใช้บรร
ลิตรขึ้นไป ต้องมี
ยได้ท้ังหมด เว้
กของเสียเท่ากับ
ณสมบัติเหมาะส
วอย่างเหมาะสม
สารไวไฟหรือตัว
ป้องกันการลุกไ
ด้ชัดเจน 
องเสียต้องมีควา
กร้าว ทําความสะ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของเสียไว้ใน
และบาํบดั 

้อกําหนดวิธีปฏิ

ยในอาคารท่ีมีค
ต่อการจัดเก็บอ
มโรงงานอุตสาหก
กากของเสียอัน
ันออกจากกันเป็
ติดต้ังไว้ในบริเว
จัดกากของเสียไม
ากวันท่ีรับกาก
บําบัด หรือกําจ

ายภายใน 5 วัน 
ัดเก็บให้เหมาะ
นความสามารถ
ต้องมีสภาพม่ัน
หรือเคร่ืองหมาย
รจุกากของเสียอ
มีเข่ือนหรือกําแ
้นแต่กรณีมีภา

บปริมาตรของถัง
สมในการลดคว
มและเพียงพอ
วทําละลายต้องไม
ไหม้หรือการระ

ามแข็งแรงทนท
ะอาดง่าย และไม
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สําห

นพื้นท่ีเก็บกา
กําจัดกากอุ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ความม่ันคงแข็ง
อย่างปลอดภัย ก
กรรมหรือหน่วยง
ตรายและไม่อัน

ปน็สัดส่วน โดยต้
วณท่ีจัดเก็บกาก
ม่อันตรายภายใน
กของเสียเข้าม
จัด ต้องแจ้งต่อ
ก่อนครบเวลาที

ะสมกับประเภท
ถในการรองรับข
นคง แข็งแรง แ
ยแสดงความเป็น
อันตรายที่เป็นข
แพงคอนกรีตโดย
าชนะบรรจุมาก
ังเก็บท่ีมีขนาดใ
วามรุนแรงของ

ม่มีแหล่งกําเนิด
ะเบิด และทําป้

ทาน มีลักษณะเ
ม่ดูดซับหรือสะส

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
อุตสาหกรรม

งแรง มีการระบ
กรณีจัดเก็บไว้น
งานท่ีได้รับมอบห
นตราย หรือกา
ต้องแสดงป้าย เค
กของเสียอันตรา
น 30 วัน และก
มาในบริเวณโร
กรมโรงงานอุต
ท่ีกําหนด 
ทกากของเสียแล
ของภาชนะบรรจ
และเป็นไปตาม
นอันตราย 
ของเหลวท่ีมีขน
ยรอบให้มีขนาด
กกว่า 1 ถัง ให้ส
ใหญ่ท่ีสุด และต้
การแพร่กระจา

ประกายไฟ หรือ
ายเตือนอันตรา

เรียบและมีความ
สมสารท่ีอาจหกห

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ม 

ไ
บายอากาศ
นอกอาคาร
หมายก่อน 
ากของเสีย
ครื่องหมาย 
ายด้วย  
ากของเสีย
งงานทั้งนี้ 

ตสาหกรรม 

ละปริมาณ
จุ กรณีเป็น
มมาตรฐาน

นาดภาชนะ
ดท่ีสามารถ
สร้างเขื่อน
ต้องจัดให้มี
ายของเสีย

อความร้อน
ายติดไว้ใน

มลาดเอียง
หรือรั่วไหล 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*q 

ข้อบังคับ 
*q 

ข้อบังคับ 
*q 
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- 
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สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*a 

3

2

 



ส่วน
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4.8 มี
รั

4.9 ก
ก
ข

4.10 มี
4.11 ข

ต
4.12 อ

อ
4.13 ภ

ค
ต

4.14 ก
4.15 มี

ท
4.16 มี

จ
4.17 มี
4.18 บ

ฉ
4.19 ก

ก
4.20 มี

ใ
 

นท่ี 4 การจั

มีคัน เข่ือน คูล้อ
รั่วไหลออกนอก
กรณีเก็บกากขอ
การร่ัวซึมของก
ของกากของเสยี
มีมาตรการในกา
ของเสียอันตราย
ต้องมีสภาพเหม
อาคาร และภาช
อาคารข้างเคียง
ภาชนะบรรจุก
ควบคุม วัด ตรว
ตามความเหมาะ
การจัดเก็บหรือ
มีการตรวจสอบ
ทุกครั้งหรือนําอ
มีการแบ่งพ้ืนท่ี
จุดเก็บต่างๆ 
มีการตรวจสอบ
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บ
ฉุกเฉิน และอยู่ใ
การขนถ่ายกาก
การตรวจสภาพ
มีการกําหนดระ
ให้เหมาะสมกับ

 
 

จดัเก็บกากข
แล

ข้

อมรอบพ้ืนท่ีจัดเ
กพ้ืนท่ีโรงงานโด
องเสียท่ีเป็นขอ
กากของเสียออ
ยนั้นๆ 
ารควบคุมและแ
ยท่ีเป็นของเหลว
มาะสมกับลักษณ
ชนะเก็บกากขอ
 ต้องมีสายล่อฟ้
ากของเสียอันต
วจสอบระดับขอ
ะสม 
เรียงซ้อนภาชน
บและบันทึกข้อ
ออกไปบําบัด กาํ
จราจรและกําห

บสภาพภาชนะบ
บกากของเสียท่ี
ในสภาพพร้อมใ
ของเสียท่ีเป็นข
รถ สภาพถังแล
ะดับสูงสุด (Ma
คุณสมบัติของก

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของเสียไว้ใน
ละบาํบดั กํา

้อกําหนดวิธีปฏิ

เก็บกากของเสีย
ดยไม่ผ่านการบํา
องเหลวไว้ในบ่อ
อกจากบ่อท่ีเห

แก้ไขในกรณีท่ีบ
วหรือกากตะกอ
ณะของของเสียน
องเสียอันตรายที
ฟ้าหรือระบบปอ้
ตรายท่ีเป็นของ
องเหลวในถัง เช

นะบรรจุกากของ
อมูลท้ังประเภท
าจัด 
หนดเส้นทางท่ีเ

บรรจุกากของเสี
เป็นอันตรายจะ
ใช้งาน 
ของเหลวจากถัง
ละอุปกรณ์ก่อนก
ax Level) 
กากของเสียนั้นๆ
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สําห

นพื้นท่ีเก็บกา
จัดกากอุตส

ฏบิัติงานท่ีดี 

ย เพ่ือป้องกันกา
าบัด 
อ จะต้องมีระบ
หมาะสมกับลัก

บ่อจัดเก็บกากขอ
อนท่ีจัดเก็บในภา
นั้นๆ 
ท่ีอยู่ในท่ีโล่ง แล
องกันฟ้าผ่า 
งเหลวทุกประเ
ช่น Level Ga

งเสียต้องคํานึงถึ
ทและปริมาณกา

หมาะสมในการ

ยอย่างสมํ่าเสม
ะต้องจัดให้มีท่ีล้

หรือรถบรรทุก
การขนถ่ายทุกค

ของการบรร
ๆ 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
สาหกรรม (ต

ากของเสียท่ีเป็น

บป้องกัน และ
ษณะความเป็น

องเสียมีการรั่วซึ
าชนะบรรจุ ซีล 

ละไม่อยู่ในมุมป้

เภท มีการติดต้ั
uge, Level 

ถึงความปลอดภั
ากของเสียท่ีนํา

รขนส่งกากของ

อเพ่ือป้องกันกา
ล้างมือ ล้างตาแ

เพ่ือจัดเก็บ ต้อง
ครั้ง 
รจุกากของเสียใ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ต่อ) 

ไ
นของเหลว

ตรวจสอบ
นอันตราย

ซึม
และฝาปิด

ป้องกันจาก

ต้ังอุปกรณ์
Indicator

ัยเป็นหลัก
ามาจัดเก็บ

งเสียไปยัง

ารรั่วไหล
และล้างตัว

งมีข้ันตอน

ในภาชนะ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
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3 

2 
- 
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- 

2 
2 
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1 
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2 
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นท่ี 4 การจั

การถ่ายเทกากข
ของเหลวในถัง
(High-level Cu
การขนถ่ายกาก
Containers (
ไอระเหยและกลิ
รถแท้งก์ท่ีขนส่ง
Pipeline) เพ่ือล
บริเวณท่ีมีการข
สายดิน เพ่ือป้อง
มีป้ายหรือเอกส
ของเหลว เพ่ือ
การตรวจสอบส
เข้าเก็บในถังเก็บ
พนักงานท่ีปฏิบั
ขนย้ายอย่างถูก
มีมาตรการป้อ
ในระหว่างการจั

 
 

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
งกันฝุ่นละออ

จัดเก็บและขนถ่

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของเสียไว้ใน
ละบาํบดั กํา

้อกําหนดวิธีปฏิ

ยท่ีเป็นของเหลว
Alarm Syste

) เพ่ือหยุดการทํ
รายที่เป็นของเ
กระทําผ่านระบ

ต้องติดต้ังระบบ
ะกระจายสู่บรร
เสียอันตรายที่เป็
ของไฟฟ้าสถิตข
อนการปฏิบัติงา
บัติตามข้ันตอน
ละอุปกรณ์ก่อน

ถังบรรจุของเสีย
หรือกระแทกถัง
ง/กลิ่นท่ีเกิดข้ึ
ายกากของเสียท
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สําห

นพื้นท่ีเก็บกา
จัดกากอุตส

ฏบิัติงานท่ีดี 

วต้องมีระบบสัญ
em) หรืออุปกร
ทํางานของปั๊มโด
เหลวจากถังหรื
บบท่อจุ่มสูบเพ่ื

บการนําไอระเห
ยากาศ 
ปน็ของเหลว แล
ณะขนถ่าย 
านในการรับกา
นต่างๆ อย่างค
นท่ีจะมีการรับส

ยจะต้องได้รับกา
งบรรจุกากของ
ึ้นตามลักษณะ
ท่ีเป็นของแข็ง

 

 

 

 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ากเพื่อรอนํา
สาหกรรม (ต

ญญาณแจ้งเตือน
รณ์ป้องกันวัตถ
ดยอัตโนมัติ 
รือ Intermedi
อลดการกระเด็

หยกลับ (Vapor 

ละเป็นสารไวไฟ

ากของเสียอันต
ครบถ้วน เช่น 
สารเคมี การสู

ารฝึกอบรมและ
เสีย 
ะคุณสมบัติของ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

าเข้าสู่กระบ
ต่อ) 

ไ
นภัยระดับ
ถุดิบล้นถัง 

ate Bulk
ด็น, ควัน, 

Return 

ฟต้องติดต้ัง

ตรายที่เป็น
มี ข้ันตอน
บสารเคมี

ะใช้วิธีการ

งเสียนั้นๆ 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

บวนการรีไซ

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

ซเคิล  

สําคัญ
อันตราย

2

2

2

3

2

2

3

 



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

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

 
 

ส่วนท่ี 5
ถียรและการป

ข้

รมีการจัดให้มี

ไอระเหยท่ีเกิดจ
ัดมลพิษอากาศท
ารทําจากวัสดุท่ี
ท่ีมีระบบระบาย

างเดินรถไว้ชัดเ

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

ล้วไม่ตรงตามวัต
มีสารอินทรีย์ระ
เสถียร  
ประสิทธิภาพใน
ยระหว่างการขน

หลักปฏิบัติทีด่ี

5 การกําจดั
ปรับเสถียรกา

้อกําหนดวิธีปฏิ

ระบบดูดอาก

จากปฏิกิริยาเค
ท่ีมีประสิทธิภาพ
แข็งแรง ทนไฟแ
ยอากาศ และแส

เจน และแยกส่ว

างตัวฉุกเฉินและ
ารปรับเสถียรต้อ
ยรท่ีเหมาะสมอ
ยจะต้องกระทําใ
ลี่ยงการใช้พนักง

ส่วนผสมท่ีแห้
เช่น การลําเลีย
กตะกอน 

ท่ีผ่านการปรับเส
บเสถียรแล้วมีคณุ
การจัดการ กรณี
ถุประสงค์  
ะเหยง่าย (VOC

การควบคุม ป้อ
นส่งกากของเสยี
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สําห

ดกากของเสี
ากของเสียที่เป็

ฏบิัติงานท่ีดี 

าศและระบบบ

คมีในบ่อหรืออา
พ 
และทนการกัดก
สงสว่างเพียงพอ

วนของบ่อปรับ

ะอยู่ในสภาพพร้
องมีผลการทดส
ย่างน้อยต้องระบ
ในพ้ืนท่ีปิดและใ
งานในจุดท่ีมีโอก
ห้งหรือกากของเ
ยงโดยระบบสา

สถียรแล้วไปตร
ณสมบัติตรงกับ
ณีท่ีผลการทดสอ

s) สูงหรือสารป

องกันฝุ่นละออง
ยท่ีปรับเสถียรแล

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ยโดยวธีิการ
ปน็อันตราย

บําบัดมลพิษอ

าคารปรับเสถีย

กร่อนได้ดี
อรวมถึงมีทางอ

เสถียรออกจาก

ร้อมใช้งาน 
สอบในห้องปฏิบั
บุชนิดของมลสา
ให้ใช้เครื่องจักร
กาสได้รับอันตร
เสีย จะต้องดําเนิ
ยพาน หรือท่อส

รวจสอบในห้องป
วัตถุประสงค์ 
อบคุณสมบัติกา

ประกอบท่ีมีกลิ่น

ง และการหกหล
ล้วไปยังหลุมฝัง

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

รฝังกลบ 

ไ
อากาศท่ีมี

รไปบําบัด

ออกฉุกเฉิน

กพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

บัติการเพ่ือ
ารปนเปือ้น
ปฏิบัติงาน
รายสูง 
นินการโดย
สูบสําหรับ

ปฏิบัติการ

ากของเสีย

นรุนแรงมา

ล่น รั่วไหล
งกลบ 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*y 
ข้อบังคับ

*y 
2
3

2

3
3

3

2

3

2

2

3

 



5.2 ห

ข้อ 

5.14 ห
อ

5.15 บ
อ
ปี
จ

5.16 ก
อ
แ

5.17 ห
ก

5.18 ห
อ
แ

5.19 ห
ฝั
บ

5.20 มี
จ

5.21 มี
ใ
ใ

5.22 มี

5.23 มี
ป

 

ลุมฝังกลบแล

หลุมฝังกลบตา
อันตรายเท่านั้น
บริเวณแนวอาณ
อันตรายประเภ
ปลีะ 2 ครั้ง หรอื
จุดระเบิดข้ันตํ่า 
กรณีกําจัดก๊าซที
อากาศจากการ
และผลการตรว
หลุมฝังกลบแบ
กากของเสียท่ีเป็
หลุมฝังกลบกา
อุตสาหกรรม (
และมีการตรวจ
หลุมฝังกลบกา
ฝังกลบ กรณีหล
บ่อสูบแยกกันระ
มีการรวบรวมน้ํ
จะต้องมีคุณภาพ
มีบ่อสังเกตการ
ในบ่อสังเกตการ
ใช้บริโภค  
มีการแยกหลุมฝั

มีรางระบายน้ํา
ปนเปื้อนออกจา

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

ามหลักสุขาภิบ
  
ณาเขตท้ัง 4 ด้า
ทสารอินทรีย์ ต
อตามเงื่อนไขกา
 (มีปริมาณก๊าซ
ท่ีเกิดจากหลุมฝั
รเผาไหม้อย่างน
จสอบต้องอยู่ใน
บปลอดภัยสาม
ปน็ของเสียอันต
กของเสียแต่ล
แบบของหลุมฝั
สอบก่อนเปิดใช้
กของเสียแต่ละ
ลุมฝังกลบกากข
ะหว่างน้ําท่ีนําอ
น้ําชะท่ีเกิดข้ึนท้ั
พอยู่ในเกณฑ์มา
รณ์คุณภาพนํ้าใ
รณ์และผลการต

ฝังกลบของเสียอ

าโดยรอบหลุม
ากกันอย่างชัดเจ

หลักปฏิบัติทีด่ี

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

าลสามารถรับ

านของสถานท่ีฝั
ต้องมีการติดตา
ารประกอบกิจก
ซมีเทนไม่เกิน 5%
งกลบโดยการเผ
น้อยปีละ 2 ครั้
นเกณฑ์มาตรฐา
มารถรับได้ท้ังกา
รายซ่ึงผ่านการป
ะประเภท ต้อง
ฝังกลบต้องได้รั
ช้งาน) 
ะหลุมต้องมีระ
ของเสียท่ีเป็นอั
ออกจากชั้นกันซึ
ท้ังหมดไปบําบัด
าตรฐานน้ําท้ิงฯ
ต้ดิน อย่างน้อย
ตรวจสอบต้องอ

อันตรายและไม่

มฝังกลบ และแ
จน 
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สําห

ากของเสียโด
ย 

ฏบิัติงานท่ีดี 

ได้เฉพาะกากข

ฝังกลบ หลุมฝัง
ามตรวจสอบปริ
การ และผลการ
%) 
ผาไหม้ (Flaring)
รั้ง หรือตามเงื่อ
นคุณภาพอากา
ากของเสียท่ีไม่
ปรับเสถียรหรือ
งเป็นไปตามข้อ
ับอนุญาตจากก

บบรวบรวมน้ํา
ันตรายซ่ึงผ่านก

ซึมชั้นบน และชั้
ด และน้ําชะที่ร
  
ย 3 บ่อ และมีก
ยู่ในเกณฑ์มาตร

อันตรายออกจา

แยกระบบรวบ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

ของเสียท่ีไม่เป็

กลบกากของเสี
ริมาณก๊าซมีเทน
รตรวจสอบต้องไ

) ต้องตรวจสอ
นไขการประก
าศ 
เป็นของเสียอัน
อทําลายฤทธ์ิแลว้
อกําหนดของกร
กรมโรงงานอุต

าชะกากของเสีย
การปรับเสถียร
ั้นล่าง  
ะบายออกนอก

การตรวจสอบคุ
รฐานคุณภาพน้ํ

ากกันอย่างชัดเจ

รวมนํ้าฝนและ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
นของเสีย

สียท่ีไม่เป็น
นอย่างน้อย
ไม่เกินกว่า

อบคุณภาพ
อบกิจการ 

นตรายและ
วเท่านั้น 
รมโรงงาน
สาหกรรม 

ยจากหลุม
รแล้วต้องมี

กโรงงานได้

คุณภาพน้ํา
น้ําบาดาลท่ี

จน

ะน้ําท่ีอาจ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*y 
ข้อบังคับ 

* y 

ข้อบังคับ 
*o,y 

- 

ข้อบังคับ 
*y 

ข้อบังคับ 
*y 

ข้อบังคับ 
*c,y 

ข้อบังคับ 
*y 

ข้อบังคับ 
*y 
3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

-

-

-

ข้อบังคับ
*y 

ข้อบังคับ
*y 

ข้อบังคับ
*y 

ข้อบังคับ
*c,y 

ข้อบังคับ
*y 

ข้อบังคับ
*y 
3

 



5.2 ห

ข้อ 

5.24 มี
น

5.25 มี
ใ

5.26 มี
5.27 มี

เ
ก

5.28 มี
5.29 มี

ป
5.30 มี

ห
5.31 

5.32 ห
ที
ท
ส
ร

5.33 มี
ก

5.34 บ
วั

5.35 มี
  

ลุมฝังกลบแล

มีการจัดทําคัน
น้ําฝนปนกับน้ําช
มีการกําหนดแผ
ในการกองกากข
มีการบันทึกจุดล
มีการกลบทับก
เพ่ือลดผิวสัมผั
กากของเสียออก
มีมาตรการป้อง
มีการปลูกต้นไ
ปริมาณฝุ่นฟุ้งก
มีเอกสารระบุข้ัน
หลุมฝังกลบของ
มีการจัดทําป้าย
และทําให้เกิดป
หลุมฝังกลบกากข
ท่ีจะเกิดก๊าซอย่
ท่อระบายต้องใ
สลายยากหรือไ
ระบายก๊าซ 
มีเอกสารระบุข้ั
การเผาไหม้ไม่ส
บ่อถังระบบรว
วัดระดับน้ํา ระบ
มีการควบคุมแล

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

กั้นระหว่างเซล
ชะของเสีย 

ผนเปิดหน้างานใ
ของเสียให้เรียบ
ลงกากของเสียแ
กากของเสียด้ว
ัสกับอากาศ ล
กสู่บรรยากาศ 
กันกลิ่นและฝุ่น
ม้เป็นแนวกันช
ระจาย 
ั้นตอนและวิธีก
งเสีย 
ยเตือนเพื่อควา
ระกายไฟ เป็นต้
ของเสียท่ีไม่เป็น
ย่างน้อย 6-8 จุด
ใหญ่เพียงพอท่ี
ม่เกิดการเน่าเสี

ข้ันตอนและวิธีก
สอดคล้องกับเกณ
วบรวมน้ําชะก
บบเตือนภัย แล
ละแก้ไขระบบรว

หลักปฏิบัติทีด่ี

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

ลล์ท่ีฝังกลบกับ

ให้เพียงพอท่ีจะใ
ร้อยก่อนดําเนนิ
แต่ละประเภทต
ยดินหรือวัสดุอื
ลดโอกาสแพร่ก

นละอองฟุ้งกระจ
ชนและฉีดพ่นน

ารจัดการ กรณี

มปลอดภัยในบ
ต้น (ตามความเห
อันตรายต้องมีระ
ด (ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กั
จะระบายก๊าซไ

สียง่าย เช่น พลา

การจัดการกรณ
ณฑ์มาตรฐานคณุ
ากของเสีย ต้อ

ละการปิดวาล์วอั
วบรวมน้ําชะกา
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สําห

ากของเสียโด
ย (ต่อ) 

ฏบิัติงานท่ีดี 

พ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้

ใช้ฝังกลบในแต่ล
นการ 
ามประเภทของ
อ่ืนให้แล้วเสร็จ
กระจายของฝุ่น

จายขณะเทกาก
น้ําบริเวณโดยร

ณีเกิดปัญหากลิ่น

บริเวณหลุมฝังก
หมาะสมของแต
ะบบท่อระบายก๊
กับขนาดของหล
ได้หมด กรณีฝั
าสติก ยาง เศษ

ณีผลการตรวจ
ณภาพอากาศ 
องทนต่อการกั
อัตโนมัติ 
ากของเสียในกร

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

้ฝังกลบเพื่อป้อ

ละวันและกําหน

งหลุมฝังกลบ
ก่อนเลิกงานใน
นละออง/กลิ่น

ของเสียลงหลุม
รอบพ้ืนท่ีฝังกล

นเหม็นหรือฝุ่นล

ลบ เช่น ป้ายห้
ต่ละสถานท่ี) 
ก๊าซ (Vent) ครอบ
ลุมฝังกลบ) โดย
งกลบกากของ

ษแก้ว ฯลฯ ไม่ต้

สอบคุณภาพอ

กัดกร่อน และ

ณีท่ีมีการรั่วไหล

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
องกันไม่ให้

นดเส้นทาง

นแต่ละวัน
ท่ีเกิดจาก

ม
ลบเพ่ือลด

ละอองจาก

ามสูบบุหรี่

บคลุมพ้ืนท่ี
ยขนาดของ
เสียท่ีย่อย
้องมีระบบ

ากาศจาก

มีอุปกรณ์

ล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

2 

2 
2 
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2 
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5.2 ห

ข้อ 

5.36 มี
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5.37 มี
W
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ส

5.38 มี
ใ
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ก
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ลุมฝังกลบแล

มีการตรวจสอบ
หลุมทุกครั้งก่อน
มีการสุ่มเก็บตัว
Well) น้ําผิว
เป็นอย่างน้อย 
สารมลพิษในนํ้า
มีมาตรการตอบ
ในน้ําใต้ดิน 
หลุมฝังกลบกาก
การร่ัวซึมของชั้
17 มิลลิลิตรต่อ

 
 

ส่วนท่ี 5 ก
ละการฝังกลบ

ข้

บและบันทึกข้อ
นระบายออก 
อย่างและวิเคร
วดิน น้ําชะของ
โดยในช่วงฤดู

าใต้ดินเปรียบเที
บสนองท่ีมีประ

กของเสียท่ีเป็น
ชั้นกันซึมชั้นบน
ตารางเมตรต่อวั

หลักปฏิบัติทีด่ี

การกําจัดกา
บกากของเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

อมูลปริมาณนํ้า

าะห์คุณภาพน้ํา
งเสีย และน้ําทิ้
ดูฝน และฤดูแล
ทียบกับก่อนเริ่ม
ะสิทธิภาพ กร

นอันตรายท่ีผ่าน
 และมีมาตรกา
วัน 
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สําห

ากของเสียโด
ย (ต่อ) 

ฏบิัติงานท่ีดี 

ชะและคุณภาพ

าใต้ดินจากบ่อสั
ทิ้งจากระบบบํา
ล้งและวิเคราะ
การประกอบกิจ
ณีพบแนวโน้ม

นการปรับเสถียร
ารตอบสนองกร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ดยวธีิการฝัง

พน้ําชะที่เกิดข้ึน

สังเกตการณ์ (M
าบัดน้ําเสีย ปีล
ะห์แนวโน้มการ
จการโรงงาน 
การปนเปื้อนส

รแล้วต้องมีการ
รณีอัตราการร่ัว

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

งกลบ (ต่อ) 

ไ
นในแต่ละ

Monitoring 
ละ 2 ครั้ง 
รปนเปื้อน

สารมลพิษ

ตรวจสอบ
วซึมสูงกว่า 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 
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6.1  กา

ข้อ 

6.1 มี
จ

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
ไ
ก

  6.8 มี
ป

6.9 มี
ไ
ก
พึ

 

ส่วน
ารเตรียมกาก

มีการระบุชนิดข
จากห้องปฏิบัติก
กรณีกากของเ
ป้อนเข้าเตาเผาไ
กรณีกากของเสี
ท่ีเกิดข้ึนระหว่า
กรณีมีการบดย
ประสิทธิภาพใน
กากของเสียท่ีบ
กากของเสียท่ีเป็
กรณีกากของเสี
ป้อนและเก็บขอ
ทนทานต่อการก
กรณีกากของเสี
สามารถเผาได้ 
ยังเตา 
กรณีกากของเสีย
ไปยังหัวเผา (Bu
กับกากของเสีย 
มีวิธีการปฏิบัติง
ปฏิบัติงานได้อย
มีการแยกระบบ
ไม่สามารถทําได
กากของเสียชนิ
พึงประสงค์ภาย

 
 

นท่ี 6 การบํ
กของเสีย และ

ข้

ของเสียท่ีสามาร
การวิเคราะห์ 
สียเป็นของแข็
ได้ 
ยท่ีเป็นของแข็ง
งการลําเลียงขอ
ย่อยกากของเสี
นการป้องกันฝุ่น
บดย่อยแล้วไปย
ปน็อันตรายต้อง
สียท่ีเป็นของเห
องเสีย เช่น ตัวถั
กัดกร่อนและไม่
ยท่ีเป็นของเหล
ต้องมีการกรอง

ยท่ีเป็นของเหลว
urner) เพ่ือป้อ

งานสําหรับข้ันต
ย่างถูกต้อง 
บท่อนําส่งกากข
ด้ ต้องทําความ
นิดใหม่เข้าไปใน
ยในท่อ  

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบัด กําจดัก
ะการป้อนกาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

รถหรือไม่สามา

ข็งหรือกากตะก

งหรือกากตะกอ
องเสียเข้าสู่เตาเ
สียท่ีเป็นของแข็
นละอองท่ีเกิดจ
ยังท่ีเก็บวัตถุดิบ
งกระทําในภาชน
ลวหรือกากตะ
ถัง เครื่องสูบ เค
ม่ทําปฏิกิริยากับ
ลวหรือกากตะก
งกากของเสียก่อ

วหรือกากตะกอน
อนเข้าเตาเผา ต

ตอนการป้อนกา

องเสียเฉพาะสํา
มสะอาดท่อ แล
นระบบการเผาไ
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สําห

กากอุตสาห
กของเสียเข้า

ฏบิัติงานท่ีดี 

ารถป้อนเข้าเตา

กอนแห้งต้องมี

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

น ระบบท่อลําเลี
ต้องสามารถรอง

ากของเสียเข้าเต

าหรับกากของเสี
ะอุปกรณ์ท่ีใช้ข
ไหม้ เพ่ือหลีกเลี

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

หกรรมโดยกา
าเตาเผา 

าเผาได้ ซ่ึงผ่านก

มีขนาดเหมาะส

าตรการป้องกัน

กอน ต้องมีมาต
 และระหว่างก
าเผาสําหรับกา

นส่วนประกอบ
บท่อ วาล์ว และ
เสีย 
วยของแข็งแขว
สียผ่านระบบท่

ลียงกากของเสีย
งรับแรงดันสูงที

ตาเผาให้พนักงา

สียแต่ละประเภ
ขนส่งกากของเสี
ลี่ยงการเกิดปฏิ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ารเผาในเตา

ไ
การยืนยัน

สมสําหรับ

นฝุ่นละออง

ตรการท่ีมี
ารลําเลียง
ารบดย่อย

ของระบบ
ะหัวฉีดต้อง

นลอยท่ีไม่
อส่งเข้าไป

จากถังเก็บ
ท่ีเหมาะสม

านสามารถ

ภท แต่หาก
สียก่อนนํา
ฏิกิริยาท่ีไม่

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

าเผา 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
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6.1  กา

ข้อ 

6.10 มี
แ

6.11 มี
ใ

6.12 มี
เ

6.13 
 

จ
ข

6.14 
 

ห
ก

6.15 บ
เ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนท่ี 
ารเตรียมกาก

มีระบบการล้า
และเป็นระบบที
มีระบบการคว
ให้เหมาะสมต่อข
มีระบบตรวจสอ
เตาเผาให้อยู่ในร
จัดให้มีการตรว
ของระบบท่อสง่
หลีกเลี่ยงการใช้
กากของเสียไปยั
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
เข้าเตาเผา ต้อง

 
 

6 การบําบั
กของเสีย และ

ข้

างทําความสะอ
ท่ีมีความปลอดภั
วบคุม  ตรวจส
ขนาด ลักษณะรู
อบ ควบคุมแรง
ระดับท่ีปลอดภั
วจสอบความห
ง รวมถึงมีการต
้พนักงานปฏิบัติ
ยังเตาเผาและกา
มีการเตรียมก
จัดให้มีท่ีล้างตัว

หลักปฏิบัติทีด่ี

ัด กําจดักาก
ะการป้อนกาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

อาดท่อและอุป
ภยั 
สอบชนิดและ
รูปแบบของเตา
งดันภายในท่อส
ัย 
หนาของท่อส่ง
รวจสอบสภาพ
งานในทุกจุดท่ีมี
ารป้อนกากของ
ากของเสียท่ีเป็
วและล้างตาฉุกเ
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สําห

กอุตสาหกร
กของเสียเข้า

ฏบิัติงานท่ีดี 

ปกรณ์ท่ีใช้ขนส

ะปริมาณกากข
 

ส่งกากของเสียที

งกากของเสียเพ
ความพร้อมของ
มีโอกาสได้รับอัน
งเสียเข้าเตาเผา
ป็นอันตรายแล
เฉินในสภาพพร้

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ
าเตาเผา (ต่อ)

ส่งกากของเสีย

ของเสียท่ี เ ข้า

ท่ีเป็นของเหลว

พ่ือเฝ้าระวังกา
งเตาเผา 
นตรายสูง เช่น ก

ละการป้อนกา
ร้อมใช้งาน 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ
) 

ไ
ยท่ีชัดเจน 

สู่ เตาเผา  

ท่ีนําเข้าสู่

ารผุกร่อน

การลําเลียง

กของเสีย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
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ข้อ 

6.16 ติ
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6.17 มี
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ก
เ

6.20 ติ
สู
อ

6.21 ติ
6.22 ติ

  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนท่ี 
ตาเผา  

ติดต้ังระบบบําบ
อ่ืนๆ ในก๊าซท่ีเ
บรรยากาศ 
มีการติดต้ังเครื่อ
แบบอัตโนมัติอย
(ได้แก่ เขตนิคม
ตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรมกํา
บริเวณพ้ืนท่ีปฏ
อุปกรณ์ท่ีอาจได
ติดต้ังระบบควบ
การเตรียมระบ
เช่น การติดต้ังพั
ติดต้ังระบบคว
สูงข้ึนผิดปกติภ
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ
ติดต้ังระบบควบ
ติดต้ังเคร่ืองวัดอ

 
 

6 การบําบั

ข้

บัดมลพิษอากา
เกิดจากการเผา

องตรวจวัดควา
ย่างต่อเนื่อง (CE
มอุตสาหกรรมม
มอุตสาหกรรมเ
าหนด) 
ฏิบัติงานกับเต
ด้รับผลกระทบจ
บคุมอากาศ เพ่ือ
บอากาศส่วนเกิ
พัดลมเพ่ือผลิตอ
บคุมความดัน 
ภายในเตาเผา 
ข้ึน และมีมาตร
บคุมเปลวไฟที่เต
อุณหภูมิภายในบ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ัด กําจดักาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

าศท่ีมีประสิทธิภ
าไหม้ ให้มีคุณภ

มเข้มข้นของมล
EMs) ในกรณีที
มาบตาพุด นิคม
เอเชีย จังหวัดร

ตาเผา ต้องจัดใ
จากสภาวะอากา
อใช้ในการควบ
กินเพ่ือช่วยให้ก
อากาศส่วนเกินใ
และมีระบบป้
เช่น มีระบบห

รการในการแก้ไข
ตาเผาทุกเตา
บริเวณห้องเผาไ
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สําห

กอุตสาหกร

ฏบิัติงานท่ีดี 

ภาพในการกําจั
ภาพตามมาตรฐ

ลพิษทางอากาศ
ท่ีโรงงานอยู่ในพ้ื
มอุตสาหกรรมผ
ระยอง และโรงง

ให้มีหลังคาคล
าศ  
คุมการเผาไหม้
การเผาไหม้ของ
ในการเผาไหม้
องกันความปล
ยุดป้อนกากขอ
ขทําให้ความดัน

ไหม้ และปล่อง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ

ัดอนุภาคฝุ่น แ
ฐานฯ ก่อนระบ

ศจากปล่องระบ
้นท่ีตามท่ีกฎหม
ผาแดง นิคมอุต
งานอ่ืนตามท่ีก

ลุมเพ่ือป้องกัน

้ภายในห้องเผา
งเสียเกิดข้ึนอย่า

ลอดภัยหากควา
องเสียหากควา
นหรืออุณหภูมิล

ระบายอากาศ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ

ไ
และมลสาร
บายออกสู่

บายอากาศ
มายกําหนด 
สาหกรรม
รมโรงงาน

เครื่องมือ

และต้องมี
างสมบูรณ์ 

ามดันเพ่ิม
ามดันหรือ
ดลง 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
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3

3

3
3

 



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

ส่วนท่ี 
ารควบคุมกา

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

 
 

6 การบําบั
ารเผาไหม้ 

ข้

/ตรวจสอบสภา
การเผา  

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

ัด กําจดักาก

้อกําหนดวิธีปฏิ

วะการเผาไหม้ใ

มัติในการตรวจ

ท่ีผิดปกติในการ
กติดังกล่าว ติด
นการปฏิบัติงาน
ํางานของระบ

utoff : AWFS) เ

รทํางานของระ
ง 
ากการเผาไหม้
บัด กําจัดต่อไป
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สําห

กอุตสาหกร

ฏบิัติงานท่ีดี 

ในเตาเผาให้เกิด

จหาความผิดปก

เผาไหม้ และระ
ดไว้ในตําแหน่

นของพนักงาน 
บการป้อนกาก
เม่ือค่าพารามิเต

ะบบการป้อนก

ม้ บรรจุในภาชน
ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

รรมโดยการเ

ดการสันดาปอย่

กติต่างๆ เพ่ือสา

ะบุข้ันตอนการด
งท่ีเห็นได้ชัดเจ

กของเสียอย่าง
อร์ต่างๆ เกิดคว

ากของเสียอย่า

นะและจัดเก็บใ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

เผาในเตาเผ

ไ
างสมบูรณ์

มารถปรับ

ดําเนินการ
จนภายใน

งอัตโนมัติ 
วามผิดปกติ

างอัตโนมัติ 

ในสถานท่ี

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ผา (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 
 
3 

3 
 

3 
 

1 
 
3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

3

3

3

2

3

 



7.1 กา

ข้อ 

7.1 อ
ที

7.2 พื
7.3 อ

พื
7.4 มี

เ
7.5 บ

ก
เ
ไ

  7.6 พื
อ
ภ
บ
ที

 7.7 มี
ถ
ส

ารรีไซเคิลกา

อาคารโรงงานมีห
ท่ีเหมาะสมกับช
พ้ืนอาคารต้องเรี
อาคารมีระบบร
พ้ืนท่ีส่วนการผลิ
มีเอกสารระบุข้ั
เพ่ือให้พนักงาน
บริเวณท่ีต้ังภาช
กรด-ด่างใช้แล้ว
เกิดการลุกไหม้
ได้ชัดเจน  
พ้ืนท่ีประกอบกิ
อันตรายที่เป็นข
ภาชนะบรรจุสา
บ่อกักเก็บ (Su
ท่ีเหมาะสมก่อน
มีการเก็บรวบร
ถังตกตะกอน ห
สถานท่ีท่ีเหมาะ

 
 

สว่
กของเสียทุก

ข้

หลังคาคลุม โคร
ชนิดของกากขอ
รียบ ไม่ขรุขระ 
ระบายอากาศ แ
ลิตอย่างชัดเจน 
ข้ันตอนการปฏิบ
ปฏิบัติตามขั้นต

ชนะท่ีบรรจุตัวทํ
ว ต้องดูแลไม่ให
ม้หรือเกิดระเบิด

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

วนท่ี 7 การ
ประเภท 

้อกําหนดวิธีปฏิ

รงสร้างทําจากวั
งเสียท่ีนํามารีไซ
สามารถทําควา
แสงสว่างเพียงพ

บัติงานติดไว้ใน
ตอนต่างๆ อย่าง
ทําละลายหรือน้าํ
ห้มีแหล่งกําเนิด
ดได้ และทําป้า

ก่อให้เกิดการหก
น ถังตกตะกอน
จะต้องมีคันกั้น 
ไปบําบัดหรือบ
าจัดต่อไป  
ยหรือกากตะก
ปฏิกิริยา หม้อต
ปบําบัด กําจัด 
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สําห

รรีไซเคิลกาก

ฏบิัติงานท่ีดี 

วัสดุท่ีแข็งแรง ท
ซเคิล 
ามสะอาดได้สะด
พอ และจัดช่อง

นบริเวณพ้ืนท่ีป
งครบถ้วนและถู
ามันหล่อลื่นใช้แ
ดประกายไฟ ห
ายเตือนอันตรา

กล้นหรือรั่วไหล
น ถังทําปฏิกิริย

(Bund) หรือร
บรรจุใส่ภาชน

กอนท่ีเกิดจากท
ต้ม ฯลฯ บรรจุ

 

 

 

 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

กอุตสาหกรร

ทนไฟ และทนกา

ดวก ไม่ดูดซับสา
งทางเดินรถแย

ฏิบัติงานท่ีเห็น
กต้อง 
แล้ว หรือสารเค
หรือความร้อนที
ายติดไว้ในตําแห

ลของสารเคมีหรื
า หม้อต้มหอก

รางระบายโดยร
ะและจัดเก็บใ

ทุกข้ันตอนการ
จุใส่ภาชนะและ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

รม 

ไ
ารกัดกร่อน

ารเคมี
กออกจาก

นได้ชัดเจน 

คมีประเภท
ท่ีอาจทําให้
หน่งท่ีเห็น

รือของเสีย
กลั่น ท่ีล้าง
รอบพร้อม
ในสถานท่ี

รผลิต เช่น 
ะจัดเก็บใน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

2 
1 

2 

- 

- 

3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

2
1

2

3

3

3

 



7.2 กา

ข้อ 

7.8 
 

มี
ก
ก

7.9 ก
ห
ใ
ส
อ

7.10 ก
ถ

7.11 มี
เ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ารรีไซเคิลกา

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

 
 

ส่วน
กของเสียที่มี

ข้

ประสิทธิภาพใน
ด ห่ัน บดย่อย 
นกระบวนการเห
อยหรือบดย่อย
ากของเสียท่ีเป็น
สนิทหรือในห้อ
ลิ่นเหม็นท่ีเกิด
สิทธิภาพ 
บถ่ายกากของเสี
ามท่อส่งต้องจัดใ
กากตะกอนท่ีเห
าจัดต่อไป 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
กระบวนการ

้อกําหนดวิธีปฏิ

การป้องกันฝุ่นล
และกรองผสมก
หล่านี้ เพ่ือนําไป
ยผสมกากของเสี
นอันตรายกับวั
องท่ีปิดสนิทแล
ข้ึนระหว่างกา

สียท่ีเป็นของเห
ให้มีมาตรการปอ้
หลือจากกิจกร
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สําห

ซเคิลกากอุต
รแกะแยก ตัด

ฏบิัติงานท่ีดี 

ละออง เสียงดัง
กากของเสีย รวม
ยังกระบวนการผ
สียท่ีไม่เป็นอันต
ัตถุดิบหรือสาร
ละมีระบบดูดอ
รผสมไปบําบัด

ลวเพ่ือนําเข้าก
องกันการร่ัวซึมรั
รรมการผลิตใส่

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
 หั่น บดย่อย

หรือกลิ่นเหม็น 
มถึงในระหว่างก
ผลิตอ่ืนๆ ต่อไป
ตรายกับสารเค
เคมีอ่ืนๆ ต้องด

อากาศเพ่ือนําฝ
ดด้วยระบบบํา

กระบวนการผลิ
รั่วไหลระหว่างกา
ไว้ในภาชนะท่ี

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
และกรองผส

ไ
ท่ีเกิดจาก

การลําเลียง

มีอันตราย
ดําเนินการ
ฝุ่นละออง
บัดมลพิษ

ต หรือสูบ
ารสูบถ่าย 
เหมาะสม 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

สมกากของเสี
 ระดับความส

ไม่อันตราย 
2 

- 

3 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สีย 
สําคัญ
อันตราย

2

3

3

3

 



7.3  กา

ข้อ 

7.12 

7.13 

7.14 อ
ห
อ
ก

7.15 มี
เ

7.16 มี
ถ

7.17 มี
ถ

7.18 

7.19 

 
 
 

ารรีไซเคิลกา

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเ
หรือมีการใช้ค
เกิดปฏิกิริยาเค
ด้วยระบบบําบัด
ภาชนะหรืออุป
ถังตกตะกอน ถั
ควบคุมการหกล
อุปกรณ์ท่ีทํางาน
หม้อต้มไล่กรด 
อุณหภูมิสูงเกิน
การทํางานฉุกเฉิ
มีมาตรการป้อง
เกิดปฏิกิริยาเคมี
มีมาตรการป้อง
ถังทําปฏิกิริยา แ
มีการตรวจสอ
ถังทําปฏิกิริยา แ
มีคู่มือการปฏิบั
ถังลดอุณหภูมิ
ซ่ึงสภาวะท่ีต้อง
มีป้ายระบุข้อบ่
ถังลดอุณหภูมิ
ท่ีเห็นได้ชัดเจน
 
 
 

 
 

ส่วน
กของเสียที่มี

ข้

เกิดไอระเหยจา
วามดันท่ีสูงกว

คมี จะต้องจัดให
ัดท่ีมีประสิทธิภ
ปกรณ์ทุกชนิดที
ถังทําปฏิกิริยา ถ
ล้นขณะสูบถ่าย
นภายใต้ความดั
ต้องมีระบบสัญ
นกว่าค่าท่ีกําห
ฉิน (Emergency
งกันความร้อนจ
มี 
งกันการรั่วไหล
และถังลดอุณห
อบความหนาข
และถังลดอุณห
บัติงานในการค
มิ ฯลฯ โดยระ
งการเพ่ือเป็นแน
งชี้สภาวะที่ผิด
 ฯลฯ และขั้นต
  

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
กระบวนการ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ากสารเคมี โดย
ว่าปกติในการต
ห้มีระบบดูดอา
าพ 
ท่ีบรรจุของเสีย
ถังลดอุณหภูมิ ต
ย ขนถ่าย  
ันและอุณหภูมิส

ญญาณแจ้งเตือน
หนดไว้ในการป
y Shut-off) เพ่ื
จากกระบวนกา

ลของระบบท่อบ
ภูมิจากกระบวน
ของถังตกตะก
ภูมิ 
วบคุมหม้อต้ม 
บุสภาวะท่ีต้อ
นวทางปฏิบัติขอ
ปกติในหม้อต้ม
ตอนการปฏิบัติ
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สําห

ซเคิลกากอุต
รตกตะกอนต้ม

ฏบิัติงานท่ีดี 

ยมีการใช้ความ
ตกตะกอน ต้ม
กาศในบริเวณพื

ยอันตรายที่เป็น
ต้องเป็นระบบปิ

สูงกว่าสภาวะป
น (Alarm Sy
ปฏิบัติงานปก
อหยุดการทํางา
รตกตะกอน ต้ม

บริเวณหม้อต้ม
นการรีไซเคิล 
อน หม้อต้ม ห

หอกลั่น หม้อต
งควบคุมและ
องพนักงาน 
ม หอกลั่น หม้อ
ติงานเพ่ือแก้ไข

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
ม กลั่น ระเหย

มร้อนหรือไม่ใช้
ม กลั่น ระเหยห
พ้ืนท่ีเหล่านี้ออ

นของเหลว ของ
ปิดและมีมาตรก

กติ เช่น หม้อต้
ystem) เม่ือควา
ติ และต้องมีร
านโดยอัตโนมัติ
ม กลั่น ระเหย 

 หอกลั่น หม้อ

หอกลั่น หม้อต

ต้มไล่กรด ถังทํ
การปฏิบัติท่ีทํ

ต้มไล่กรด ถังทํ
ขปัญหาติดไว้ใน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
ย หรือทําให้เ

ไ
ความร้อน 
หรือทําให้
กไปบําบัด

งแข็ง เช่น 
การป้องกัน

้ม หอกลั่น 
ามดันหรือ
ระบบหยุด

หรือทําให้

ต้มไล่กรด 

ต้มไล่กรด 

าปฏิกิริยา 
ําให้ได้มา

ทําปฏิกิริยา 
นตําแหน่ง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

เกิดปฏิกิริยาเค
 ระดับความส

ไม่อันตราย 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

คมี 
สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*y 

3

3

3

3

2

2

3

 



7.4  กา

ข้อ 

ขั้นตอนกา
(รวมในทุก
7.20 จ

ใ
อ

7.21 มี
เ

7.22 มี
จ

7.23 มี
ผิ

ขั้นตอนกา
7.24 จ

ข
7.25 มี

มี
7.26 มี

เ
ขั้นตอนกา
7.27 มี

พื
7.28 จ
7.29 มี

ป
  
  

ารรีไซเคิลภา

ารซ่อมและปรับ
กข้ันตอนต้ังแต่ก
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบ
ในการป้องกัน
อยู่ในภาชนะออ
มีการรวบรวมข
เพ่ือรอนําไปบําบ
มีมาตรการที่ มี
จากการซ่อมแล
มีมาตรการท่ีมีป
ผิวภาชนะ 
ารทําความสะอ
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบ
ของมลพิษและไ
มีการติดต้ังระ
มีมาตรการรองรั
มีการรวบรวมตั
เก็บไว้ในภาชนะ
ารพ่นสีภาชนะ
มีการติดต้ังระบ
พ้ืนผิวของภาชน
จํากัดพ้ืนท่ีปฏิบั
มีการติดต้ังระ
ประสิทธิภาพ 

 
 

ส่วน
ชนะบรรจุสา

ข้

ับแต่งรูปทรงขอ
การรีดก้น เปิดฝ
บัติงานซ่อมแล
นการหกรั่วไหล
อกนอกพ้ืนท่ีปฏิ
องเสียหรือกาก
บัด กําจัดต่อไป
มีประสิทธิภาพ
ละปรับแต่งรูปท
ประสิทธิภาพใ

อาดภาชนะโดย
บัติงานซ่อมและ
ไอระเหยของสา
บบดูดไอระเห
รับท่ีมีประสิทธิภ
ตัวทําละลายใช้
ะท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ะ 
บบําบัดฝุ่นละอ
นะก่อนทําการพ
บติังานพ่นสีโดยมี
บบบําบัดไอระ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
ารเคมี 

้อกําหนดวิธีปฏิ

องภาชนะ
ฝา นําของเหลวอ
ะปรับแต่งรูปท
ล และการฟุ้งก
บัติงาน   
ตะกอนท่ีปนเปื้
 
พในการป้องกั
รงของภาชนะ 
ในการควบคุมแ

ยการล้างด้วยตั
ะล้างภาชนะแล
ารเคมี รวมถึงกา
หยของสารเคมี
ภาพ 
แล้ว น้ําเสีย แล
อรอนําไปบําบดั

อองซ่ึงเกิดจากก
พ่นสี 
มีระบบรวบรวม
ะเหยของสารเ
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ซเคิลกากอุต

ฏบิัติงานท่ีดี 

ออกจากภาชนะ
ทรงของภาชนะ
กระจายของไอ

อนมากับภาชน

ันและควบคุม

และจัดการมลพ

ัวทําละลาย
ละมีมาตรการใ
ารควบคุมมลพิษ
มีจากการล้างภ

ละกากตะกอนท
ด กําจัดต่อไป 

การพ่นทราย/ยิง

มไอระเหยของสี
เคมีจากการพ่

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม

ะ ปรับรูปทรง ม
 พร้อมท้ังมีมา
อระเหยสารเค

นะไว้ในภาชนะที

มฝุ่นละออง ป

พิษจากการขัด

ในการป้องกันก
ษจากกิจกรรม
ภาชนะออกไปบ

ท่ีเกิดจากการล้

งทรายเพื่อเป็น

และกากสี
นสีออกไปบําบ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 

ไ

ม้วนขอบ ขัดผิว
ตรการท่ีดี
คมีท่ีบรรจุ

ท่ีเหมาะสม

ระกายไฟ

/ปรับแต่ง

การร่ัวไหล

บําบัดหรือ

ล้างภาชนะ

การเตรียม

บัดอย่างมี

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

ด้วยโลหะ) 
2 

3 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

3

3

2

3

3

3

3

3
3

 



7.5 กา

ข้อ 

7.30 มี
ผ
วั

7.31 ก
ใ
ส
อ

7.32 มี
แ

7.33 ใ
ก
เ

7.34 มี
ก

7.35 มี
โ

7.36 มี
ไ

7.37 มี
7.38 มี

ห
7.39 มี

เ
  
  
  

ารรีไซเคิลด้ว

มีมาตรการท่ีมี
ผสมกากของเสี
วัตถุดิบแล้วไปยั
กรณีมีการผสมก
ในภาชนะปิดส
สารเคมีหรือกลิ
อากาศท่ีมีประสิ
มีวิธีการปฏิบัติง
แล้วเข้าเตาเพ่ือใ
ในกรณีท่ีมีการ
การป้อนวัตถุดิบ
เม่ือค่าพารามิเต
มีมาตรการป้อ
กระบวนการรีไซ
มีการตรวจสอบ
โดยตรง 
มีการตรวจสอบ
ไปตามระบบราง
มีมาตรการป้อง
มีมาตรการป้อง
หรือให้ความร้อ
มีระบบควบคุม
เพ่ือให้การหลอม

 
 

ส่วน
วยกระบวนกา

ข้

มีประสิทธิภาพ
สยกับวัตถุดิบอ่ืน
ยังเตา 
กากของเสียท่ีเป็
สนิทหรือในห้อ
ลิ่นเหม็นท่ีเกิด
สิทธิภาพ 
านสําหรับข้ันตอ
ให้พนักงานสาม
รป้อนวัตถุดิบ ก
บกากของเสียอย่
ตอร์ต่างๆ ภายใน
งกันไม่ให้ของ
ซเคิล 
บความหนาของ

บการรั่วไหลขอ
ง หรือท่อ 
กันความร้อนจา
งกันอันตรายท่ีอ
นโดยตรง 

ม ตรวจสอบสภ
มหรือการอบมีป

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
ารหลอมหรือใ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ในการป้องกัน
นๆ รวมถึงในระ

ป็นอันตรายกับว
องท่ีปิดสนิทแล
ข้ึนระหว่างกา

อนการป้อนกากข
ารถปฏิบัติงานไ
กากของเสียต้อ
างอัตโนมัติ (Au
นเตาเกิดความผิ
เสียท่ีมีความไว

เตาหลอม เบ้าห

องรางหรือท่อ ใ

ากกระบวนการ
อาจเกิดข้ึนกับพ

าวะการเผาไหม
ประสิทธิภาพสูง
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สําห

ซเคิลกากอุต
ให้ความร้อนโ

ฏบิัติงานท่ีดี 

นฝุ่นละอองท่ีเ
ะหว่างการลําเลี

วัตถุดิบหรือสาร
ละมีระบบดูดอ
รผสมไปบําบัด

ของเสีย/กากของ
ได้อย่างถูกต้อง
องติดต้ังอุปกรณ
utomatic Waste
ผิดปกติ  
วต่อสภาวะอุณ

หลอมท่ีใช้ในกา

ในกรณีท่ีมีการ

รหลอมหรือให้คว
พนักงานท่ีปฏิบั

ม้ในเตาหลอมห
งสุดตลอดเวลา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
โดยตรง 

กิดจากการบด
ลียงกากของเสีย

รเคมีอ่ืนๆ ต้องด
อากาศเพ่ือนําฝ
ดด้วยระบบบํา

งเสียท่ีผสมกับวัต

ณ์ตัดการทํางาน
e Feed Shutof

ณหภูมิสูงรั่วไห

ารหลอมหรือให้

รขนส่งของเหลว

วามร้อนโดยตร
บัติงานเกี่ยวกับ

หรือการอบภาย

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 

ไ
ดย่อยและ
ยท่ีผสมกับ

ดําเนินการ
ฝุ่นละออง
บัดมลพิษ

ัตถุดิบอ่ืนๆ 

นของระบบ
ff : AWFS)

ลขณะท่ีมี

ห้ความร้อน

ว ของแข็ง

ง
บเตาหลอม

ยในเตาอบ 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

- 

2 

3 

3 

2 

2 

3 
3 

2 

 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

3

2

3

3

2

3

3
3

2

 



7.5 กา

ข้อ 

7.40 มี
ก
ช

7.41 มี
7.42 จ

พื
7.43 มี

ป
“

7.44 ติ
ที

7.45 มี
เ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ารรีไซเคิลด้ว

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

 
 

ส่วน
วยกระบวนกา

ข้

อชี้บ่งถึงสภาว
รเพ่ือแก้ไขสถา
้องควบคุมเพ่ือเ

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
ารหลอมหรือใ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ะท่ีผิดปกติใน
านการณ์ท่ีผิดป
เป็นแนวทางในก
หรือมีรางระบาย
จากกากของเสี

ตรายจากการท
ด้ชัดเจน เช่น 
นตรายส่วนบุคค
หะหรืออโลหะจ
ศท่ีระบายออกสู
หลอมบรรจุใส่ภ
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ซเคิลกากอุต
ให้ความร้อนโ

ฏบิัติงานท่ีดี 

การทํางานขอ
ปกติดังกล่าว ติ
การปฏิบัติงานข
ยน้ําในบริเวณเต
ย ฝุ่นโลหะหรือ

ทํางานของเคร่ื
“ระวังพ้ืนผิววั

คล” เป็นต้น 
ากเตา พร้อมร

สู่บรรยากาศมีคุณ
ภาชนะและจัดเ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม
โดยตรง (ต่อ)

องเตา และระบ
ติดไว้ในตําแหน่
ของพนักงาน 
ตา
ออโลหะท่ีสะสม

องจักรไว้ในบริ
ัสดุร้อน” “ระ

ระบบบําบัดมลพ
ณภาพตามมาต
เก็บในสถานท่ีที

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
) 

ไ
บุ ข้ันตอน

น่งท่ีเห็นได้

มอยู่บริเวณ

ริเวณพ้ืนท่ี
วังสะดุด” 

พิษอากาศ
รฐาน  

ท่ีเหมาะสม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

3 

2 
1 
 
3 

3 

3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

3

2
2

3

3

3

 



7.6   กา

ข้อ 

7.46 มี
7.47 มี

ก
ใ
ก

7.48 มี
ด

7.49 มี
ห

7.50 มี
จ

ารรีไซเคิลด้วย

มีมาตรการป้องกั
มีมาตรการท่ีมีป
กากของเสียเพ่ือ
ในกระบวนการ
การบรรจุกระสอ
มีมาตรการที่มีป
ด้วยจุลินทรีย์ 
มีการรวบรวมน้ํ
หรือนําไปบําบดั
มีการรวบรวมข
จัดเก็บในสถานท

 
 

ส่วน
ยการทําสารป

ข้

กันกลิ่นท่ีเกิดจาก
ประสิทธิภาพใน
อเตรียมวัตถุดิบ
รหมักโดยวิธีกา
อบ 
ประสิทธิภาพใน

น้ําชะท่ีเกิดจากก
ด กําจัด 
ของเสียท่ีไม่สาม
ท่ีท่ีเหมาะสมเพื

หลักปฏิบัติทีด่ี

ท่ี 7 การรีไซ
ปรับปรุงคุณภ

้อกําหนดวิธีปฏิ

กข้ันตอนการลด
นการป้องกันฝุ่
บก่อนนําเข้ากร
รกลับกอง ข้ัน

การป้องกันกลิ่น

กระบวนการหม

มารถย่ยอสลายไ
พ่ือรอการนําไปบ
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สําห

ซเคิลกากอุต
ภาพดินจากก

ฏบิัติงานท่ีดี 

ความชื้นของวัต
ฝุนละอองท่ีเกิด
ระบวนการหมัก
ตอนการร่อน ค

นท่ีเกิดจากกระบ

มักเพ่ือนํากลับม

ได้โดยกระบวน
บําบัด กําจัด ต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ตสาหกรรม 
ากตะกอนชีว

ถุดิบ
ดจากขั้นตอนกา
ก ข้ันตอนการเติ
คัดขนาด ปั้นเม็

บวนการหมักกา

มาใช้ในกระบว

นการหมักในภา
อไป 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

(ต่อ) 
วภาพ 

ไ

ารบดย่อย  
ติมอากาศ
ม็ด รวมท้ัง

 

ากของเสีย

นการใหม่ 

ชนะ และ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

 ระดับความส
ม่อันตราย 

3 
3 

3 

3 
 
3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

-
-

-

-

-

 



8.1  ห้

ข้อ 

8.1 มี
ส

8.2 น
ต
ต

สว่
้องปฏิบัติการ

มีห้องปฏิบัติกา
สารมลพิษจากก
น้ําเสียปนเปื้อน
ต้องแยกใส่ภาช
ต่อไป 

 
 

วนท่ี 8 ระบบ
รวิเคราะห์ 

ข้

ารวิเคราะห์ท่ีก
การประกอบกิจ
นสารเคมี สารอั
ชนะและจัดเก็บ

หลักปฏิบัติทีด่ี

บบําบดัมลพิ

้อกําหนดวิธีปฏิ

กรมโรงงานอุต
การโรงงาน แล

อันตรายอื่นๆ ข
บในสถานท่ีท่ีเห
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สําห

 

พิษและสาธ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ตสาหกรรมเห็น
ละวิเคราะห์คุณภ
องเสียท่ีใช้และ
หมาะสม เพ่ือร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ารณูปการอื

นชอบ สําหรับ
ภาพผลิตภัณฑ์
ะเกิดข้ึนจากการ
รอการนําไปบํา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

อ่ืนๆ ในโรงง

ไ
วิเคราะห์

รวิเคราะห์ 
บัด กําจัด  

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

งาน 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*y 
3 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*y 
3

 



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
“
“

  
  
  
  

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

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
สารเคมี ท่อก๊

ข้

ารเคมีอันตราย
ลิตรข้ึนไป มีเขื
สารเคมีท่ีจัดเก็บ
ของเข่ือนต้องเท
รเคมีไว้ในอาคาร 
อห้องเก็บสารเค
ถุอันตราย รวมท
ป้องกันการระเ

มร้อนหรือประก

ารเคมีต้องเหม
มีท่ีเป็นของเหล
ัดเก็บ ภาชนะบร
กั้นเพ่ือยึดภาชน
อกสารข้อมูลคว
รฝึกอบรมพนัก

สอบสถานที่จัด
ไหล 
นไว้ในบริเวณพ้ื
” “ห้ามก่อประ
ด้รับอนุญาต” “

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบดัมลพิษ
ก๊าซหรือภาชน

้อกําหนดวิธีปฏิ

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

าะสม และมีค
ลวมีการทําคันกั้
รรจุก๊าซต้องวาง
นะให้วางต้ังได้อ
ามปลอดภัยขอ
งานให้ได้รับคว

เก็บและมีมาต

้นท่ีจัดเก็บสาร
ะกายไฟ” “ห้า
“ห้ามจุดไฟ”เปน็
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สําห

ษและสาธารณ
นะบรรจุก๊าซ

ฏบิัติงานท่ีดี 

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

ความปลอดภัย 
กั้นหรือถาดรอง
งอยู่ในแนวตั้งแล
ย่างม่ันคง 
องสารเคมี (SDS
วามรู้ความเข้าใ

ตรการในการค

เคมีให้สอดคล้อ
มการกระทําใด
นต้น ในบริเวณ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ
ซอัดภายใต้คว

อสารเคมีท่ีมีขอ
รอบให้มีขนาด
าชนะบรรจุมาก
ขนาดใหญ่ท่ีสุด
และมีการป้องกนั
ศท่ีดี โดยคํานึงถึ
ย มีระบบไฟฟ้า

ไหม้หรือระเบิดไ

แยกเก็บสารเ
เพ่ือป้องกันการ
ละมีสายโซ่ สายร

S) ไว้ในพ้ืนท่ีจัด
ใจในการป้องกัน

วบคุมและแก้ไ

องกับการปฏิบัติ
ดๆ ท่ีก่อให้เกิด
ท่ีจัดเก็บสารเคม

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

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” 
มี 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*a 

2 
3 
 

3 
 
3 
 

3 
 

2 

1 

 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*a 

2
3

3

3

3

2

1

 



8.3  กา

ข้อ 

8.11 จ

8.12 จ
ใ

8.13 จ
ใ

8.14 จ
อ

8.15 มี
ที

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนที
ารซ่อมบํารุง 

จัดให้มีการทดส

จัดให้มีการตรว
ในโรงงานเป็นป
จัดทําแผนซ่อม
ในการผลิตและ
จัดให้มีการตรว
อันตรายได้โดยส
มีการรวบรวมน
ท่ีเหมาะสมเพ่ือ

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ

ข้

สอบและรับรองค

จสอบระบบไฟฟ
ประจําทุกปี  
มบํารุงเชิงป้อง
ระบบบําบัดมล
วจทดสอบความ
สภาพ เช่น รถย
น้ําเสียและของ
รอนําไปบําบัด 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ความปลอดภัยใ

ฟ้าในโรงงานแล

กันซ่ึงรวมถึงก
พิษ 
มปลอดภัยในก
ยก เครื่องตัดหรื
งเสียจากการซ
กําจัดต่อไป 
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สําห

ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ในการใช้หม้อน้ํ

ละรับรองความ

ารสอบเทียบเค

ารใช้อุปกรณ์เค
อบดย่อยวัสดุ ม

ซ่อมบํารุงจัดเก็

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

้าประจําปี

ปลอดภัยของร

ครื่องมือ เคร่ือ

ครื่องจักรท่ีอาจ
มอเตอร์ เป็นปร
บในภาชนะแล

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

ะบบไฟฟ้า

องจักรท่ีใช้

จก่อให้เกิด
ระจําทุกปี 
ละสถานท่ี

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*m 
ข้อบังคับ 

*b 
2 

3 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*m 
ข้อบังคับ

*b 
2

3

3

 



8.4  ระ

ข้อ 

8.16 ส
อ

8.17 มี
ใ
ห

8.18 กิ
ต

8.19 ผ
ก

8.20 มี
ที

8.21 มี
ข

8.22 มี
แ

8.23 มี
อ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนที
ะบบบําบัดมล

สภาพของระบ
อุตสาหกรรม 
มีการตรวจสอบ
ในโรงงานอย่า
ห้องปฏิบัติการวิ

กิจการหลอมต
ต่อกรมโรงงานอ

ผลคุณภาพอาก
การระบายอากา
มีคู่ มือในการเ
ท่ีเหมาะสมในก
มีการตรวจสอบ
ข้อมูลปริมาณก
มีการจัดทําบันทึ
แนวโน้มการเปลี
มีการรวบรวมน้ํ
อย่างเหมาะสมต

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
ลพิษอากาศ 

ข้

บบบําบัดมลพิษ

บคุณภาพอากา
งน้อย 6 เดือน
วิเคราะห์เอกชน

ะกั่วจากแบตเต
อุตสาหกรรมทุก

กาศท่ีผ่านการบํ
าศ 
ดินระบบฯ ซ่ึง
รณีท่ีมีสภาพผดิ
บและบันทึกข้อ
ารใช้ไฟฟ้าของร
ทึกผลการตรวจ
ลี่ยนแปลงทุกครั
้ําเสียหรือกากต
ต่อไป 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

ษอากาศเป็นไป

าศท่ีระบายออ
น/ครั้ง โดยห้อง
นท่ีข้ึนทะเบียนกั

ตอรี่เก่าต้องรา
กๆ 3 เดือน 

บําบัดแล้วจากทุ

งอธิบายวิธีกา
ดปกติเกิดข้ึน 
อมูลท่ีแสดงถึงก
ระบบฯ 
จสอบคุณภาพอ
รั้งท่ีทําการตรวจ
ตะกอนจากระบบ
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สําห

ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

ปตามท่ีได้รับอ

กจากปล่องระ
งปฏิบัติการวิเ
กับกรมโรงงานอุ

ยงานผลการต

ทุกปล่องต้องเป็

รทํางานประจ

การเดินระบบบ

ากาศจากทุกปล
จสอบ  
บบําบัดมลพิษอ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

อนุญาตจากกร

ะบายอากาศทุก
คราะห์ของราช

อุตสาหกรรม 

รวจสอบคุณภ

นไปตามเกณฑ์

จําวันและวิธีป

บําบัดมลพิษอา

ล่องระบาย และ

อากาศไปบําบัด

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ
รมโรงงาน

กปล่องท่ีมี
ชการหรือ

าพอากาศ

ฑ์มาตรฐาน

ปฏิบัติงาน

ากาศ และ

ะวิเคราะห์

ดหรือกําจัด

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*y 
ข้อบังคับ 

*a,n,u 

- 

ข้อบังคับ 
*g,k,l 
2 

1 

2 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*y 
ข้อบังคับ

*a,n,u 

ข้อบังคับ
*d 

ข้อบังคับ
*g,k,l 
2

1

2

3

 



8.5  กา

ข้อ 

8.24 ส

8.25 มี
โ
ที

8.26 น

8.27 ท
8.28 มี

ต
8.29 มี

ป
8.30 มี

ไ
8.31 มี

ร
ก
อ

8.32 มี
8.33 มี

ร
  
  
  
  
  

ส่วนที
ารจัดการน้ําเ

สภาพของระบบ

มีการตรวจสอบค
โดยห้องปฏิบัติ
ท่ีข้ึนทะเบียนกับ
น้ําท้ิงท่ีระบายอ

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

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
เสียและระบบ

ข้

บบําบัดน้ําเสียเป็

คุณภาพน้ําเสียห
ติการวิเคราะห
บกรมโรงงานอุต
ออกต้องมีคุณสม

สียต้องแยกออก
้ําเสียจากทุกแห

ท่ีกฎหมายกําหน
คู่มือแสดงขั้นตอ
ธีปฏิบัติงานท่ีเห
บและบันทึกปริ
าณการใช้สารเค
ทึกผลการตรวจ
้ํา เสีย และวิเค
ลง และมีมาตรก

ะกอนสลัดจ์จาก
ละบันทึกการระบ
น้ําท่ีระบายทิ้ง 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบดัมลพิษ
บบําบัดน้ําเสยี

้อกําหนดวิธีปฏิ

ปน็ไปตามท่ีได้รั

หลังออกจากระบ
ห์ของราชการ
ตสาหกรรม 
มบัติเป็นไปตาม

กจากท่อระบาย
หล่งกําเนิด เพ่ือ
นด 
อนการเดินระบ
หมาะสมในกรณี
ริมาณนํ้าเสียท่ี
มีของระบบฯ 
สอบปริมาณแล
คราะห์ประสิท
การดูแลรักษาใ

กระบบบําบัดน้ํา
บายน้ําท้ิงว่าระบ
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สําห

ษและสาธารณ
ย 

ฏบิัติงานท่ีดี 

ับอนุญาตจากก

บบบําบัดน้ําเสียอ
รหรือห้องปฏิบั

มาตรฐานคุณภ

น้ําฝนอย่างชัดเ
นําไปบําบัดให้มี

บบบําบัดน้ําเสีย
ณท่ีีมีสภาพผิดป
เข้าระบบบําบั

ละลักษณะสมบั
ทธิภาพของระ
ให้ระบบบําบัดน

้าเสีย และนําไป
บายไปยังแหล่งใ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

กรมโรงงานอุตส

อย่างน้อยเดือน
บัติการวิเคราะ

ภาพน้ําท้ิงท่ีกําห

เจน
มีคุณลักษณะน้ํา

ย ซ่ึงอธิบายวิธีก
กติเกิดข้ึน 
ัด รวมท้ังปริม

ัติของนํ้าเสียหลั
ะบบฯ รวมถึง
น้ําเสียมีประสิท

ปกําจัดอย่างสมํ่า
ใด หรือนําน้ําไป

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ
าหกรรม

นละ 1 ครั้ง 
ะห์เอกชน

นด

าท้ิงเป็นไป

การทํางาน

าณการใช้

ลังออกจาก
งแนวโน้ม
ทธิภาพที่ดี

าเสมอ
ปใช้ท่ีจุดใด

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*y 
ข้อบังคับ 

*n,o,u 

ข้อบังคับ 
*c 
3 
3 

2 

1 

3 

1 
2 

 
 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*y 
ข้อบังคับ

*n,o,u 

ข้อบังคับ
*c 
3
3

2

1

3

2
3

 



8.6  กา

ข้อ 

8.34 มี

8.35 ห
แ

8.36 ก
ข
ท

8.37 ก
ก

8.38 มี
ห
ติ

8.39 มี
เ

8.40 มี
ข
ช

 

 

ส่วนที
ารจัดการของ

มีการแจ้งการเกิ

หากจัดเก็บของ
แบบสก.1  
กรณีส่งของเสี
ของเสียออกนอ
ทางสื่ออิเล็กทรอ
กรณีกําจัดของเสี
ก่อนกําจัด และ
มีการแยกพ้ืนท่ีส
หากเป็นของเ
ติดป้ายเตือนแส
มีวิธีการเก็บรว
เก็บในภาชนะท่ี
มีการจดบันทึก
ของเหลว ตะก
ชัดเจน 

 
 

ท่ี 8 ระบบบํ
งเสีย 

ข้

กิดของเสียเหล่า

งเสียเหล่านี้นา

ยออกไปกําจัด
อกบริเวณโรงง
อนิกส์ หากเปน็
สียเองภายในโรง
ต้องใช้วิธีกําจัด
ส่วนท่ีจัดเก็บขอ
เสียอันตรายต้
สดงความเป็นอัน
บรวมของเสียที
แข็งแรง มีฝาปิ

กข้อมูลของเสีย
อน) และติดป้า

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําบดัมลพิษ

้อกําหนดวิธีปฏิ

นี้ต่อกรมโรงงาน

นกว่า 90 วัน 

ดนอกโรงงาน 
งานตามแบบส
นของเสียอันตรา
งงานต้องได้รับค
ตามที่ได้รับควา
องเสียอันตราย
ต้องแยกพื้น ท่ีจ
นตราย 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างเ
ดมิดชิด 
ย เช่น ชื่อของเ
ายบ่งชี้ไว้ท่ีภาช
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สําห

ษและสาธารณ

ฏบิัติงานท่ีดี 

นอุตสาหกรรมต

มีการขออนุญา

มีการขออนุญ
สก.2 และแจ้งข
ายต้องจัดทําใบก
ความเห็นชอบจา
ามเห็นชอบจาก
และไม่อันตราย
จัดเก็บของเสี

เหมาะสมโดยแ

เสีย ปริมาณ ส
ชนะจัดเก็บของ

 

 

 
 

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ณูปการอ่ืนๆ

ตามแบบสก.3 

าตและได้รับอน

าตและได้รับอ
ข้อมูลการขนส
กํากับการขนส่ง
ากกรมโรงงานอุต
กรมโรงงานอุตส
ยออกจากกันอย
สียตามหลักสา

แบ่งประเภทชนิ

ถานะของเสีย 
งเสียในตําแหน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ๆ ในโรงงาน

ไ

นุญาตตาม

อนุญาตนํา
ส่งของเสีย
  
ตสาหกรรม
สาหกรรม 
ย่างชัดเจน 
ากล  และ

นิดของเสีย 

(ของแข็ง 
น่งท่ีเห็นได้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

น (ต่อ) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*j 
ข้อบังคับ 

*h,j 
ข้อบังคับ 

*i,j 

ข้อบังคับ 
*j 
2 

3 

2 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*j 
ข้อบังคับ

*h,j 
ข้อบังคับ

*i,j 

ข้อบังคับ
*j 
2

3

2

 



9.1 กา

ข้อ 

9.1 ติ
ก

9.2 มี
ป

9.3 ถ
ใ

9.4 มี
ที

9.5 อ
อ

9.6 จ

9.7 ติ
ต
ไ

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 
ารป้องกันอัค

ติดต้ังเครื่องดับ
กับความเสี่ยงขอ
มีการตรวจทดส
ประจําทุกเดือน
ถังดับเพลิงและ
ใช้งานได้ 
มีการจัดเส้นทา
ท่ีปลอดภัย เช่น
อาคารโรงงานมี
อาคารตามความ

จัดให้คนงานได้ร

ติดต้ังระบบไฟฟ
ตําแหน่งเครื่อง
ไฟฉุกเฉินบอกท

 
 

9 การจัดก
คีภัย 

ข้

บเพลิงและอุปก
องพ้ืนท่ีนั้นๆ ใน
สอบและบํารุงรั
น 
อุปกรณ์ดับเพลิ

างหนีไฟท่ีอพย
น ถนนหรือสนาม
มีการจัดให้มีอุป
มเหมาะสมกับส

รับการฝึกอบรม

ฟ้าแสงสว่าง ป้
ดับเพลิงหรืออุป

ทางหนีไฟ  

หลักปฏิบัติทีด่ี

การด้านสิ่งแ

้อกําหนดวิธีปฏิ

รณ์ดับเพลิงในบ
การเกิดอัคคีภยั
รักษาเครื่องมือแ

ลิง รวมถึงสัญญ

ยพพนักงานทั้ง
มนอกอาคารโรง
ปกรณ์ตรวจจับ
สภาพพื้นท่ี 

มเรื่อง การป้องก

ป้ายทางออกฉุก
ปกรณ์ดับเพลิง

 
95

ดโีครงการยกระดับ

สําห

แวดล้อม อา

ฏบิัติงานท่ีดี 

บริเวณต่างๆ อย
ย 
และอุปกรณ์ดับ

าณแจ้งเหตุเพลิ

หมดออกจากบ
งงานได้ภายใน
และแจ้งเหตุเพ

กันและระงับอัค

กเฉินท่ีประตูหน
 รวมถึงสัญญา

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ชีวอนามัยแ

ย่างเพียงพอและ

บเพลิงอย่างสม่ํา

ลิงไหม้ต้องอยู่ใน

บริเวณท่ีทํางาน
5 นาที 

พลิงไหม้ ครอบค

คคีภัยอย่างน้อย

นีไฟ ป้ายสัญลั
ณแจ้งเหตุเพลิง

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

และความปล

ไ
ะเหมาะสม

าเสมอเป็น

นสภาพท่ีดี

นสู่บริเวณ

คลุมท่ัวท้ัง

ปีละคร้ัง 

ลักษณ์บ่งชี้
งไหม้ และ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ลอดภัย 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*t 
ข้อบังคับ 

*t 
ข้อบังคับ 

*t 
ข้อบังคับ 

*t 
ข้อบังคับ 

*t 

ข้อบังคับ 
*t 
2 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*t 
ข้อบังคับ

*t 
ข้อบังคับ

*t 
ข้อบังคับ

*t 
ข้อบังคับ

*t 

ข้อบังคับ 
*t 
2

 



9.2 กา

ข้อ 

9.8 จ
ค

9.9 มี
ห

9.10 จ
ค
ด

9.11 มี
ก

9.12 มี
ห

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่วนท่ี 9 
ารรองรับเหตุ

จัดให้มีบุคลาก
ความปลอดภัยด
มีแผนการป้องกั
หรือเหตุท่ีคาดไม
จัดให้มีแผนป้อ
ความปลอดภัยด
ดับเพลิง และแผ
มีการระบุตําแห
การฝึกอบรม 
มีการซ้อมแผนฉ
หรือเหตุท่ีคาดไม

 
 

การจัดการ
ตุฉุกเฉิน 

ข้

กรท่ีปฏิบัติงาน
ด้านอัคคีภัยเปน็
กันอุบัติภัยเพ่ือร
ม่ถึง 
องกันและระงับ
ด้านอัคคีภัย แผ
ผนการอพยพหน
หน่งผู้รับผิดชอ

ฉุกเฉินท่ีไม่ใช่อัค
ม่ถึง) อย่างน้อย

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

นด้านความปล
นประจําอย่างนอ้
รองรับเหตุฉุกเฉิ

บอัคคีภัยในโรง
ผนการอบรมเรือ่
นีไฟ 
บในแต่ละแผน

คคีภัย (เช่น กรณ
ยปีละคร้ัง 
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สําห

ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

ลอดภัยของโร
อยเดือนละคร้ัง
นในกรณีเกิดเห

งงานประกอบด
องการป้องกันแล

น และผู้ท่ีอยู่ใน

ณีเกิดเหตุสารเค

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

รงงานดําเนินก
 

หตุสารเคมีรั่วไห

ด้วย แผนการต
ละระงับอัคคีภัย

นแผนฉุกเฉินจะ

คมีรั่วไหล อุทกภ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ
การตรวจ

หล อัคคีภัย

ตรวจสอบ
ย แผนการ

ะต้องได้รับ

ภัย วาตภัย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*t 
ข้อบังคับ 

*j 
ข้อบังคับ 

*t 

3 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*t 
ข้อบังคับ

*j 
ข้อบังคับ

*t 

3

3

 



9.3 อา

ข้อ 

9.13 กิ
ปี

9.14 จ

9.15 จ
อ

9.16 จ
เ
ส

9.17 มี
เ

9.18 ต
ข

9.19 พ
เ

9.20 พ
ค

9.21 โ
ร
S

9.22 มี
แ

9.23 ไ
1

  

  

  

ส่วนท่ี 9 
าชีวอนามัย 

กิจการหลอมต
ปลีะ 2 ครั้ง แล
จัดให้มีการปฐม
จัดให้มีการตรวจ
อันตรายอย่างน้อ
จัดและดูแลให้
เหมาะสมกับปร
สวมใส่ทุกครั้งท่ี
มีการตรวจวัดแ
เสียงในพ้ืนท่ีเสี่ย
ต้องมีการตรว
ของสถานท่ีทํางา
พนักงานโรงงา
เครื่องจักรท่ีอาจ
พนักงานโรงงาน
ความร้อนสูง ต้อ
โรงงานท่ีเกี่ยวข้
ระบบการอนุญา
System) 
มีระบบตรวจติด
แก้ไขอย่างต่อเนื
ได้รับการรับรอ
18001/TIS 180

 
 

การจัดการ

ข้

ตะกั่วจากแบต
ะต้องรายงานผ

มพยาบาลและก
จสุขภาพของพนั
อยปีละ 1 ครั้ง  
้พนักงานใช้อุป
ระเภทและชนิด
ปฏิบัติงาน 
ละวิเคราะห์สภ
ยงภายในสถานป
วจวัดความเข้ม
านและสถานท่ีจั
าน/ผู้รับเหมา
จก่อให้เกิดอันต
น/ผู้รับเหมาท่ีเ
องได้รับการฝึกอ
ข้องหรือทําให้เกิ
ตทํางานท่ีมีประ

ดตามภายในด้า
นื่องและสมํ่าเสม
งมาตรฐานการ
001) 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

เตอรี่ต้องตรว
ลต่อกรมโรงงาน
ารรักษาพยาบา
นักงานประจําปี 

ปกรณ์ป้องกันอ
ดของงาน รวมถึ

ภาวะการทํางาน
ประกอบการอย
มข้นของสารเ
จัดเก็บสารเคมีอ
ท่ีเข้ามาปฏิบั
ราย ต้องผ่านกา
เข้ามาปฏิบัติงา
อบรมด้านความ
กิดประกายไฟห
ะกายไฟหรือควา

านอาชีวอนามัย
มอ 
รจัดการด้านอา
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สําห

ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

จสอบสุขภาพ
นอุตสาหกรรม
าลในเบื้องต้นให้
สําหรับพนักงาน

อันตรายส่วนบุ
ถึงมีมาตรการเ

นเกี่ยวกับระดับค
ย่างน้อยปีละคร้ั
คมีอันตราย ฝุ่
ย่างน้อยปีละ 2 
ติงานที่ปฏิบัติ
ารฝึกอบรมการ
นท่ีปฏิบัติงานใ
ปลอดภัยในการ
รือความร้อนที
ามร้อนท่ีเป็นอัน

ยและความปลอ

ชีวอนามัยและ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

ของพนักงานอ

ห้กับพนักงาน
นท่ีทํางานเก่ียวก

บุคคลท่ีได้มาตร
ข้มงวดกําชับให

ความร้อน แสงส
ั้ง  
ฝุนละอองในบ
ครั้ง 
งานเกี่ยวกับร

รใช้งานเคร่ืองจกั
ในพ้ืนท่ีท่ีมีประก
รทํางาน 
ท่ีเป็นอันตราย 
ตราย  (Hot Wo

อดภัยและมีกา

ความปลอดภัย

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ
อย่างน้อย

กับสารเคมี

รฐานและ
ห้พนักงาน

สว่าง หรือ

รรยากาศ

รถยกหรือ
กร 
กายไฟและ

ต้องจัดทํา
ork Permit 

รปรับปรุง

ย (OHSAS 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

- 

3 
3 

3 

3 

2 
 
3 

3 

2 

2 

1 

 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*f 
3
3

3

3

2

3

3

3

2

1

 



9.4 กา

ข้อ 

9.24 มี
สิ
ร
ผู
ก
ที
ร

9.25 มี
เ

9.26 มี
แ
(

9.27 กิ
ผ
ค
แ
ท

9.28 กิ
ว

9.29 มี
ต
ซึ
-

-

-
-

ส่วนท่ี 9 
ารจัดการด้าน

มีบุคลากรด้านสิ
สิ่งแวดล้อมเป็น
ระบบบําบัดมล
ผู้ปฏิบัติงานปร
ก่อให้เกิดข้ึน ส
ท่ีปรึกษาที่ได้รับ
ระบบป้องกันสิ่ง
มีบุคลากรเฉพา
เก็บรักษาวัตถุอั
มีการเฝ้าระวังคุ
แหล่งท่ีอาจได้
(เฉพาะบางโรงง
กิจการบําบัดน้ํ
ผลการปฏิบัติต
คุณภาพสิ่งแวดล
และสรุปเสนอก
ทุก 6 เดือน ตาม
กิจการปรับคุณ
ว่าด้วยโรงงานทุ
มีการจัดทํารา
ต่อคุณภาพสิ่งแ
ซ่ึงมีประเภทกิจ
- ลําดับท่ี 59 อ

ข้ึนไปแต่ไม่ถึง
- ลําดับท่ี 60 

หรือเหล็กกล้า
- ลําดับท่ี 105 
- ลําดับท่ี 106 

 
 

การจัดการ
นสิ่งแวดล้อม 

ข้

สิ่งแวดล้อมประ
นพิษ (ผู้จัดการ
ลพิษอากาศ ผู้
ระจําระบบป้อง
สําหรับกิจการฝั
บความเห็นชอ
งแวดล้อมด้วย 
าะรับผิดชอบคว
ันตราย  

คุณภาพสิ่งแวดล้
ด้รับผลกระทบ
งานเท่านั้น) 
น้ําเสียรวมและ
ามมาตรการลด
ล้อมต่อสํานักงา
กรมโรงงานอุต
มแบบรว.1, รว.2
ณภาพของเสียร
ทุกขนาดต้องจัดท
ยงานท่ีเกี่ยวกั
วดล้อมและควา
การโรงงานดังนี
อุตสาหกรรมเห
ง 100 ตันต่อวัน
อุตสาหกรรมถล
าท่ีมีกําลังการผ
ท่ีเป็นของเสียอั
ท่ีเป็นของเสียอั

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด

้อกําหนดวิธีปฏิ

จําโรงงาน ซ่ึงป
สิ่งแวดล้อม ผู้ค

ผู้ควบคุมระบบ
งกันสิ่งแวดล้อม
ฝังกลบกากขอ
บจากกรมโรงง

วามปลอดภัยกา

ล้อมท้ังภายในบ ิ
บจากการระบ

ะกําจัดกากของ
ดผลกระทบส่ิง
านนโยบายและแ
สาหกรรม และ
2 และรว.3
รวมเฉพาะสิ่งป
ทํารายงานการวิ
กับการศึกษาแ
ามปลอดภัย (ยก
นี้  
หล็กและเหล็กก
น 
ลุงแร่หรือแต่งห
ลิตต้ังแต่ 25 ตัน
อันตราย 
อันตราย 
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สําห

ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี 

ประกอบด้วย ผู้ค
ควบคุมระบบบํ
บบําบัดมลพิษก
มเป็นพิษ ตาม
องเสียท่ีเป็นอัน
งานอุตสาหกรร

ารเก็บรักษาวัต

ริเวณโรงงานแล
ายมลพิษของโ

งเสียท่ีเป็นอัน
แวดล้อมและม
แผนทรัพยากรธ
ะสํานักงานอุตส

ปฏิกูลหรือวัสดุที
วิเคราะห์ผลกระ
และมาตรการป้
กเว้นโรงงานที่ต้ั

ล้าท่ีมีกําลังการ

หรือหลอมโลหะ
ัน/วันข้ึนไป แต่ไ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

ควบคุมดูแลระบ
บําบัดมลพิษน้ํา
กากอุตสาหกร
ประเภทมลพิษ

นตรายต้องจัดใ
รม ทําหน้าท่ีคว

ถุอันตรายประ

ละภายนอกโรงง
โรงงานอย่างส

ตรายต้องเสน
มาตรการติดตาม
ธรรมชาติและสิง่
สาหกรรมจังหวั

ท่ีไม่ใช้แล้วตาม
ะทบสิ่งแวดล้อม
ป้องกันแก้ไขผ
ต้ังอยู่ในนิคมอุตส

รผลิตต้ังแต่ 50

ซ่ึงมิใช่อุตสาหก
ไม่ถึง 50 ตัน/วั

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ไ
บบป้องกัน
 ผู้ควบคุม
รรม) และ
ษท่ีโรงงาน
ให้มีบริษัท
วบคุมดูแล

จําสถานท่ี

งานซ่ึงเป็น
สมํ่าเสมอ 

อรายงาน
มตรวจสอบ
งแวดล้อม
ัดรับทราบ

มกฎหมาย
ม (EIA) 
ผลกระทบ
สาหกรรม) 

0 ตันต่อวัน

กรรมเหล็ก
วัน 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*j,o 

- 

ข้อบังคับ 
*y 

ข้อบังคับ 
*n,u 

- 

- 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ 

*j,o,q 

ข้อบังคับ 
*r

ข้อบังคับ 
*y 

ข้อบังคับ 
*n,u 

ข้อบังคับ 
*s

ข้อบังคับ 
*s 

 



9.4 กา
ข้อ 
9.30 กิ

ใ
ท

9.31 กิ
ด
-

-
-

แ
9.32 มี

ผ
บ

9.33 มี
แ
ส

9.34 มี
สิ

9.35 ไ
ร
(

9.36 ไ
ก
E

 

ส่วนท่ี 9 
ารจัดการด้าน

กิจการหลอมตะ
ในน้ําท้ิงและน้ํ
ทุกๆ 3 เดือน  
กิจการหลอมตะ
ดังนี้ 
- แหล่งน้ําผิวดิน

และท้ายน้ําอ
ไม่เกิน 20 เมต
- ในผิวดินแนว
- ในผิวดินรอบ

20 เมตร) หรื
และรายงานผลก
มีมาตรการควบ
ผ่านทางลัด (By
บําบัดมลพิษท้ังใ
มีมาตรการท่ีมีป
และเกิดเหตุเดือ
สุขภาพอนามัยข
มีระบบตรวจติ
สิ่งแวดล้อมอย่า
ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดกา
(EMS for SME
ได้รับรางวัลด้า
การจัดการควา
Environment :

 
 

การจัดการ
นสิ่งแวดล้อม 

ข้
ะกั่วจากแบตเต
้าฝนท่ีระบายอ

ะกั่วจากแบตเต

น ในแหล่งน้ําใต้
ย่างน้อย 2 แห่
ตร) 
เขตท่ีดินของโรง
บริเวณอาคารโร
รือตามท่ีกรมโรง
การตรวจสอบต่อ
บคุม ตรวจสอบท
y-pass) หรือปล
ในสถานการณ์ป
ประสิทธิภาพในก
อดร้อนรําคาญใ
ของพนักงานและ
ดตามภายในด้
างต่อเนื่องและส
งมาตรฐานการด
ารสิ่งแวดล้อมส
s) 
านสิ่งแวดล้อม
ามปลอดภัย อา
: SHE) โครงการ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ด้านสิ่งแวด
(ต่อ) 
้อกําหนดวิธีปฏิ
อรี่เก่าต้องรายง
ออกนอกบริเวณ

อรี่เก่าต้องรายง

ต้ดินท่ีต้ืนท่ีสุด อ
ง โดยท่ีจุดตรวจ

งงานในจุดท่ีใกล
รงงาน (โดยจุดท
งงานอุตสาหกรร
อกรมโรงงานอุต
ท่ีมีประสิทธิภาพ
ล่อยให้มลพิษแพ
ปกติและสถานกา
การควบคุมป้อง
ในพ้ืนท่ีส่วนต่าง
ะชุมชนข้างเคียง
้านการจัดการส

สมํ่าเสมอ 
ดําเนินงานด้าน
สําหรับโรงงานอ

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้
าชีวอนามัยแล
รอุตสาหกรรมสี
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สําห

ดล้อม อาชีว

ฏบิัติงานท่ีดี
งานผลการตรว
ณโรงงานต่อก

งานผลการตรว

อย่างน้อย 3 จุด
จสอบทุกจุดต้อง

ล้อาคารโรงงาน
ท่ีตรวจสอบต้อง
รมกําหนด  
ตสาหกรรมปีละค
พในการป้องกัน
พร่กระจายสู่สิ่ง
ารณ์ฉุกเฉิน 
กันการเกิดกลิ่น
งๆ ของโรงงาน
ง 
สิ่งแวดล้อมแล

สิ่งแวดล้อม ISO
อุตสาหกรรมขน

้องจากหน่วยง
ะสิ่งแวดล้อม 
เขียว (Green I

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

อนามัยและ

วจสอบการปนเปื
รมโรงงานอุตส

วจสอบการปนเปื

 (ต้นน้ํา อย่างน้
งห่างจากตัวอาค

นมากท่ีสุด  
งห่างจากตัวอา

ครั้ง 
นไม่ให้มีการระบ
แวดล้อมโดยไม่

นเหม็น แมลง พา
เพ่ือป้องกันผลก

ะมีการปรับปรุ

O 14001 หรือก
นาดกลางและข

งานราชการ เช
(Safety Hea
ndustry) เป็นต้

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ะความปลอด

ปื้อนตะกั่ว
สาหกรรม 

ปื้อนตะกั่ว

น้อย 1 แห่ง 
คารโรงงาน

คารไม่เกิน 

บายมลพิษ
ผ่านระบบ

าหะนําโรค
กระทบต่อ

รุงคุณภาพ

การรับรอง
ขนาดย่อม 

ช่น ระบบ
alth and 
ต้น 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

ดภัย (ตอ่) 

 ระดับความส
- 

- 

3 

2 

2 

1 

1 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
ข้อบังคับ

*d 

ข้อบังคับ
*d 

3

2

2

1

1

 



10.1 คว

ข้อ 

10.1 มี
ด

10.2 มี
แ

10.3 มี
10.4 มี

กิ
  

10.2 กา

ข้อ 

10.5 มี

10.6 มี
ก

10.7 มี
ส
มี

10.8 มี
ที
ก

  
  
  
  

ส่วน
วามรับผิดชอ

มีระบบการรับ
ดําเนินการเพื่อแ
มีการดํา เนินกิ
และสิ่งแวดล้อม
มีการดําเนินกิจ
มีการจัดทําแผ่น
กิจการโรงงานไว

ารรายงานผล

มีการประกอบกิ

มีการจัดเก็บข้อ
กําจัดไว้อย่างนอ้
มีการส่งรายงานป
สําหรับผู้รวบรว
มีนาคมของปีถัด
มีการส่งรายงา
ท่ีไม่ใช้แล้วสําห
กรมโรงงานอุตส

 
 

นท่ี 10 การสื
อบต่อสังคม 

ข้

เรื่องร้องเรียน 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิ
กิจกรรมท่ี เป็น
มร่วมกับชุมชน 
กรรมท่ีเป็นการ
นป้ายแสดงเลข
ว้บริเวณด้านหน

ลการปฏิบัติงา

ข้

กิจการตามที่ได้รั

อมูลผลวิเคราะห
อย 3 ปี 
ประจําปีตามแบ
วมและขนส่ง (
ดไป (กรณีมีการ
านประจําปีตาม
หรับผู้บําบัดแล
สาหกรรม ภายใ

หลักปฏิบัติทีด่ี

สื่อสารต่อส

้อกําหนดวิธีปฏิ

และตรวจสอบ
กิดข้ึนอย่างเป็นร
นการส่ ง เสริม

รส่งเสริมสังคม ศ
ขทะเบียนโรงง
น้าโรงงานให้เห็น

าน 

้อกําหนดวิธีปฏิ

รับอนุญาตจากก

ห์ทางเคมีและก

บบใบแจ้งเกี่ยวกับ
(สก.4) ให้แก่ก
รขนส่งกากของเสี
มแบบใบแจ้งเ
ละกําจัดสิ่งปฏิ
ในวันท่ี 1 มีนาค
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สําห

าธารณะแล

ฏบิัติงานท่ีดี 

บเรื่องร้องเรียน
ระบบ 
มป้องกันรักษ

ศาสนา และวัฒ
งานและประเภ
นอย่างชัดเจน

ฏบิัติงานท่ีดี 

กรมโรงงานอุตส

กายภาพของกา

บรายละเอียดสิ่ง
กรมโรงงานอุตส
สียท่ีเป็นอันตรา
กี่ยวกับรายละ

ฏิกูลหรือวัสดุท่ีไ
คมของทุกปี   

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ละความรบัผิ

นจากชุมชน รว

ษาทรัพยากรธ

ฒนธรรม
ทหรือชนิดการ

สาหกรรมเท่านัน้

ากของเสียก่อน

ปฏิกูลหรือวัสดุท
สาหกรรม ภาย
ย) 

ะเอียดสิ่งปฏิกูล
ไม่ใช้แล้ว (สก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ผิดชอบต่อสั

ไ
มถึงมีการ

ธรรมชาติ

รประกอบ

ไ
น

การบําบัด 

ท่ีไม่ใช้แล้ว
ยในวันท่ี 1 

ลหรือวัสดุ
.5) ให้แก่

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

สงัคม 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 

2 

1 

1 
1 
 
 

 ระดับความส
ไม่อันตราย 
ข้อบังคับ 

*q,y 
ข้อบังคับ 

*j 
- 

ข้อบังคับ 
*j 

 
 
 
 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
อันตราย

2

1

1
1

สําคัญ
อันตราย
ข้อบังคับ

*q,y 
ข้อบังคับ

*j 
ข้อบังคับ

*j 

ข้อบังคับ
*j 

 



10.2 กา
ข้อ 
10.9 มี

ข
ฝั
ท
ผ
(

10.10 มี
ใ
ต
ก
ม
ต

10.11 กิ
ใ
เ

10.12 กิ
ที
ห

10.13 กิ
ข
ปั

10.14 กิ
น
ที

10.15 กิ
ห
ก

ส่วนท่ี 
ารรายงานผล

มีการจัดทําบัญชี
ของเสีย และจัด
ฝังกลบกากขอ
ทุกวันท่ี 1 และ
ผสม หรือวัตถุดิ
(ส่งภายในวันท่ี 1
มีการจัดทําบัญ
ในแต่ละวันท่ีมีก
ตรวจสอบ ยกเ
กรมโรงงานอุตส
มาผสมเพื่อเป็น
ต้องส่งรายงานทุ
กิจการนํากากข
ให้เป็นปัจจุบันท
เดือนถัดไป 
กิจการนํากากข
ท่ีกรมโรงงานอุต
หลักฐานไว้ไม่น้อ
กิจการเผากากข
ของเสียมาผสม
ปจัจุบันทุก 30 วั
กิจการเผากาก
นํากากของเสีย
ท่ีรับมอบและจัด
กิจการหลอมต
หม้อแบตเตอรี่เ
กากของเสียต่าง

 
 

10 การสื่อ
ลการปฏิบัติงา

ข้
ชีแสดงรายการก
ดเก็บไว้เป็นหลัก
องเสียท่ีเป็นอัน
 16 ของทุกเดือ
บทดแทนในเตา
1 ของเดือนถัดไป

ญชีแสดงรายกา
การบําบัด กําจั
เว้นกิจการฝังก
สาหกรรมทุกวัน
นเชื้อเพลิงผสม 
ทุก 30 วัน (ส่งภา
ของเสียมาผสมเ
ทุก 30 วัน แล

ของเสียมาผสมเ
ตสาหกรรมเห็น
อยกว่า 1 ปี  
ของเสียในเตาเ
มเพ่ือเป็นเชื้อเพ
วัน และต้องจัดส
ของเสียในเตา

ยมาผสมเพื่อเป็
ดเก็บหลักฐานก
ตะกั่วจากแบต
เก่าท่ีนําเข้าโรงง
งๆ ท่ีเกิดข้ึน 

หลักปฏิบัติทีด่ี

สารต่อสาธ
าน (ต่อ) 
้อกําหนดวิธีปฏิ
กากของเสียท่ีรบั
ฐานไม่น้อยกว่า

นตรายต้องจัดส
อน และกิจการ
าเผาปูนซีเมนต์ 
ป) 
รกากของเสียที
ัด และจัดเก็บไ
กลบกากของเสี
นท่ี 1 และ 16 ข
หรือวัตถุดิบทด

ายในวันท่ี 1 ของ
เพ่ือเป็นเชื้อเพลิ
ละส่งให้กรมโรง

เพ่ือเป็นเชื้อเพลิ
นชอบ ภายใน 1

ผาต้องจัดทําบั
พลิงผสม หรือวั
ส่งกรมโรงงานอุต
เผาต้องออกหล
นเชื้อเพลิงผสม
การรับมอบไว้ไม
ตเตอร่ีเก่าต้อง
งานผลผลิตท่ีได้
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ารณะและค

ฏบิัติงานท่ีดี
บมาบําบัด กําจั
า 1 ปี เพ่ือการ
ส่งรายงานให้ก
รนํากากของเสีย
เตาเผาปูนขาว 

ท่ีเข้าสู่กระบวน
ไว้เป็นหลักฐานไ
สียท่ีเป็นอันตร
ของทุกเดือน แ
ดแทนในเตาเผา
งเดือนถัดไป) 
ลิงผสมต้องจัดทํ
งานอุตสาหกรร

ลิงผสมต้องส่งผลิ
15 วัน นับจาก

ัญชีรับมอบผลิต
ัตถุดิบทดแทนใ
ตสาหกรรม ภายใ
ลักฐานการรับม
ม หรือวัตถุดิบท
ม่น้อยกว่า 1 ปี
งมีการรายงาน
ด้ กากตะกรัน ก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เกณฑ์สําหรบั
1 2

ความรบัผิดช

จัด (สก.6) ในวัน
รตรวจสอบ ยกเ
รมโรงงานอุตส

ยมาผสมเพื่อเป็น
ต้องส่งรายงาน

การบําบัด กําจ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายต้องจัดส่งร
และกิจการนํากา
ปูนซีเมนต์ เตาเ

ทําบัญชีผลิตภัณ
รม ภายในวันท่ี

ลิตภัณฑ์ท่ีได้ให้
กวันท่ีผลิตและต้

ตภัณฑ์จากกิจก
ในเตาเผา (สก.
ในวันท่ี 15 ของเ
มอบผลิตภัณฑ์
ทดแทนในเตาเ

นข้อมูลเกี่ยวกั
กากตะกอนของ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บโรงงานรีไซเคิล แล
3 4 5 

ชอบต่อสงัค

นท่ีมีการรับ
เว้นกิจการ
สาหกรรม
นเชื้อเพลิง
ทุก 30 วัน

จัด (สก.7)
ปี เพ่ือการ
รายงานให้
ากของเสีย
เผาปูนขาว 

ณฑ์  (สก.8) 
ที 15 ของ

ห้แก่เตาเผา
ต้องจัดเก็บ

การนํากาก
.9) ให้เป็น
เดือนถัดไป 

ฑ์ให้กิจการ
เผาทุกครั้ง

ับวัตถุดิบ
งแข็ง และ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละบําบดั กําจัดกา
6 7 8 

คม (ต่อ) 

 ระดับความส
ข้อบังคับ 

*q 

ข้อบังคับ 
*q 

- 

- 

ข้อบังคับ 
*q 

ข้อบังคับ 
*q 

- 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากอุตสาหกรรม
9 10

สําคัญ
ข้อบังคับ

*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*q 

ข้อบังคับ
*d 

 



 
การประ
ทางกฎห
โรงงาน 
โรงงาน จึ
กากอุตส
 

1.1 
 

ประเภท
 

เหตุการณ

 
รั่วไหลขอ
หรือไม่มปี
 

1.2 
 
 
การประ

เพ่ือความเข้าใ
กอบกิจการโร

หมายและวิธีป
รวมถึงแนวท
จึงได้จัดทํารา
าหกรรม โดย

วัตถุประสงค์
การประเมินก
และปริมาณก
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การตก
 การรับ
ของโร

ซึ่งเหตุการณ์
องมลสารในก
ประสิทธิภาพ

กฎหมายที่เก่ี
ประกาศกระ
ข้อ 18 ต้องร

ะกอบกิจการโ

ใจในวัตถุประ
รงงาน และเป้
ปฏิบัติงานที่มีป
ทางในการปฏิ
ยละเอียดเก่ีย

ยจําแนกเป็นแ

ค ์
การรับกากขอ
กากของเสียที่อ
ฐานการปฏิบั

กลงรับกากขอ
บกากของเสีย
งงาน  
์ทั้งสองนี้ อาจ
กากของเสียอ
 

ก่ียวข้อง ได้แก
ทรวงอุตสาห
รับบําบัดและ
โรงงานที่กําห

สวนที ่1 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ะสงค์ของเกณ
ป้าหมายของแ
ประสิทธิภาพ
ฏิบัติให้สอดค
ยวกับวิธีปฏิบั
ต่ละขั้นตอนก

องเสียขั้นต้น 
อยู่ในขีดความ
บัติงานที่ดีสําห

องเสียที่ไม่อยู่ใ
ยในปริมาณท่ี

จนําไปสู่การลั
อกสู่สิ่งแวดล้

ก่ 
หกรรม เรื่อง ก
ะกําจัดสิ่งปฏิ
หนดไว้ในใบ

 การประเมนิ
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ณฑ์มาตรฐานก
แต่ละข้อกําห
ในการป้องกัน
ล้องกับข้อกํา
ัติตามเกณฑ์ม
การประกอบกิ

เป็นขั้นตอนส
มสามารถทีใ่ห้
หรับขั้นตอนน

ในข่ายประเภท
มากเกินกว่าขี

ลักลอบนํากาก
ล้อมเน่ืองจากใ

การกําจัดสิ่งป
ฏิกูลหรือวัสดุ
อนุญาตประ

นการรบักาก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

การปฏิบัติงาน
นดวิธีการปฏิ
นผลกระทบจ
าหนดสําหรับ
มาตรฐานการ
กิจการของโรง

สําคัญที่โรงงา
้บริการบําบัด 
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ทกากของเสยี
ขีดความสาม

กของเสียออก
ใช้วิธีการกักเ

ปฏิกูลหรือวัส
ดุที่ไม่ใช้แล้วเ
กอบกิจการโ

กของเสยีขัน้

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นที่ดีที่จัดทําขึ้น
ฏิบัติงานที่ดี ซึ่
จากการประก
บแต่ละขั้นตอ
ปฏิบัติงานที่ดี
งงานอุตสาหก

นจะทําการก
กําจัดของโรง

วิธีปฏิบัติงาน

ยที่โรงงานสาม
ารถในการเก็

กไปกําจัดอย่า
ก็บ หรือบําบั

สดุที่ไม่ใช้แลว้
ฉพาะที่ได้รับ
โรงงานและต

นตน 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

้นสําหรับแต่ล
ซึ่งมีทั้งที่เป็นข้
อบกิจกรรมต
นการประกอ
ดีสําหรับโรงงา
รรมประเภทนี

ลั่นกรองเพ่ือร
งงานเท่าน้ัน  
นที่จะป้องกันไ

มารถให้บริการ
ก็บกักและบําบ

างไม่ถูกต้อง ห
ัด กําจัดที่ไม่เ

ว พ.ศ. 2548 
บอนุญาตตาม
ต้องแจ้งเป็น

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 
ละขั้นตอน
ข้อกําหนด
ต่างๆ ของ
อบกิจการ
านจัดการ
น้ี  

 

รับเฉพาะ

ไม่ให้เกิด

รได้  
บัด กําจัด 

หรือมีการ
เหมาะสม

มเงื่อนไข 
นหนังสือ 

 



ให้ผู ้ใช้บ
ที่สามารถ
1.3 

 
สอดคล้อ
อนุญาตแ
กากของเ
ขั้นตอนก
ให้มีการน

 
ในการรอ
ของโรงง

 
1.4 

 
ประกอบ
ที่เพียงพ
วิธีการขอ
จากโรงง

 
ขีดจํากัด
ขีดความ
มาประก
ไม่เกิดปัญ
หรือต้อง
 
จากโรงง
รับกากข
 
ได้แก่ 

บริการทราบ
ถรับดําเนินกา
วิธีปฏิบัติใหส้
1)  จัดทํา

องกับเกณฑ์ฯ 
และประเภทข
เสียที่ลูกค้าติด
การปฏิบัติงาน
นําไปปฏิบัติอ
2) จัดทําแ

องรับปริมาณก
าน และมีการ

รายละเอียดวิ
เน่ืองจากโรง
บกิจการโรงง
อสําหรับการวิ
อข้อมูลจากลู
านลูกค้าเพ่ือน
ขณะเดียวกัน
ดในด้านขนา
มสามารถสูงส
กอบการวางแ
ญหาปริมาณก
เก็บภายนอกอ
อย่างไรก็ตาม
งานลูกค้า หรื
องเสียล่วงหน้
สําหรับข้อแน

บถึงประเภท
ารได้ พร้อมแน
สอดคล้องกับ
เอกสารระบุขั้
ซึ่งจะต้องกําห
ของเสียที่สาม
ดต่อขอใช้บริก
นฯ ที่จัดทําขึ้น
ย่างถูกต้อง 
แผนงานการรบั
กากของเสียข
รสื่อสารแผนง

วิธีปฏิบัติสําห
งานแต่ละแห่
าน ดังน้ัน โร
วิเคราะห์ว่ากา
ูกค้าหรือการ
นําไปวิเคราะห
น การมีแผนงา
ดหรือปริมา
สุดของเครื่อ
ผนปริมาณกา
กากของเสียที่เ
อาคาร ซึ่งไม่เ
 โรงงานส่วนใ
รืออาจใช้วิธีก
น้าไว้ แม้ว่าโดย
นะนําเพ่ือให้มี

หลักปฏิบัติทีด่ี

ทของกิจการ
นบสําเนาใบอ
เกณฑ์มาตรฐ
ขั้นตอนการปฏ
หนดให้มีขั้นต
มารถรับดําเนิ
การน้ัน เป็นป
น้ีจะต้องสื่อสา

บกากของเสียเ
ของโรงงาน โด
านที่จัดทําขึน้

หรับข้อกําหน
ห่งมีข้อจํากัดใ
รงงานจะต้อง
ากของเสียน้ัน
รส่งพนักงานข
ห์ลักษณะสมบ
านที่แน่นอนใ
ตรพ้ืนที่จัดเก็
งมืออุปกรณ์
ากของเสียที่ส
เก็บกักไว้มาก
เป็นไปตามข้อ
ใหญ่มักจะไม่มี
การปฏิบัติที่ไ
ยปกติจะมีกา
มีการปฏิบัติที่
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รที ่ได้รับอนุญ
อนุญาตประกอ
ฐานการปฏิบั
ฏิบัติงานก่อน
อนการแจ้งเป็

นินการได้ รวม
ระเภทกากขอ
ารให้พนักงาน

เพ่ือนํามาบําบั
ดยกําหนดช่วง
นให้ผู้ที่เก่ียวขอ้

ดที่สําคัญ 
นการรับกาก
งมีข้อมูลเก่ียว
นๆ โรงงานสาม
ของโรงงานเข้
บัติกากของเสี
ในการรับกาก
ก็บกากของเ

ณ์ที่ใช้ในการคั
สามารถรับเข้
เกินขนาดพ้ืน

อกําหนดของก
มีขั้นตอนปฏิบั
ไม่สม่ําเสมอ 
รทําสัญญารบั
สอดคล้องกับ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ญาตประเภท
อบกิจการโรงง
ัติงานที่ดีในส่
นการรับกากข
ป็นหนังสือให้ลู
มถึงขั้นตอนก
องเสียที่โรงงา
นที่เก่ียวข้องทั้ง

บัด กําจัดในโรง
งเวลาของแผน
องได้รับทราบ

ของเสีย เพ่ือใ
วกับกากของ
มารถรับมาดํา
้าไปตรวจสอ
ย 

กของเสียเข้าม
สียที่ปลอดภั
คัดแยก รีไซเ
้ามาโรงงานใ

นที่ที่รับได้จนต้
กฎหมาย 
ัติงานที่แน่ชัด
รวมถึงโรงงา

บกากของเสียจ
บข้อกําหนดที

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ทของสิ่งปฏิกูล
งาน 
ส่วนนี้ 
ของเสียที่กําห
ลกูค้าทราบถึง
ารตรวจสอบ ิ
านสามารถรับ
ั้งหมดได้รับทร

งงานให้สอดคล
นงานให้เหมา
บ 

ให้เป็นไปตาม
งเสียทุกชนิดท
าเนินการได้หรื
บ หรือสุ่มเก็บ

มาดําเนินการใ
ภัยก่อนนําเข้า
เคิลและบําบั
นแต่ละช่วงเว
ต้องจัดเก็บซ้อ

ดในส่วนของกา
านหลายแห่ง
จากโรงงานลกู
ที่สําคัญทั้ง 2 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ลหรือวัสดุที่ไ

หนดให้มีการป
งประเภทกิจก
วิเคราะห์เพ่ือ

บมาดําเนินการ
ราบ พร้อมคว

ล้องกับขีดควา
าะสมกับการป

มเง่ือนไขในใบ
ที่จะรับมาดํา
รือไม่ ซึ่งโรงงา
บตัวอย่างกาก

ในโรงงาน โด
าสู่กระบวนก
ัด กําจัดกาก
วลา จะช่วยให
นกันอย่างไม่ป

ารตกลงรับกา
งมักไม่จัดทํา
กค้าไว้ล่วงหน้
ข้อที่กล่าวแล้

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ไม่ใช้แล้ว 

ปฏิบัติงาน
ารที่ได้รับ
อยืนยันว่า
รได้  ทั้งน้ี 
วบคุมดูแล

ามสามารถ
ปฏิบัติงาน

บอนุญาต
าเนินการ 
านอาจใช้
กของเสีย

ยกําหนด
การ และ 
กของเสีย 
ห้โรงงาน 
ปลอดภัย

กของเสีย
แผนงาน 

น้า   
ล้วข้างต้น 

 



การตรว
รับมาบํา
1) จัดท

โดย

2) มีกา
และ

3) ก่อน
และ

ต้องมีแผ
1)  โรงง
2)  ควร

ลูกค
โรง
ให้ส
 

 

 

 

 

 

จสอบวิเคราะ
บัดกําจัดในโร
ทําขั้นตอนกา
ยอย่างน้อยต้อง

 รายละเอียด
 สถานการณ
ให้บริการ 
 พนักงานของ
ลูกค้าติดต่อ
 เง่ือนไขที่ต้อ
 รายช่ือกากข
 ผู้ที่ได้รับมอ

ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ
นตกลงให้บริ
ะจัดเก็บเอกส
ผนงานในการรั
งานควรจัดทํา
รทบทวนแผน
ค้าจะต้องแจ้ง
งานจึงสามา
สอดคล้องกับข้

ะห์ลักษณะสม
รงงานได้ก่อนต
ารปฏิบัติงาน
งมีการระบุใน
ดเก่ียวกับกาก
ณ์หรือเง่ือนไขท

งโรงงานที่ได้รับ
อให้รับบริการร
องเก็บตัวอย่าง
ของเสีย หรือล
บหมายให้พิจา
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า
ริการรับกาก
ารที่เป็นผลกา
รับกากของเสยี
าเป็นแผนงาน
นงานรับกากข
งต่อกรมโรงง
ารถนําข้อมูล
ข้อจํากัดหรือขี

หลักปฏิบัติทีด่ี

มบัติกากของ
ตกลงให้บริกา

นที่ชัดเจนเกี่ย
ประเด็นต่อไป
ของเสียที่ต้อง
ที่พนักงานขอ

บมอบหมายให้
รวมถึงวิธีการ
งกากของเสีย
ลักษณะสมบัติ
ารณาว่ากากข
บัติงานที่จัดทํ
งถูกต้อง 
ของเสียเข้าม
ารตรวจสอบ
ยให้สอดคล้อง
นรับกากของเสี
ของเสียทุกสัป
านอุตสาหกร
เหล่าน้ีมาใช้
ขีดความสามา
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งเสียเพ่ือยืนยั
าร 
วกับการตรว

ปน้ี  
งทราบก่อนตก
องโรงงานต้อง

ห้ปฏิบัติงานน้ี 
ตรวจสอบ 
ส่งวิเคราะห์ แ
ติกากของเสีย
องเสียน้ันๆ อ
าให้พนักงาน

มาดําเนินกา

งกับขีดความส
สยีล่วงหน้า โด
ปดาห์ เน่ืองจ
รรม และโรงง
ประกอบการ
ารถของโรงงาน

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยันว่าเป็นประ

วจสอบวิเครา

กลงให้บริการ
งตรวจสอบกา

และประเด็นที

และรายการพ
ที่โรงงานไม่ส
ยู่ในข่ายที่โรงง
ที่ได้รับมอบห

รทุกครั้ง ให้

สามารถในกา
ดยอาจจัดทําเ
จากทุกครั้งที่จ
านจะต้องแจ้
รวางแผนกา
นได้ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ะเภทกากของ

ะห์ลักษณะส

ร 
ากของเสียที่โร

ที่ต้องตรวจสอบ

พารามิเตอร์ที่ต
ามารถรับมาด
งานสามารถรับ
หมายทราบ แ

้ปฏิบัติงานต

รรองรับกากข
เป็นระยะสั้นป
จะนํากากขอ
จ้งรับกากของ
รรับกากของ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

งเสียที่โรงงาน

สมบัติของกาก

รงงานลูกค้าก่

บเกี่ยวกับกาก

ต้องวิเคราะห์ 
ดําเนินการได้ 
บมาดําเนินการ
และฝึกอบรม

ามขั้นตอนที่

ของเสยี 
ประจําเดือน  
งเสียออกนอ
เสียเหล่าน้ีด้ว
งเสียเข้ามาใน

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นสามารถ

กของเสีย 

ก่อนตกลง

กของเสียที่

 

รได้ 
จนเข้าใจ

ที่จัดทําไว้ 

กโรงงาน 
วย ดังน้ัน 
นโรงงาน

 



2.1 
 ใ

โรงงานจ
และควบ
เคารพต่อ

 
ต่อไปน้ี 

 
อุบัติเหตุ
กากของเสี
 
2.2 
 
 
ของเสียอ
ลงในใบก
ในใบกํากั
 

ใบกํากับ

วัตถุประสงค์
ในกรณีที่โรง
จะต้องทํากา
บคุมตรวจสอ
อกฎหมาย แล
เกณฑ์มาตรฐา

 การรับ
การขน

 การเกิ
สถานก

 การลัก
ซึ่งเหตุการณ์

ตุหรือการลักล
สยียังส่งผลต่อ

กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 7 
อันตรายที่ผู้ก่
กํากับการขนส
กับการขนส่งข

ข้อ 8 

การขนส่งของ

สวน

ค ์
งานเป็นผู้รว
ารตรวจสอบ
บให้มีการดํา
ละไม่ก่อให้เกิด
านการปฏิบัติ

บและขนส่งก
นส่ง (กรณีเป็น
กิดอุบัติเหตุจา
การณ์อย่างทนั
กลอบนํากากข
เหล่าน้ี จะนํา
ลอบนํากากขอ
อความปลอดภัย

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงอุต

ให้ผู้ขนส่งข
อกําเนิดของเ
ส่งของเสียอัน
ของเสียอันตรา

ให้ผู้ขนส่งข
(1) ขนส่ง

งเสียอันตราย

นที ่2 การขน
และข

หลักปฏิบัติทีด่ี

บรวมและขน
เพ่ือรับเฉพา
าเนินการขนส
ดผลกระทบต่อ
งานท่ีดีสําหรับ

ากของเสียเข้
นของเสียอันต
ากการขนส่งก
นท่วงที 
ของเสียที่ขนส
าไปสู่การร่ัวไห
องเสียที่ขนส่ง
ัยในชีวิตและท

ก่ 
ตสาหกรรม เรื
ของเสียอันตร
เสียอันตรายจั
นตราย หากเห
ายทั้งชุด 
ของเสียอันตรา
งของเสียอันต
ให้เร็วที่สุด นั

นสงกากของ
ขนสง หรอืเ
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นส่งกากของเ
าะประเภทแ
ส่งกากของเสี
อสิ่งแวดล้อม 
บขั้นตอนน้ี จึ

ข้ามาที่โรงงาน
ตราย) 
กากของเสียห ื

ส่งไปกําจัดอย่า
หลของมลสาร
งไปกําจัดอย่า
ทรัพย์สินของป

รื่อง ระบบเอก
รายตรวจสอบ
จัดทํา และกร
ห็นว่ารายละเ

ายดําเนินการ
ตรายไปยังสถ
นับแต่เวลาที่ได

งเสยีกรณโีร
เปนผูแตงตั้

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เสีย หรือเป็น
และปริมาณก
สียภายใต้เง่ือ
สุขอนามัยแล
งมุ่งเน้นวิธีปฏิ

นไม่ตรงกับที่ต

รือเมื่อเกิดอุบั

างไม่เหมาะสม
รในกากของเสี
างไม่เหมาะสม
ประชาชนด้วย

กสารกํากับกา
บความถูกต้อ
รอกรายละเอี
เอียดดังกล่าว

รดังต่อไปน้ี 
ถานที่รับกําจั
ด้รับมอบของ

รงงานเปนผู
ตัง้ตวัแทน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ผู้แต่งต้ังตัวแ
กากของเสียที
นไขความปล
ละความปลอด
ฏิบัติงานที่ป้อง

ตกลงกันไว้ ห

บัติเหตุแล้วไม่

ม  
สียออกสู่สิ่งแว
 ขณะเดียวกัน
ย  

ารขนส่งของเสี
งรายละเอียด
ยดเก่ียวกับผู้ข
วถูกต้องตรงต

จัดของเสียอัน
เสียอันตรายจ

ผูรวบรวม 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

แทนขนส่งกาก
ที่ได้มีการตก
ลอดภัย ประ
ดภัยของประช
งกันไม่ให้เกิดเ

หรือไม่ตรงกับ

ม่มีการดําเนิน

วดล้อมอันเน่ือ
นอุบัติเหตุจาก

สียอันตราย พ
ดในใบกํากับก
ขนส่งของเสีย
ตามที่ระบุไว้ ใ

นตรายตามท่ีร
จากผู้ก่อกําเนิ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 

กของเสีย 
กลงกันไว้  
สิทธิภาพ  
ชาชน  
เหตุการณ์

บใบกํากับ 

การแก้ไข

องมาจาก
กการขนส่ง

พ.ศ. 2547 
การขนส่ง
ยอันตราย 
ให้ลงนาม 

ระบุไว้ใน
ดของเสีย

 



อันตราย
10 วัน โ
หรือสิ่งแ
แจ้งให้กร

และลําดับ
ให้ผู้เก็บร
และรายล

นับต้ังแต่ว

ระหว่างก

450 ลิตร

รายงานต
วันเกิดเห

และให้แจ
โดยการแ

 เว้นแต่มีควา
โดยต้องดําเนิ
แวดล้อม หา
รมโรงงานอุตส

บที่ 6 ไปด้วยใ
รวบรวมบําบัด
ละเอียดการรับ

วันที่ส่งมอบข
ข้อ 9 

การขนส่งก่อใ

รขึ้นไป รั่วไหล

ตามแบบกํากั
หตุการณ์และใ

 ประกา
ข้อ 11

จ้งข้อมูลการข
แจ้งทางสื่ออิเล็

ามจําเป็นหรือ
นินการเก็บให้
กไม่สามารถ
สาหกรรมทรา

(2) นําต้น
ในขณะที่ทําก
และกําจัดของ
บกําจัด 

(3) เก็บรั
ของเสียอันตรา

ถ้ามีอุบัติเ
ห้เกิดเหตุการ

(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 

หลักปฏิบัติทีด่ี

มีเหตุสุดวิสัย
ห้มีความปลอด
ดําเนินการต
าบและปฏิบัติ
นฉบับใบกํากั
ารขนส่ง และ
งเสียอันตรายต

ักษาคู่ฉบับใบ
ายให้ผู้เก็บรวบ
หตุ หรือเหตุ
รณ์ดังต่อไปน้ี
ยชีวิตหรือได้รั
วามเสียหายต
พยพประชาช

ปดถนนหรือเส้
นแปลงกําหน
พลิงไหม้หรือก
สียอันตรายที
าสาธารณะ 
ที่ผู้ขนส่งของเ
03 ท้ายประก
งเสียอันตรายเ

ตสาหกรรม เรื่อ
ากับการขนส่ง
ลหรือวัสดุที่ไม
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สามารถเก็บข
ดภัยและไม่เกิ
ตามระยะเวล
ติตามคําแนะนํ
ับการขนส่งข
ส่งมอบต้นฉบั
ตามที่ระบุไว้ใน

บกํากับการขน
บรวมบําบัดแ
ตุฉุกเฉิน หรือ

รับบาดเจ็บสา
ต่อยานพาหนะ
ชนออกนอกพ้ื
สน้ทางจราจรส
นดการเดินทาง
การแพร่กระจ
ที่มีปริมาณต้ัง

เสียอันตรายไม
กาศน้ีให้กรมโร
เก็บสําเนาราย

อง การกําจัดสิ
ง เมื่อมีการนํา
ม่ใช้แล้วทุกชนิ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ของเสียอันตร
กิดความเสียห
ลาที่กําหนดไ
นําของกรมโรง
ของเสียอันตร
บับ และคู่ฉบับ
นใบกํากับการ

นส่งของเสียอั
ละกําจัดของเ
อของเสียอัน

าหัส 
ะทุกกรณีรวม
้นที่เดิม 
สายหลัก 
งของรถไฟหรื
ายของวัตถุกัม
งแต่ 400 กิโ

ม่สามารถระงั
รงงานอุตสาห
ยงานดังกล่าวไ

สิ่งปฏิกูลหรือวั
าของเสียอันต
นิดตามประกา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ายไว้กับตนได้
หายต่อชีวิตม
ด้ ให้ผู้ก่อกํา
งงานอุตสาหก
รายและคู่ฉบับ
บลําดับที่ 4 ลํา
รขนส่งของเสีย

ันตรายลําดับ
เสียอันตราย 
ตรายรั่วไหล

กันเกินกว่า 2

อสายการบิน 
มมันตรังสี หรื
โลกรัมขึ้นไป 

ับเหตุได้ ให้ผู้
หกรรมทราบภ
ไว้อย่างน้อย 3

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตรายออกนอก
าศฉบับน้ีต่อก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ด้ช่ัวคราวแต่ต้
มนุษย์ สัตว์ พื
าเนิดของเสีย
รรม 
บลําดับที่ 4 ล
าดับที่ 5 และล
ยอันตราย ลงล

บที่ 4 ไว้อย่าง

ล หรือเกิดกา

2 ล้านบาท 

รือวัตถุที่ทําให้
หรือมีปริมา

ผู้ขนส่งของเสีย
ภายใน 7 วัน 
3 ปี 

้ว พ.ศ. 2548
กบริเวณโรงงา
รมโรงงานอุตส

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ต้องไม่เกิน 
พืช ทรัพย์ 
อันตราย 

ลําดับที่ 5 
ลําดับที่ 6
ลายมือช่ือ

น้อย 3 ปี 

ารลุกไหม ้

ห้เกิดโรค 
าตรต้ังแต่  

ยอันตราย
นับต้ังแต่

8 
านทุกครั้ง
สาหกรรม 

 



เรื่อง การ
โรงงาน ใ

ผู้ขนส่งข
ตามประ

หลักฐาน
ครอบคร
กรณีเข้าข

มาตรการ
 

ระงับอุบั

วัตถุอันต

ตามที่รัฐ

ความเร็ว 

ข้อ 19
รขนส่งวัตถุอัน
ให้แจ้งข้อมูลต
 ประกา

ผู้รวบ
สิ่งปฏิก
ข้อ 2 

ของเสียอันตร
กาศกระทรวง

ข้อ 4 
นการจดทะเบี
รองรถยนต์ที่ใ
ข่ายต้องได้รบั

ข้อ 5 
รป้องกันและค

 ประกา
ข้อ 5  

ัติภัยไว้ประจาํ

ตราย 

มนตรีผู้รับผิด

เวลาในการเดิ
ข้อ 6  

9 ต้องใช้ใบกํ
นตรายทางบก
ต่อกรมโรงงาน
าศกรมโรงงา

บรวมและขนส
ิกูลหรือวัสดุที

ผู้ได้รับการ
รายที่ได้แจ้งเพ
งอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับการ
บียนผู้ถือกรร
ใช้ขนส่งของเ

บอนุญาตมีไว้ใ
ผู้ได้รับการ

ควบคุมการเกิ

าศมติคณะกร
ก่อนการขน
(1) จัดให้

ารถตามที่รัฐม
(2) จัดให้

(3) จัดให้
(4) จัดให้

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

ดินรถ ปริมาณ
ให้ผู้ขับรถมี

หลักปฏิบัติทีด่ี

กํากับการขนส
ก พ.ศ. 2545 
นอุตสาหกรรม
นอุตสาหกรร
ส่งของเสียอัน
ที่ไม่ใช้แล้ว พ
รแต่งต้ังเป็นตั
พ่ือขอมีเลขป
ม เรื่อง ระบบ
รแต่งต้ังเป็นต
รมสิทธ์ิรถยน
เสียอันตราย 
นครอบครองซ
รแต่งต้ังเป็นต
กิดอุบัติภัยหรือ

รรมการวัตถุอ
นส่งทุกครั้งให้
ห้มี เอกสารแล
มนตรีผู้รับผิดช
ห้มีเอกสารแส

้มีป้ายหรือเครื
ห้มีผู้ขับรถซึ่งมี
ศกําหนด 
้ผู้ขับรถมีการพ
สอบความพร้
ติตามข้อกําหน
การบรรทุกวัต
มีหน้าที่ดังต่อไ
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สําห

ส่ง และต้องปฏ
และเมื่อมีการ

มโดยการแจ้งท
รม เรื่อง หลัก
นตรายตามป
พ.ศ. 2548 
ตัวแทนเพ่ือเป็
ประจําตัวและ
เอกสารกํากบั
ตัวแทนเพื่อเป็
ต์ที่ใช้ขนส่งข
รวมทั้งใบอน
ซึ่งวัตถุอันตรา
ตัวแทนเพื่อเป็
อเหตุฉุกเฉินข

อันตราย เรื่อง
ห้ผู้ขนส่งมีหน้า
ละอุปกรณ์ต่า
ชอบประกาศก
สดงความเป็

รื่องหมายแสด
มีคุณสมบัติต

พักผ่อนอย่างเพ
ร้อมและการเส
นดของรัฐมน
ตถุอันตรายแล
ไปน้ี 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ฏิบัติตามประ
รรับสิ่งปฏิกูลห
ทางสื่ออิเล็กท
กเกณฑ์การพิ
ประกาศกระท

ป็นผู้รวบรวมแ
ะกรมโรงงาน
บการขนส่งขอ
ป็นผู้รวบรวม
ของเสียอันตร
นุญาตมีไว้ในค
าย (เพ่ือการข
ป็นผู้รวบรวม
ขณะเก็บรวบร

ง การขนส่งวั
าที่ ดังต่อไปน้ี
างๆ ที่ เก่ียวข้
กําหนด 
ปนอันตราย 

ดงการบรรทกุ
ามที่กําหนดไ

พียงพอก่อนกา
สพของมึนเมา
ตรีผู้รับผิดชอ
ะการระงับอุบั

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ะกาศมติคณะก
หรือวัสดุที่ไม่ใ

ทรอนิกส์ 
พจารณาการแ
ทรวงอุตสาหก

และขนส่งขอ
นอุตสาหกรรม
งเสียอันตราย

มและขนส่งขอ
ราย หรือหลั
ครอบครองซึ่
ขนส่ง) 
มและขนส่งขอ
รวม และขนสง่

วัตถุอันตรายท
้
องกับความป

ข้อปฏิบัติแล

กวัตถุอันตราย
ไว้ในข้อ 7 แ

ารปฏิบัติงาน 
าของผู้ขับรถก่
อบประกาศกํา
บัติภัยที่เกิดขึน้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กรรมการวัตถ
ใช้แล้วเข้ามาใ

แต่งต้ังตัวแทน
กรรม เรื่อง ก

งเสียอันตราย
มได้ออกเลขป
ย พ.ศ. 2547 
องเสียอันตรา
กฐานการเป็น
ึงวัตถุอันตรา

องเสียอันตรา
งของเสียอันต

ทางบก พ.ศ. 

ปลอดภัยหรือ

ละคําแนะนํา

ติดไว้กับตัวรถ
และจัดให้มีผู้ป

ก่อนปฏิบัติงาน
าหนด ซึ่งรวมถึ
น 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ถุอันตราย 
ในบริเวณ

นเพื่อเป็น
การกําจัด 

ยต้องเป็น 
ประจําตัว 
แล้ว 
าย ต้องมี
นผู้มีสิทธ์ิ
าย (วอ.8)  

าย ต้องมี
ตราย 

2545 

ออุปกรณ์ 

าเก่ียวกับ 

ถ 
ประจํารถ

น 
ถึงเส้นทาง 

 



บรรจุวัตถ

บนรถ 

วัตถุอันต
บรรทุกวั
ให้ครบถ้ว

ระบบเบ
ประจํารถ

หลีกเลี่ย
เจ้าของวั

วัตถุอันต

ในเอกสา

ความเรว็

วิธีการ แล

ถุอันตราย ฉล

ตรายก่อนทํากา
วัตถุอันตรายห
วน 

รค ระบบเครื
ถ ตามท่ีรัฐมนต

งเส้นทางบาง
วัตถุอันตรายท

ตราย 

ารน้ัน และมอ

ว เวลาในการเ
ข้อ 10

ละเง่ือนไขที่ค
 
 

(1) ตรวจค
ลาก ป้าย หรือ

(2) ตรวจค
(3) ตรวจค

(4) ทําคว
ารขนส่ง และเ
หลายชนิดไป

(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

หลักปฏิบัติทีด่ี

ความถูกต้องขอ
อเครื่องหมาย
ความถูกต้องข
ความถูกต้องข

วามเข้าใจเอก
ก็บเอกสารน้ัน
ปในรถคันเดีย

สภาพความพ
กสารและอุปก
บประกาศกําห
ามเร็วตามที่รั
ถตามเวลาและ
รณีจําเป็นต้อ
โมงค์ เขตจร
โดยมิชักช้าเท
พักผ่อนอย่าง
รถในเวลาทีร่่

บอนุญาตขับรถ

ความถูกต้องข
อันตรายเมื่อถึ
ติตามข้อกําหน
ณการบรรทุก
จัดให้มีการปร
รวัตถุอันตราย
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องบรรจุภัณฑ์ 

ของการเคลื่อน
องการจัดวาง 

กสารแสดงคว
นไว้ในห้องผู้ขับ
ยวกันต้องมีเอ

ร้อมของรถก่อ
กรณ์ต่างๆ ที่
นด  
ัฐมนตรีผู้รับผิ
ะใช้เส้นทางตา
องออกนอกเ
าจรหรือชุมช

ท่าที่สามารถจ
เพียงพอก่อน

รางกายหรือจติ
ถและหนังสือ

ของเอกสารกํา
ถึงจุดหมายปล
นดของรัฐมนต
และการระงับ
ระกันภัยจากอ
ประกาศกําห

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

แท้งก์ที่ยกแล

นย้ายวัตถุอันต
การผูกรัด การ

ามเป็นอันตร
บรถในที่ที่สาม
อกสารดังกล่า

อนการขนส่ง 
เก่ียวข้องกับค

ดชอบประกา
ามที่รัฐมนตรีผู
ส้นทางหลัก
ชนที่หนาแน่น
ะกระทําได้ 
ปฏิบัติงาน 
ตใจหย่อนควา
รับรองของกร

ากับการขนส่ง
ลายทาง 
ตรีผู้รับผิดชอบ
บอุบัติภัยที่เกิด
อุบัติเหตุในกา
นด  

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ละเคลื่อนย้ายได

ตรายในขณะนํ
รติดตรึง หรือก

าย ข้อปฏิบัติ
มารถนํามาใช้ไ
าวเก่ียวกับวัต

เช่น สภาพยา
ความปลอดภัย

าศกําหนด 
ผู้รับผิดชอบป
ที่ใช้เพ่ือถึงจุ

น เป็นต้น และ

ามสามารถ 
รมการขนส่งท

งวัตถุอันตราย

บประกาศกําห
ดขึ้น 
ารขนส่งวัตถุอั

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ด้ แท้งก์ติดตรึ

นําขึ้นหรือนําล
การบรรทุกวัต

ติและคําแนะนํ
ได้สะดวก ทั้ง
ตถุอันตรายแ

าง ความดันขอ
ย อุปกรณ์ระงั

ระกาศกําหน
จุดหมายปลา
ะให้แจ้งให้ผู้ข

ทางบกให้ขับร

ย พร้อมทั้งลงล

หนด ซึ่งรวมถึ

ันตรายตามห

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

รึง หีบห่อ

งจากรถ 
ถุอันตราย

นําเกี่ยวกับ
งน้ีในกรณี
ต่ละชนิด 

องลมยาง 
ับอุบัติภัย

ด 
ายทางให้
ขนส่งและ

รถบรรทุก

ลายมือช่ือ

ถึงเส้นทาง 

หลักเกณฑ์ 

 



วัตถุอันต

ผ่านสัญญ
กับยานพ
ของกรมโ

ที่ผู้ก่อกํา
การขนส
การขนส่
ได้แจ้งขอ้

เรื่อง กา
วัตถุอันต

ประกาศ
ในช้ันการ

2.3  
 
 
สอดคล้อ
ควบคุมดู
 
ที่อันตรา
 
กากของเ

 ประกา
ซ่ึงวัตถ
ข้อ 4 

ตรายตามประก

ญาณดาวเทียม
พาหนะขนส่ง
โรงงานอุตสาห

าเนิดของเสีย
ส่งของเสียอัน
งของเสียอันต
อมูลทางสื่ออิเ

รขนส่งวัตถุอั
ตราย 

ข้อ 5 
น้ีมีผลบังคับใ
รพิจารณาต่อ
 

วิธีการนําไปป
กรณีที่โรงงาน
1) จัดทําเอ
องกับเกณฑ์มา
ดูแลให้มีการนํ
2) มีการขอ
ยจากหน่วยง
3)  จัดทํามา
เสีย รวมถึงกา

าศกรมโรงงา
ถุอันตรายเพื่อ

ให้พนักงาน
กาศน้ี โดยกํา

(1) ให้ผู้ ไ
ม (Global P
งวัตถุอันตราย
หกรรม 

(2) ให้ผู้ได
ยอันตรายจัดท
นตราย เมื่อรา
ตรายทุกฉบับ 
เล็กทรอนิกสไ์

(3) รถยน
อันตรายทางบ

สําหรับผู้ได
ใช้ให้พนักงาน
อายุใบอนุญา

ปฏิบัติในโรงง
นเป็นผู้ขนส่ง
อกสารระบุขั้
าตรฐานการป

นําไปปฏิบัติอย
ออนุญาตทั้งใ
านที่เก่ียวข้อง
าตรการป้องกั
ารสื่อสารให้พ

หลักปฏิบัติทีด่ี

านอุตสาหกรร
่อการขนส่ง พ
นเจ้าหน้าที่ออ
หนดเง่ือนไขใ
ไ ด้รับใบอนุญ
Positioning 
ย โดยเช่ือมโ

ด้รับใบอนุญา
ทําและกรอก
ายละเอียดดั
และให้ทํากา

ไปยังกรมโรงง
นต์บรรทุกที่ไม
บก พ.ศ. 254

ด้รับใบอนุญา
นเจ้าหน้าที่กําห
ตมีไว้ในครอบ

งาน  
งเอง 
ขั้นตอนการป
ปฏิบัติงานที่ดี
ย่างถูกต้อง  
ในส่วนของผู้
งอย่างถูกต้อง 
กันและควบคุม
นักงานที่เก่ียว
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รม เรื่องการก
พ.ศ. 2555 
อกใบอนุญาต
ในการอนุญาต
ญาตติดต้ังร
System : 

โยงสัญญาณอิ

ตตรวจสอบร
กรายละเอียด
ังกล่าวถูกต้อ
ารขนส่งของเสี
านอุตสาหกร
ม่ใช้แท้งก์ติดต
45 ต้องมีส่วน

าตมีไว้ในครอ
หนดเง่ือนไขต
บครองซึ่งวัตถุ

ปฏิบัติงานขน
ดี และสื่อสารใ

รวบรวมและ
รวมถึงมีการ
มการเกิดอุบัติ
วข้องทั้งหมดไ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กําหนดเง่ือน

ตมีไว้ในครอบ
ต ดังน้ี 
ระบบติดตาม
GPS) ที่ได้รับ
อิเล็กทรอนิก

ายละเอียดใน
เก่ียวกับผู้ขน

องตรงตามท่ีร
สียอันตรายได้
รมแล้ว 
ตรึงตามประก
บรรทุกวัตถุอั

อบครองซึ่งวัถ
ตามข้อ 4(1) ข
อันตราย 

นส่งกากของ
ให้พนักงานที่

ะผู้ขนส่งของเ
จัดทําประกนั
ติเหตุหรือเหต
ได้รับทราบ 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นไขในใบอนุญ

ครองซึ่งวัตถุอ

มยานพาหน
บอนุญาตจาก
ส์เข้ากับระบ

นใบกํากับการ
นส่งของเสียอั
ระบุไว้ ให้ลงล
ด้ต่อเมื่อผู้ก่อก

กาศมติคณะก
อันตรายปิดทึ

ถตุอันตรายเพื
ข้อ 4(2) และ

งเสียที่ กําหน
เก่ียวข้องทั้งห

เสียอันตราย 
นภัยตามกฎหม
ตุฉุกเฉินขณะ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ญาตมีไว้ในคร

อันตรายเพ่ือก

นะโดยใช้เท
หน่วยงานที่รั

บบติดตามยาน

รขนส่งของเสีย
อันตรายลงใน
ลายมือช่ือใน
กําเนิดของเสีย

กรรมการวัตถ
ึบทุกด้านในก

พ่ือการขนส่ง
ะข้อ 4(3) ในใบ

ดให้มีการป
หมดได้รับทรา

และรถขนส่
มายด้วย 
เก็บรวบรวมแ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

รอบครอง

การขนส่ง

คโนโลยี 
รับผิดชอบ 
นพาหนะ 

ยอันตราย 
นใบกํากับ 
นใบกํากับ 
ยอันตราย

ถุอันตราย 
การขนส่ง 

ก่อนวันที่
บอนุญาต

ฏิบัติงาน
าบ พร้อม

งของเสีย 

และขนส่ง

 



 
และขนส่
 
มีกากขอ
 

 
 
 
สุ่มตรวจ
 
2.4 

 
ในการก่อ
อย่างไรก็
อุปกรณท์ี

ได้แก่ 

มีระบบค
1)   จัดท

โดย
อย่า

2)  จัดท

4)  จัดทําม
สง่ และสื่อสาร
ทั้งน้ี มาตรก
งเสียหกรั่วไห

กรณีที่โรงงาน
1) จัดทําสญั
2) มีการตร
สอบโดยไม่แจ้

รายละเอียดวิ
การขนส่งของ
อให้เกิดผลกระ
ก็ตาม ผู้ประก
ที่เก่ียวข้องกับ
 สําหรับข้อแน

ควบคุมตรวจส
ทําขั้นตอนการ
ยจําแนกเป็นก
างน้อยต้องมกี
 รายการต

กากของเสี
 ขั้นตอนกา
 เง่ือนไขผล

การพิจาร
ทําใบรายการท

าตรการและ
รให้พนักงานที
ารตามข้อ 3)

หลในระหว่างก

นแต่งต้ังผู้ขน
ญญาที่มีเง่ือนไ
รวจสอบว่าผู้รั
จง้ให้ผู้รับจ้างท

วิธีปฏิบัติสําห
งเสียจากโรงง
ะทบในด้านต่าง
กอบกิจการโ

บการขนส่งอย่
นะนําเพ่ือให้มี

สอบสภาพรถข
รปฏิบัติงานที่
การตรวจสอบ
การระบุในประ
รวจสอบสภา
สยีที่เป็นของแ
ารดําเนินงานใ
ลการตรวจสอ
ณาโดยผู้ที่ได้ร
ที่ต้องตรวจสอ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ะแผนฉุกเฉิน
ที่เก่ียวข้องทั้งห
) และข้อ 4) 
การเก็บรวบรว

นส่ง 
ไขให้ผู้รับจ้างต้
รับจ้างได้ปฏิบั
ทราบล่วงหน้า

หรับข้อกําหน
งานลูกค้ามายั
งๆ อันเน่ืองมา
โรงงานหลาย
างปลอดภัย ร
การปฏิบัติที่ส

ขนส่งและภาช
ชัดเจนเก่ียวกั
บประจําวัน ป
ะเด็นต่อไปน้ี
าพรถขนส่ง แ
แข็งซึ่งไม่ได้บร
ในกรณีผลกา
อบที่ไม่สามาร
รับมอบหมาย
อบ (Checklis
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นกรณีเกิดการ
หมดได้รับทรา
อาจรวมให้เป็
วมและขนส่งด

ต้องปฏิบัติงาน
ัติงานตามเง่ือ
า) 

ดที่สําคัญ 
ยังโรงงานของ
าจากอุบัติเหตุ
แห่งมักจะละ
รวมถึงความพ
สอดคล้องกับข้

ชนะบรรจุใหม้ี
กับการควบคุม
ประจําเดือน แ

และภาชนะบร
รรจุในภาชนะ
รตรวจสอบพ
รถนํารถหรืออ
ยให้ควบคุมผล
st) โดยแบ่งเป็

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

รหกรั่วไหลข
าบ 
ป็นมาตรการ
ด้วย 

นให้สอดคล้องกั
อนไขของสัญญ

ผู้รับบําบัด กํา
หรือการรั่วไห
ะเลยในการต
พร้อมของคนขั
ข้อกําหนดที่สาํ

มีสภาพดีก่อนอ
มตรวจสอบรถ
และประจําปี

รรจุกากของเส
ะ 
บสภาพผิดปก
อุปกรณ์ออกไ
ลการตรวจสอบ
ป็น

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ของกากของเ

เดียวกันได้ แ

กับเกณฑ์มาตร
ญาอย่างครบถ้

าจัดถือเป็นกิจ
หลของกากขอ
ตรวจสอบคว
ขับรถขนส่ง  
าคัญในขั้นตอน

ออกไปปฏิบัติ
ถขนส่งและภา
ซึ่งในแต่ละป

สีย รวมถึงผ้า

กติในระดับต่า
ไปปฏิบัติงาน
บ 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เสียขณะเก็บ

แต่ต้องครอบค

รฐานการปฏิบั
ถ้วน (โรงงานต

จกรรมที่มีโอก
องเสียที่มาจาก
ามพร้อมของ

นการขนส่งกา

ติงานทุกครั้ง   
ชนะบรรจุกาก

ประเภทการต

าใบปกคลุมกร

างๆ กัน 
ได้ทันที แต่ต้

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

บรวบรวม 

คลุมกรณี 

บัติงานที่ดี 
ต้องมีการ

าสเสี่ยงสูง
กรถขนส่ง 
งรถขนส่ง 

กของเสีย 

กของเสีย
รวจสอบ

รณีขนส่ง

ต้องรอผล

 



3)  มีกา
และ

4) ก่อน
มีระบบค
ข้อแนะนํ
สภาพรถข
อย่างน้อ

สําห
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การตรวจ
และไฟท้า
อุปกรณ์ระ

 การตรวจ
ปิดคลุม ฯ

ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ
นนํารถขนส่งอ
ควบคุมตรวจส
นําเพ่ือให้มีการ
ขนส่งและภาช
ยต้องเป็นไปต
 ถังดับเพลิ
 แผนฉุกเฉิ
 รายช่ือผูท้ี
 กรณีขนส่

แสดงการ
ถุงมือป้อง

หรับชนิดและป

สอบสภาพรถ
าย ระบบเบรค
ะงับอุบัติภัยป
จสอบภาชนะบ
ฯลฯ 
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า
ออกไปปฏิบัติ
สอบอุปกรณป์
รปฏิบัติที่สอด
ชนะบรรจุโดยร
ตามที่กฎหมาย
ง 

ฉินกรณีเกิดเห
ที่ต้องแจ้งเหตุก
งของเสียอันต
รบรรทุกวัตถุ
งกันสารเคมี ชุ
ประเภทของป้

หลักปฏิบัติทีด่ี

ถยนต์ เช่น สภ
ค ระบบเคร่ือง
ประจํารถ ฯลฯ
บรรจุ เช่น ส

บัติงานที่จัดทํา
งถูกต้อง 
งานทุกครั้งให้

ประจํารถและเ
ดคล้องกับข้อก
รายการอุปกร
ยกําหนด รวม

ตุกากของเสยี
การณ์และเบอ
ตราย ต้องมีใบ
อันตรายติดไ
ดกันสารเคมี 
ป้ายที่ต้องติดไ
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ภาพยางและ
งยนต์ เอกสาร
ฯ  
ภาพภาชนะ 

าให้พนักงานท

ห้ปฏิบัติงานตา
เอกสารประจํ
กําหนดน้ี เหมื
ณ์ประจํารถแล
มถึง 

ยหกรั่วไหล  
อร์โทรศัพท์ฉุก
บกํากับการข
ไว้กับตัวรถ ร
แว่นครอบตา
ไว้กับตัวรถ แส

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ความดันลมย
รและอุปกรณ์ต

ป้ายระบุชนิด

ที่ได้รับมอบห

ามขั้นตอนที่จั
ํารถทุกครั้งกอ่
อนกับข้อแนะ
ละเอกสารประ

กเฉิน 
นส่งของเสียอ

รวมถึงอุปกรณ
(Goggle) หรื
สดงดังรูปที่ 1

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ยางรถยนต์ ที่
ต่างๆ ที่เก่ียวข

ดกากของเสีย

หมายทราบ แ

ัดทําไว้  
อนนําไปใช้งาน
ะนําเพ่ือให้มีร
ะจํารถที่ต้องมี

อันตราย และ
ณ์ป้องกันอันต
อกระบังหน้า 
6

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ปัดนํ้าฝน ไฟ
ข้องกับความป

ย ฝาปิดภาชน

และฝึกอบรมจ

น 
ระบบควบคุมต
มีการตรวจสอ

ะป้ายหรือเครื่
ตรายส่วนบุค
(Face shield

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กระพริบ
ปลอดภัย 

นะ ผ้าใบ

จนเข้าใจ

ตรวจสอบ
บทุกครั้ง

รองหมาย
คคล เช่น 
d) ฯลฯ 

 



 

20 ซม

30 ซม
ของเหลว

30 ซม
ของแข็

25

2

รูปที่ 

. 

3

3

ม. 
ว 

ม. 
ง 

ของเหล

5 ซม. 

วัตถุอัน

25 ซม. 

16 ชนิดและป

90 
3082 

40 ซม. 

90 
3077 

ลวไวไฟ 

25 ซ

นตรายอ่ืนๆ 

25 

40 ซม. 

หลักปฏิบัติทีด่ี

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

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

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

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

อื่น (กรณีเป็นป
และด้านท้ายขอ
หนังสือสีดํา ส

จากขอบนอก 1

ฑ์ ใช้ขนาดฉลา

รณีเป็นประเภท
และด้านท้ายขอ

ฑ์ ใช้ขนาดฉล

รายของวัตถุที่

ติ UN Numb

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

นหลังรถบรรทุ
ontainer หรือ 
นป้ายที่สามารถล

หน็ได้ชัด 
ซม. พื้นสีขาว 

นส่งของเสียอัน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ประเภทที่ 9) 
องตัวรถ 
สูงไม่น้อยกว่า
12.5 มม. 

าก 10 ซม.10

ทที่ 3) 
องตัวรถ 

าก 10 ซม.1

ขนส่ง (Keml

ber 

ม. 
มม. 

แท้งก์ที่ติดตรึง
ที่ด้านข้างตาม
ทกุ 

Bulk ให้ติดป้า
ลอกออกได้ (สติ๊

นตราย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

า 2.5 ซม.

0 ซม. 

10 ซม. 

er Code)

งกับตัวรถ 
มความยาว

ายดังข้อ 1)
ติก๊เกอร์) 

 



มีระบบค
1)  จัดท

กาก
ซึ่งใ

2)  มีกา
และ

3)  ก่อน
มีระบบติ
เส้นทางที
1)  ให้โ

และ
2)  โรง

เช่น
บรร

มีระบบติ
1)  ให้โ

ที่ออ
Rea
ติดต

2)  โรง
Tra

 
 

ควบคุมตรวจส
ทําขั้นตอนกา
กของเสีย โด
ในแต่ละประเภ
 รายการต

ผู้ที่รับผิด
ที่เช่ือถือได

 ขั้นตอนกา
 เง่ือนไขผ

การพิจาร
ารสื่อสารขั้นต
ะสามารถปฏิบ

นมอบหมายภ
ติดตามตรวจ
ที่กําหนดไว้ 
โรงงานใช้ระบ
ะบันทึกระยะ
งานอาจใช้วิธี
น กากของเสีย
รทุกขึ้นรถเรีย
ติดตาม (GPS 
โรงงานใช้ระบบ
อกปฏิบัติงาน
al Time โดย
ตามตําแหน่งร
งานควรมีกา

acking โดยอา

สอบความพรอ้
ารปฏิบัติงาน
ยจําแนกเป็น
ภทการตรวจส
ตรวจสอบ (เช
ชอบตรวจสอ
ด้ในการตรวจ
ารดําเนินงานใ
ลการตรวจส
ณาโดยผู้ที่ได้ร
ตอนการปฏิบั
บัติงานได้อย่า

ภารกิจให้พนัก
สอบรถที่ใช้ใ

บบการบันทึก
เวลาที่ใช้ในกา
ธีการอ่ืนๆ เพ่ิม
ยจําพวกถังห ื
บร้อยแล้ว เพื
Tracking) คว
บ GPS Trac
น ซึ่งปัจจุบันมี
ยบริษัทเอกชน
รถขนส่งกากอุ
รควบคุมตรว
าจใช้วิธีการสุม่

หลักปฏิบัติทีด่ี

อมของคนขับร
นที่ชัดเจนเก่ีย
นการตรวจสอ
สอบอย่างน้อย
ช่น สภาพร่า
อบทั้งน้ี กรณี
สอบระดับแอ
ในกรณีผลกา
สอบที่พนักงา
รับมอบหมาย
บัติงานที่จัดทํ
งถูกต้อง 

กงานขับรถออ
ในการขนส่งก

เลขไมล์ของร
ารปฏิบัติงานแ
มเติมเพ่ือควบ
รือบรรจุภัณฑ

พ่ือนํามาเปรียบ
วบคุมรถขนส

cking ซึ่งสามา
มีการให้บริกา
นแล้วหลายรา
อุตสาหกรรมที
วจสอบการปฏ
มเพ่ือตรวจสอ
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รถขนส่งกากข
ยวกับการคว
อบทุกครั้งก่อ
ยต้องมีการระ
างกาย สภาพ
ที่ขับรถขนส่

อลกอฮอล์ เช่น
รตรวจสอบ พ
านขับรถไม่สา
ยให้ควบคุมผล
าให้พนักงาน

กไปปฏิบัติงาน
กากของเสียเพ

รถที่ใช้ขนส่งทั้
แต่ละครั้ง 
บคุมไม่ให้มีกา
ฑ์สามารถถ่าย
บเทียบกับเมื่อ

ส่งกากของเสีย
รถติดตามตรว
ารติดต้ัง GPS
าย ทั้งน้ี กรมโ
ที่เป็นอันตราย
ฏิบัติงานของ
อบระยะเวลาแ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ของเสียทุกครั้
บคุมตรวจสอ
อนออกปฏิบั
บุในประเด็นต

พจิตใจ ระดับ
งกากของเสีย
น เครื่องตรวจ
พบสภาพผิดป
ามารถออกไป
ลการตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบห

นทุกครั้ง ใหป้
พ่ือให้มั่นใจว่

ทั้งก่อนและหล

ารลักลอบนําก
ยภาพหลังจา
อรถขนส่งกาก
ยตลอดเส้นทา
วจสอบรถขนส
S พร้อมโป
โรงงานอุตสาห
ยโดยใช้ระบบ 
รถขนส่งกาก

และเส้นทางที่

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รั้งก่อนออกปฏิ
อบความพร้อ
ัติงาน ประจํ
ต่อไปน้ี 
บแอลกอฮอล์
ยที่เป็นอันตร
จวัดระดับแอล
ปกติในระดับต่
ปปฏิบัติงานไ
บ 
หมายทราบ แ

ปฏิบัติงานตาม
่ากากของเสีย

ลังจากปฏิบัติ

กากของเสียอ
ากนํากากของ
กของเสียมาถึง
งที่ใช้ขนส่ง 
ส่งกากของเสีย
รแกรมที่สาม
หกรรมกําลังด
GPS ด้วยเช่น

กของเสียแต่ล
รถขนส่งแต่ล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ฏิบัติงาน 
อมของคนขับ
าเดือน และ

ล์ ฯลฯ) วิธีต
ายควรเลือกใ
ลกอฮอล์ในลม
างๆ กัน 
ได้ทันที แต่ต้

และฝึกอบรม

มขั้นตอนที่จัด
ยไม่ถูกขนส่ง

งานขนส่งกาก

อกไปในระหว
งเสียจากโรงง
งโรงงาน    

ยแต่ละคันได้ต
มารถติดตามร
ดําเนินการจัด
นกัน 
ละคัน ผ่านระ
ะคันใช้ขณะป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

บรถขนส่ง
ประจําปี

รวจสอบ
ใช้วิธีการ
มหายใจ   

ต้องรอผล

จนเข้าใจ

ทําไว้  
ออกนอก

กของเสีย 

ว่างขนส่ง 
งานลูกค้า

ตลอดเวลา
รถได้แบบ 
ดทําระบบ

ะบบ GPS 
ปฏิบัติงาน 

 



กากของเ
1)  เลอื

2)  ภาช
ช่ือลู

3)  ภาช

ประ
ประ
ประ
ประ
ประ

ดังนั
 
 
 
 
 
 
 

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

รรจุในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะส
สยีและภาชนะ
มีฤทธ์ิกัดกร่อน
ไฟไม่ควรเก็บ
ลายอินทรีย์ที่มี
องเสียที่เกิดปฏิ

บที่ใช้บรรจุกา
กของเสีย และ
ากของเสียอัน
วาม “วัตถุอัน
องหมายแสด
ตามระบบสา

วัตถุระเบิด 
ก๊าซ
ของเหลวไวไฟ
ของแข็งไวไฟ 
วัตถุออกซิไดซ์
เปอร์ออกไซด์

ใช้ให้ถูกต้องต

หลักปฏิบัติทีด่ี

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

ะต้องมีฉลาก
ของเสีย  
ดป้ายหรือเคร่ื

วามเป็นอันตร
าแนกวัตถุอันต

ป
ป
ป
ป

นิก

ทกากของเสยี

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นภาชนะ
นิด ซึ่งมีหลักก
กิดปฏิกิริยาต่อ
ไม่ควรใช้ภาช

ะกอบ ไม่ควรเ
้) ใส่ไว้ในภาช

กระบุช่ือหรือ

องหมาย ดังน้ี

รายของกาก
ตราย ที่จําแน

ประเภทท่ี 6 
ประเภทท่ี 7 
ประเภทท่ี 8 
ประเภทท่ี 9 

ที่บรรจุอยู่จริ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ารพิจารณาดั
อกัน (Compa
ชนะที่เป็นเหล็

เก็บในภาชนะ
นะหรือบรรจุ

อชนิดกากขอ

น้ี

ของเสียที่บร
นกวัตถุอันตรา

วัตถุมีพิษแล
วัตถุกัมมันต
วัตถุกัดกรอ่
วัตถุอ่ืนๆ ที่

ง แสดงดังรูป

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ังน้ี 
atibility) เช่น
ลก็ 

ที่เป็นอลูมิเนีย
ภัณฑ์เดียวกัน

งเสีย ปริมาณ

รรจุอยู่ภายใน
ายออกเป็น 9 

ละวัตถุติดเช้ือ
ตรังสี 
อน 
ทีเ่ป็นอันตราย 

ที่ 17 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

น  

ยม 
น 

ณที่บรรจุ 

นภาชนะ 
ประเภท 

อ 

 



 

 

วัตถุร
เสียดสี
ดินปืน

 

ก๊าซไ
ระเบิด
ได้รับ
ก๊าซออ
คาร์บอ

 

ของเ
ประกา
อะซิโต

 

วัตถุที
แคลเซี

 

วัตถุอ
อ่ืนเกิด
เปอร์
แอมโม

 

วัตถุติ
และทํา
จากโร

 

วัตถุกั
ท่ีเป็นอ
เรเดียม

 

วัตถุอื
ของเสี

รูปที่ 

ะเบิด : ระเบิด
สีหรือได้รับควา
น พลุไฟ ดอกไม้ไ

ไม่ไวไฟ , ไม่เป็
ดได้เม่ือถูกกระ
ความร้อนสูงจ
อกซิเจน ก๊าซไน
อนไดออกไซด์ 

หลวไวไฟ : 
ายไฟ เช่น น้ํามัน
ตน ไซลิน 

ท่ี ถูกน้ําแล้วให้
ซียมคาร์ไบด์ โซ

ออกซิไดซ์ : ไม่ติ
ดการลุกไหม้ได้
ออกไซด์  โปแ
มเนียมไนเตรท 

ติดเชื้อ : วัตถุที
าให้เกิดโรคได้ เช
รงพยาบาล เข็ม

ัมมันตรังสี : วัต
อันตรายต่อสิ่งมี
ม 

อื่นๆ ท่ีเป็นอัน
สียปนเปื้อนไดออ

17 เครื่องหม

หลักปฏิบัติทีด่ี

ดได้เม่ือถูกกระ
ามร้อน เช่น ทีเอ
้ไฟ 

ป็นพิษ : อาจ
แทกอย่างแรง
จากภายนอก 
นโตรเจนเหลว

ติดไฟง่ายเ ม่ือ
ันเชื้อเพลิง ทินเ

ห้ก๊าซไวไฟ :
ซเดียม 

ติดไฟแต่ช่วยให้
้ดีข้ึน เช่น ไฮโดร
แตสเซียมคลอ

ท่ีมีเชื้อโรคปนเปื
ช่น ของเสียอันต
ฉีดยาท่ีใช้แล้ว 

ตถุท่ีสามารถให้
มีชีวิต เช่น โคบ

ตราย : เช่น ข
อกซิน 

มายสากลแสด

 
115

ดโีครงการยกระดับ

สําห

แทก
อ็นที 

เกิด
หรือ
เช่น 
ก๊าซ

อถูก
เนอร์

เช่น

ห้สาร
รเจน
อเรต

ปื้อน
ตราย

ห้รังสี
อลต์ 

ของเสียอันตรา

ดงลักษณะควา

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ก๊าซ
ก๊าซ
อะเซ

ก๊าซ
คลอรี

ของ
หรือไ
ผงกาํ

 

วัตถุ
เมื่อส
ฟอส
ซัลไฟ

 

ออร์
เม่ือถู
ทําป
เปอร

 

วัตถุ
อย่าง
สัมผั
ปรอ
หนัก

 

วัตถุ
เป็น
กรด
แคล

าย (ท่ีระบุอยู่ใน

ามเป็นอันตรา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ซไวไฟ : ติดไฟง
หุงต้ม ก๊าซไฮโ
ซทีลีน 

ซพิษ : อาจตา
รีน ก๊าซแอมโมเน

แข็งไวไฟ : ลุก
ได้รับความร้อน
ามะถัน ฟอสฟอร

ถุท่ีเกิดการลุกไ
สัมผัสกับอากา
สฟอรัสขาว ฟอ
ฟต์ 

์แกนิคเปอร์ออ
ถูกความร้อน ไว
ปฏิกิริยารุนแรงก
ร์ออกไซด์ 

ถุมีพิษ : อาจทํ
งรุนแรงจากการ
ผัสทางผิวหนัง 
ท สารฆ่าแมลง

กเป็นพิษ 

ถุกัดกร่อน : สาม
อันตรายต่อระ
เกลือ กรดกําม
เซียมไฮโปคลอไ

นกฎหมายวัตถุ

ายของวัตถุอัน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ง่ายเม่ือถูกประก
โดรเจน ก๊าซมี

ายเม่ือสูดดม 
นีย ก๊าซไฮโดรเจ

กติดไฟง่าย เม่ือ
นสูงภายใน 45 
รัสแดง ไม้ขีดไฟ 

ไหม้ได้เอง : ลุ
าศภายใน 5 
อสฟอรัสเหลือ

อกไซด์ : อาจเกิ
วต่อการกระทบแ
กับสารอ่ืนๆ เช่น

าให้เสียชีวิตหรื
รกิน การสูดดมห
เช่น อาร์ซีนิค
ง สารปราบศัตรู

มารถกัดกร่อนผิ
ะบบทางเดินห
ะถัน โซเดียมไฮ
ไรต์ 

ถุอันตราย) แอส

นตราย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กายไฟ เช่น
มีเทน ก๊าซ

เช่น ก๊าซ
จนคลอไรด์ 

อถูกเสียดสี
นาที เช่น 

กติดไฟได้
นาที เช่น 
ง โซเดียม

กิดระเบิดได้
และเสียดสี
น อะซิโตน

รือบาดเจ็บ
หรือจากการ
ไซยาไนด์ 
รูพืช โลหะ

ผิวหนังและ
ายใจ เช่น 
ฮดรอกไซด์ 

สเบสทอส

 



3.1 
 

ที่ถูกขนส
กรณีที่เป็
เข้ามาไว้
กําจัดด้ว
จึงต้องมกี
ของกากข
 
เหตุการณ

และความ

3.2 

 
ดําเนินกา

ลําดับที่ 
การขนส่

วัตถุประสงค์
เมื่อกากของ
ส่งมาน้ันมีคว
ป็นของเสียอัน
ภายในบริเวณ
ยวิธีการที่เหม
การป้องกันแล
ของเสียเกิดขึน้
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การรับ
หรือไม

 การเกิ
บรรจุใ
อย่างทั

 การลัก
ซึ่งเหตุการณ์
มปลอดภัยขอ
 
กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 10
ารดังต่อไปน้ี 

5 และลําดับที
งของเสียอันต

ส

ค ์
เสียถูกขนส่ง
วามถูกต้องทั้ง
นตรายหรือไม
ณโรงงานแล้ว 
มาะสมต่อไป 
ละควบคุมไมใ่
นในระหว่างที
ฐานการปฏิบั

บกากของเสี
ม่ตรงกับใบกํา
ดอุบัติเหตุจา
ในระหว่างที่อ
ทนัท่วงที 
กลอบนํากากข
เหล่าน้ี จะนํา
องพนักงานแล

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงอุต
0 การรับมอ

(1) ตรวจ
ที่ 6 ให้ถูกต้อ
ตรายถูกต้องค

สวนที ่3 การ

หลักปฏิบัติทีด่ี

เข้ามาในบริเ
งประเภทแล
ม่ เพราะหากโ
โรงงานจะต้อ
และเน่ืองจาก

ให้เกิดอุบัติเห
ที่ยังไม่ได้ดําเนิ
บัติงานที่ดีสําห

ยที่มีประเภท
กับการขนส่ง 
กการขนส่งกา
อยู่ในโรงงานห

ของเสียไปกําจั
าไปสู่การรั่วไห
ละประชาชน

ก่ 
ตสาหกรรม เรื

อบของเสียอัน

จสอบต้นฉบับ
งตรงกับของเ
ครบถ้วนให้ลง

รรบักากของ
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เวณโรงงาน โ
ะปริมาณกาก
โรงงานตกลง
องเป็นผู้รับผิด
กกากของเสีย
ตุหรือเหตุฉุก

นินการบําบัด ก
หรับขั้นตอนน

ทหรือปริมาณ
(กรณีเป็นขอ
ากของเสียหรื
หรือเมื่อเกิดอุ

จดัอย่างไม่เหม
หลของมลสาร

รื่อง ระบบเอก
นตรายให้ผู้เ

บและคู่ฉบับใบ
เสียอันตรายที
ลายมือช่ือผู้เก

งเสยีเขามาไว

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

โรงงานจะต้อ
กที่ได้ตกลงไว
งรับกากของเ
ดชอบต่อกากข
ยได้เข้ามาอยู่ใ
เฉินต่างๆ ที่อ
กําจัดกากของ
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ณกากของเสี
องเสียอันตราย
รือการหกรั่วไห
บัติเหตุแล้วไม

มาะสม  
รในกากของเสี

กสารกํากับกา
ก็บรวบรวมบ

บกํากับการข
ที่จะรับกําจัด 
ก็บรวบรวมบํ

ไวในบริเวณ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

องทําการตรว
ว้กับลูกค้า แ
เสียที่ไม่สามา
ของเสียชนิดน้ั
ในพ้ืนที่ความ
อาจก่อให้เกิดก
งเสียด้วย  
วิธีปฏิบัติงาน

ยไม่ตรงกับที
ย) 
หลของกากขอ
ม่มีการดําเนิน

สียออกสู่สิ่งแว

ารขนส่งของเสี
บําบัดและกํา

ขนส่งของเสีย
หากเห็นว่าร
าบัดและกําจั

โรงงาน 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

วจสอบว่ากาก
และใบกํากับก
ารถบําบัด กํา
น้ันๆ ในการส่ง
รับผิดชอบขอ
การหกหล่นห

นที่จะป้องกันไ

ที่ตกลงกันไว้

องเสียออกจา
นการแก้ไขสถ

วดล้อม และสุ

สียอันตราย พ
าจัดของเสีย

ยอันตรายในล
ายละเอียดใน
ัดของเสียอันต
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กของเสีย 
การขนส่ง 
าจัดได้เอง 
งไปบําบัด 
องโรงงาน 
รือรั่วไหล

ไม่ให้เกิด

กับลูกค้า  

ากภาชนะ
ถานการณ์

สุขอนามัย

พ.ศ. 2547 
อันตราย 

ลําดับที่ 4 
นใบกํากับ
ตรายหรือ

 



ผู้มีอํานาจ
ของเสียอั

อันตราย
15 วัน นั

ของเสียอั
ของเสียอ
การเก็บร
และค่าใช้
อันตราย

นับต้ังแต่

ไว้กําจัด 
ของเสียอั

 
ตามประก
เรื่อง การ
ฉบับที่ 1
ที่ไม่ใช้แล้
ที่ไม่ใช้แล
และช่ือผู้

ที่ ไม่ใช้แ
แจ้งรายล
สิ่งปฏิกูล

จกระทําการแท
อันตรายในต้น

 ต้นฉบับส่งให
นับต้ังแต่วันได้

อันตรายให้ผู้เ
อันตรายทราบ
รวบรวมของเสี
ช้จ่ายอ่ืนตามส
แจ้งกรมโรงงา

ต่วันได้รับมอบ

กรณีผู้ก่อกํา
อันตรายตามแ

 ประก
สิ่งปฏิกู
ข้อ 1 

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

ข้อ 2  
แล้ว ซึ่งได้นํา
ละเอียดเก่ียวกั
ลหรือวัสดุที่ไม

ทน ที่ต้ังของส
นฉบับใบกํากับ

(2) ส่งคืน
ห้กรมโรงงาน
้รับมอบของเสี

(3) กรณีร
ก็บรวบรวมบํ
บทันที โดยผู้ก
สียอันตรายใน
สมควร หากไม
านอุตสาหกรร

(4) จัดเก็
บของเสียอันตร

(5) แจ้งให
าเนิดของเสีย
แบบกํากับการ

(6) ปฏิบัติ

กาศกระทรวง
กูลหรือวัสดุที

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม 
กูลหรือวัสดุที่ไ
) ออกตามคว
6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 

อกําจัดสิ่งปฏิกู
 ให้ผู้ประก
สิ่งปฏิกูลหรื

กับช่ือผู้ประกอ
ม่ใช้แล้วทุกครั้

หลักปฏิบัติทีด่ี

สถานที่รับกําจั
บการขนส่งขอ
นคู่ฉบับใบกํา
อุตสาหกรรม
สยีอันตรายไว้
รายช่ือและปริ
ําบัดและกําจั
ก่อกําเนิดของ
นระหว่างการ
ม่สามารถหาข้
รมตามแบบกํ
บคู่ฉบับใบกํา
รายไว้กําจัด 
ห้กรมโรงงานอุ
อันตรายส่งข
รขนส่ง-05 ท้า
ติตามคําแนะน

งอุตสาหกรร
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กิจการโรงงา
ฉบับที่ 6 (พ
ไม่ใช้แล้ว ลงวั
ามในพระราช
2541 และป
ลงวันที่ 17 

กูลหรือวัสดุที่ไ
อบกิจการโร
อวัสดุที่ไม่ใช้
อบกิจการโรง
รั้งที่ได้รับมอบ
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จัด หมายเลขโ
องเสียอันตราย
กับการขนส่ง
และคู่ฉบับลํา
ว้กําจัด 
ริมาณของเสีย
ัดของเสียอันต
งเสียอันตราย
รเจรจาต่อรอง
้อยุติได้ภายใน
ากับการขนส่ง
ากับการขนส

อุตสาหกรรมทร
ของเสียอันตร
ายประกาศกร
นําหลักเกณฑ์

รม เรื่อง หลั
กโรงงานโดยท
นที่มีสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2540) ออ
วันที่ 29 ตุลาค
ชบัญญัติโรงงา
ประกาศกระทร
พฤษภาคม 2
ไม่ใช้แล้ว โดย
งงานทําข้อต
ช้แล้วออกไป
งานที่ส่งมอบ 
บสิ่งปฏิกูลหรื

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

โทรศัพท์ที่สาม
ยและคู่ฉบับลาํ
งของเสียอันต
าดับที่ 6 ส่งให้

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

ราบภายใน 15
รายไปกําจัด 
ระทรวงอุตสาห
์วิธีการอ่ืนตาม

ลักเกณฑ์และ
ทางสื่ออิเล็กท
ลหรือวัสดุที่ไม
อกตามความใ
คม 2540 หรือ
าน พ.ศ. 2535
รวงอุตสาหกรร
2547 ต้องแจ้
ยทางสื่ออิเล็กท
ตกลงกับผู้รับบ
บําบัดหรือกํ
ชนิด ปริมาณ 
รือวัสดุที่ไม่ใช้

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มารถติดต่อได
าดับที่ 4 ลําดั
ตรายลําดับที่
ห้ผู้ก่อกําเนิดข

ตรงกับรายกา
เสียน้ันไว้ก่อน
อบค่าเสียหาย
วนที่เพ่ิมสําหรั
เก็บรวบรวมบํ
ระกาศกระทร
นตรายลําดับที

5 วัน นับต้ังแต
โดยไม่ได้จัด
หกรรม 
มที่กรมโรงงาน

ะวิธีการแจ้ง
รอนิกส์ (Inte
ม่ใช้แล้วซึ่งมีล
ในพระราชบัญ
อตามประกาศ
5 เรื่อง การก
รม เรื่อง การก
จ้งรายละเอียด
ทรอนิกส์ (Int
บําบัดหรือกํา
กําจัด โดยให้
วิธีการบําบัดห
ช้แล้วจากผู้ป

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ด้ ลงวันที่ เดือ
ับที่ 5 และลํา

ที่ 4 ให้ผู้ขนส่
ของเสียอันตรา

รในใบกํากับก
นและแจ้งให้ผู้ก
ย และค่าใช้จ่า
รับการบําบัดแ
บําบัดและกําจั
รวงอุตสาหกรร
ที่ 5 ไว้อย่างน

ต่วันรับของเสี
ทําใบกํากับก

นอุตสาหกรรม

งรายละเอียด
ernet)  พ.ศ.
ลักษณะและค
ญญัติโรงงาน พ
ศกระทรวงอุตส
กําจัดสิ่งปฏิกูล
กําจัดสิ่งปฏิกูล
ดเก่ียวกับชนิด
ternet) 
าจัดสิ่งปฏิกูล
้ผู้รับบําบัดห
หรือกําจัด และ
ระกอบกิจกา
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สาหกรรม 

อน ปีที่รับ
าดับที่ 6 
งของเสีย
ายภายใน 

การขนส่ง
ก่อกําเนิด
ายสําหรับ
และกําจัด
จัดของเสีย
รมฉบับน้ี 
น้อย 3 ปี 

ยอันตราย 
การขนส่ง 

มกําหนด 

ดเก่ียวกับ 
. 2547 
คุณสมบัติ
พ.ศ. 2535 
สาหกรรม 
ลหรือวัสดุ 
ลหรือวัสดุ 
ด ปริมาณ 

ลหรือวัสดุ 
หรือกําจัด 
ะการขนส่ง 
ารโรงงาน  

 



เพ่ือนําไป
ไปยังกรม
สิ่งปฏิกูล

 
เรื่อง การ
โรงงาน ใ
 
บําบัดแล

ที่ได้รับใบ
ตามรายชื

ต้องตรวจ
การขนส่
กิจการรับ
 
กิจการรับ
ต้องรับผิ
ภายใน 1
ภายในวัน
 
และกําจัด
แล้วแจ้งใ
ของเสียอั

ปบําบัดหรือกํา
มโรงงานอุตส
ลหรือวัสดุที่ไมใ่

 ประกา
ข้อ 19

รขนส่งวัตถุอัน
ให้แจ้งข้อมูลต

ข้อ 20 
ละกําจัดสิ่งปฏิ

 ประก
สิ่งปฏิ
ที่ไม่ใช
ข้อ 2 

บอนุญาตนําส
ช่ือและปริมาณ

ข้อ 3 
จสอบความถู
ง หากพบว่าร
บบําบัดและกํ

บบําบัดและกํ
ดชอบค่าเสียห
5 วัน ให้ผู้รับบ
นที่ครบกําหนด

ดฯ ส่งคืนของ
ให้กรมโรงงาน
อันตรายให้กับ

าจัดหรือนําไป
าหกรรม ตาม
ใช้แล้วถึงสถา

าศกระทรวงอุต
9 ต้องใช้ใบก
นตรายทางบก
ต่อกรมโรงงาน

ต้องรับภาร
ฏิกูลหรือวัสดุที

าศกรมโรงงา
ฏิกูลหรือวัสดุ
ช้แล้ว พ.ศ. 2

ต้องรับสิ่งป
สิ่งปฏิกูลหรือ
ณของสิ่งปฏิกู

กรณีรับบํ
ถูกต้องของราย
รายช่ือและปริ
ําจัดดําเนินกา

(1) กรณเี
าจัด รับมอบข
หายและเสียค
บําบัดและกําจั
ด เพ่ือให้กรมโ

(2) กรณีเ
งเสียอันตราย
นอุตสาหกรรม
บผู้ก่อกําเนิดที่

หลักปฏิบัติทีด่ี

ปใช้เป็นประโย
มแบบการแจ้ง
านที่บําบัดหรือ

ตสาหกรรม เรื่
กํากับขนส่ง แ
ก พ.ศ. 2545 
นอุตสาหกรรม
ระความรับผิด
ที่ไม่ใช้แล้ว แล

านอุตสาหกร
ดุที่ไม่ใช้แล้ว
2550 
ปฏิกูลหรือวัส
อวัสดุที่ไม่ใช้แ
ลหรือวัสดุที่ไ
าบัดหรือกํา
ยช่ือ และปริม
ริมาณของเสีย
ารดังต่อไปน้ี 
เป็นสิ่งปฏิกูลห
ของเสียอันตร
ค่าใช้จ่ายส่วน
จดั แจ้งต่อกรม
รงงานอุตสาห
เป็นสิ่งปฏิกูลห
ยให้ผู้ก่อกําเนิด
ม หรือหน่วยง
เป็นเจ้าของข
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ยชน์อ่ืนใด โดย
งที่กรมโรงงาน
อกําจัดของผู้รั

รื่อง การกําจัดส
และต้องปฏิบั
และเมื่อมีการ

มโดยการแจ้งท
(Liability) ต่อ
ละได้ลงลายมอื

รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอ

สดุที่ไม่ใช้แล้
แล้วออกนอก
ม่ใช้แล้วที่ระบ
จัดสิ่งปฏิกูล
มาณของเสียอ
ยอันตรายไม่ต

หรือวัสดุที่ไม่ใ
ายน้ันไว้ก่อน 

นที่เพ่ิมสําหรับ
มโรงงานอุตสา
กรรมหรือหน่ว
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ดโดยทันที พร
งานที่ได้รับมอ
องเสียอันตรา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยวิธีการส่งข้อมู
นอุตสาหกรรม
รับบําบัดหรือก

สิ่งปฏิกูลหรือว
บัติตามประก
รรับสิ่งปฏิกูลห
ทางสื่ออิเล็กท
อสิ่งปฏิกูลหรือ
อช่ือในใบกํากั

ลักเกณฑ์และ
อบกิจการบํา

้วจากผู้ก่อกํา
กโรงงาน มายั
บุไว้ในใบอนุญ
ลหรือวัสดุที่ ไ
อันตรายให้ถูก
รงกับรายการ

ใช้แล้วที่ได้รับอ
และแจ้งให้ผู้

บการบําบัดหรื
หกรรมหรือหน
วยงานที่ได้รับม
ใช้แล้วที่ไม่ได้
ร้อมเก็บสําเน
อบหมายทรา
ายเพ่ือดําเนินก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มูลทางสื่ออิเล็ก
มกําหนด ทั้งนี
กําจัด 

วัสดุที่ไม่ใช้แล
าศมติคณะก
หรือวัสดุที่ไม่ใ

ทรอนิกส์ 
อวัสดุที่ไม่ใช้แ
กับการขนส่งแ

ะวิธีการปฏิบั
าบัดและกําจ

าเนิดสิ่งปฏิกู
ยังโรงงานของ
ญาตเท่าน้ัน 
ไม่ใช้แล้วที่ เ
กต้องตรงกันก
รในใบกํากับก

อนุญาตแล้วต
ก่อกําเนิดทรา
รือกําจัด หาก
น่วยงานที่ได้รั
มอบหมายดําเ
ด้รับอนุญาตต
นาใบกํากับกา
บภายใน 7 วั
การตามกฎหม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กทรอนิกส์  (I
น้ี ให้แจ้งทันที

ล้ว พ.ศ. 254
กรรมการวัตถุ
ใช้แล้วเข้ามาใ

แล้ว เมื่อรับดํา
แล้ว 

บัติเก่ียวกับกา
จัดสิ่งปฏิกูลห

ลหรือวัสดุที่ไ
งผู้รับบําบัดห

ป็นของเสีย
กับที่ระบุไว้ใน
การขนส่ง ให้ผู้

ตามข้อ 2 ให้ผู้
าบทันทีโดยผู้ก
กไม่สามารถหา
รับมอบหมายท
เนินการสั่งการ
ามข้อ 2 ให้ผู้
รขนส่งไว้เป็น
วัน นับต้ังแต่วั
มายต่อไป 
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nternet) 
ทีเมื่อได้นํา 

48 
ถุอันตราย 
ในบริเวณ

าเนินการ

ารจัดการ 
หรือวัสดุ 

ไม่ใช้แล้ว 
หรือกําจัด  

อันตราย  
นใบกํากับ
ผู้ประกอบ

ผู้ประกอบ
ก่อกําเนิด 
าข้อยุติได้
ทราบทันที
รต่อไป 
ผู้รับบําบัด
นหลักฐาน 
วันที่ส่งคืน

 



 
การขนส่
 

3.3 
 
ถนน เส้น
นํ้าเสียจา
 
มีการปฏิ
ให้มีการน
 
ไม่ตรงกับ
สําหรับเ
พร้อมควบ
 

3.4 
 

ต่อความ
เข้ามายัง
ตลอดไป
ผู้ประกอบ
และการต
กากของเ
 
เข้ามาไว้ใ

ถนนหรือเ
1)   ผิวถ

พ้ืนท
ไหล

2)   กรณ
ทรา

ข้อ 4 
งโดยเด็ดขาด 

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

รายละเอียดวิ
เมื่อกากของ
เสียหายทั้งห
งภายในบริเวณ
จนถึงการใช้วิ
บกิจการโรงงา
ตรวจสอบเพ่ือ
เสียไว้ภายในโ
สําหรับข้อแน
ในบริเวณโรงง

เส้นทางเดินรถ
ถนนในโรงงาน
ที่ที่มีความแข็
ล่ทางออกจาก
ณีมีทางแยก 
าบก่อนเพ่ือเพ่ิ

ห้ามรับมอ

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออ
จุดพักกากขอ
และนําไปบําบ
อกสารระบุขั้น
ดคล้องกับเกณ
ย่างถูกต้อง 
กณฑ์ในการปฏ
การขนส่งหรื
ปฏิเสธการรั
การปฏิบัติอย่

วิธีปฏิบัติสําห
งเสียที่ถูกขนส
มดที่เกิดจาก
ณโรงงานเพ่ือ
วิธีที่ปลอดภัยใ
านหลายแห่งม
อป้องกันการรั่ว
โรงงานก่อนนํ
นะนําเพ่ือให้มี
งาน ได้แก่ 

ถขนส่งกากขอ
นที่เป็นเส้นท
งแรง เรียบ แ
พ้ืนผิวจราจรห
ทางร่วมหรือ

พ่ิมความระมัด

หลักปฏิบัติทีด่ี

อบสิ่งปฏิกูลห

อุปกรณ์เครื่อ
องเสีย จุดล้าง
บัด พร้อมจัดใ
ตอนการปฏิบั

ณฑ์ฯ และสื่อส

ฏิเสธการรับก
อตามที่ตกลง
รับกากของเสี
างถูกต้อง 

หรับข้อกําหน
ส่งมายังบริเว
กากของเสียเ
ป้องกันการรั
ในการเก็บกัก
มักจะไม่ให้คว
ัวไหล หกล้นห
ําไปบําบัด กํา

มีการปฏิบัติที่ส

งเสียภายในโร
างว่ิงของรถข

และมีเส้นแบ่งช
หรือจัดทําไหล
อจุดตัดของกร
ระวังในการขั
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หรือวัสดุที่ไม่ใ

งมือที่สอดคล
งล้อรถและกร
ให้มีการบํารุงรั
บัติงานรับกาก
ารให้พนักงาน

กากของเสีย แ
งกันไว้ และสื่
สียควรติดไว้ใ

ดที่สําคัญ 
วณโรงงานขอ
เหล่าน้ัน ดังน้ั
ับกากของเสีย
กากของเสียก่อ
วามสําคัญในก
หรือการเกิดอุบ
าจัดเท่าที่ควรจ
สอดคล้องกับ

รงงานจะต้องแ
ขนส่งกากของ
ช่องจราจรชัด
ล่ทางเดินที่ปล
ระแสจราจรบ
ับขี่ 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ใช้แล้วที่เป็นข

ล้องกับเกณฑ
ระบะรถขนส่ง
รักษาให้มีสภา
ของเสียเข้าม
นที่เกี่ยวข้องทั้

และมาตรการ
สอสารให้พนัก
ในสถานที่ปฏิ

องผู้รับบําบัด
น้ัน การตรวจรั
ยที่โรงงานไม่ส
อนนําไปบําบัด
การตรวจสอบ
บัติเหตุจากกา
จะเป็น     
ข้อกําหนดที่ส

ข็งแรง และมีค
งเสียซึ่งต้องใช
ดเจน กรณีเป็น
ลอดภัย 
บนถนนในโร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ของเสียอันต

ฑ์มาตรฐานกา
งกากของเสีย
าพดีพร้อมใช้ง
าไว้ในบริเวณ
ั้งหมดได้รับท

รตอบสนองกร
กงานที่เก่ียวข้
ฏิบัติงานในบ

ด กําจัด โรงง
รับกากของเสี
สามารถบําบัด
ด กําจัดจึงเป็น
บกากของเสียท
ารขนถ่ายกากข

สําคัญในขั้นต

ความปลอดภัย
ช้ร่วมกับยาน
นทางเดินร่วมด

งงาน ให้จัดท

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ราย โดยไม่มี

ารปฏิบัติงานท
 รวมถึงระบบ
งานอยู่ตลอดเ

ณโรงงาน โดยก
ราบ พร้อมคว

รณีกากของเสี
ข้องทั้งหมดได้
บริเวณที่เห็นไ

งานจะต้องรั
สียต้ังแต่ทันทีท
ด กําจัดได้ไว้ใ
นสิ่งสําคัญ อย่
ทันทีที่เข้ามาถึ
ของเสียหรือก

ตอนการรับกา

ยต่อการใช้งาน
พาหนะอ่ืนๆ 
ด้วยควรมีเส้น

ทําป้ายเตือนใ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มีใบกํากับ 

ที่ดี ได้แก่  
บรวบรวม 
เวลา 
กําหนดให้
วบคุมดูแล 

สียที่ขนส่ง 
ด้รับทราบ 
ได้ชัดเจน  

ับผิดชอบ 
ที่เดินทาง 
ในโรงงาน 
างไรก็ตาม 
ถึงโรงงาน 
การเก็บกัก

กของเสีย 

น 
ควรเป็น

นแบ่งแยก

ให้ผู้ขับขี่

 



สําห

รู
 
มีการตรว
กากของเ
1)   เมื่อ

หรือ
หรือ
ตรว

2)  จัดท
สถา
ในก

3)  จัดท
กฎห
ราย

4)  จัดท
อันต
คืนใ
อุตส
ให้กั

หรับตัวอย่างวิ ี

รูปที่ 18 ตัวอย

วจสภาพรถข
สียระหว่างกา
อรถขนส่งกาก
อปริมาตรของ
อตกหล่นของ
วจสอบใน Ch
ทําขั้นตอนก
านการณ์หรือ
การดําเนินการ
ทําเกณฑ์ในก
หมายกําหนด
ยงานการวิเคร
ทํามาตรการต
ตรายต้องสอ
ให้แก่ผู้ก่อกํา
สาหกรรมหรือ
กับผู้ก่อกําเนิด

ธีการปฏิบัติที

 
ย่างวิธีการปฏิ

ขนส่งและภาช
ารขนส่งภายใ
กของเสียเข้าม
งเสียที่ขนส่งม
งกากของเสียอ
ecklist หรือแ
ารปฏิบัติงาน
อความรุนแร
รในแต่ละขั้นต
การปฏิเสธกา
ด หรือเง่ือนไ
ราะห์ผลกระท
ตอบสนองกรณี
ดคล้องกับกฎ
เนิดในทันทีพ
อหน่วยงานท่ีไ
ฯ ที่เป็นเจ้าข

หลักปฏิบัติทีด่ี

ที่สอดคล้องกับ

บัติงานที่ดีสํา

ชนะบรรจุกาก
นโรงงาน 
มาในบริเวณโ
มา ทําหน้าที่ต
ออกจากภาช
แบบบันทึกกา
นกรณีมีการ
งของการหก
ตอนหรือแต่ละ
รรับกากของ
ไขที่ระบุไว้ใน
ทบสิ่งแวดล้อม
ณทีี่มีกากของเ
ฎหมายที่ระบุ
พร้อมเก็บสําเ
ได้รับมอบหม
องกากของเสี
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บข้อกําหนดน้ี 

หรบัขั้นตอนก

กของเสีย และ

โรงงาน ให้พน
ตรวจสอบสภา
นะบรรจุและ
ารตรวจสอบก
หกรั่วไหลขอ
รั่วไหลของก
ะกรณี ทั้งน้ี อ
เสียที่โรงงาน

นใบอนุญาตป
ม 
เสียดังกล่าวเข
ว่า จะต้องส่ง
เนาใบกํากับก
ายทราบภายใ

สยีอันตราย  

 
 
 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

แสดงดังรูปที

การรบักากของ

ะมีมาตรการต

นักงานของโร
าพรถและภาช
ะรถหรือไม่ด้ว
กากของเสีย 
องกากของเสี
กากของเสียแ
อาจรวมอยู่ใน
นไม่สามารถรับ
ระกอบกิจกา

ข้ามาในบริเวณ
งกากของเสีย
การขนส่งไว้เป็
ใน 7 วันนับต้ั

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ที่ 18

งเสยีเข้ามาในบ

ตอบสนองกร

รงงานซึ่งทําห
ชนะบรรจุกาก
ยทุกครั้ง โดย

สียระหว่างก
แตกต่างกัน พ
แผนฉุกเฉินขอ
บได้ ซึ่งอย่าง
ารโรงงาน ห ื

ณโรงงาน ซึ่งก
ยอันตรายที่โร
ป็นหลักฐานแ
ต้ังแต่วันที่ส่งคื

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

บริเวณโรงงาน

รณีมีการหกรั่

น้าที่ตรวจสอ
กของเสียว่ามีก
ยเพ่ิมเป็นราย

การขนส่ง โด
พร้อมระบุผู้รั
องโรงงานก็ได้
น้อยควรเป็น
รือเง่ือนไขท่ีร

กรณีที่เป็นกา
รงงานไม่สามา
แล้วแจ้งให้กร
คืนกากของเสีย

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

น 

รั่วไหลของ

อบนํ้าหนัก
การรั่วไหล
การที่ต้อง

ยจําแนก
ับผิดชอบ
ด้  
นไปตามท่ี
ระบุไว้ใน

กของเสีย
ารถรับได้
มโรงงาน
ยอันตราย

 



4.1 
 
รีไซเคิล แ
ผลกระท
กากของเ
จัดเก็บเพื
ปฏิกิริยา
ไม่ให้เกิด
 
เหตุการณ

 

4.2  

ปฏิบัติงา
เซนติเมต

อ่ืนใดที่อ
25,000 
วิศวกรรม

วัตถุประสงค์
การขนถ่ายหรื
และบําบัด กําจ
บต่อสิ่งแวดล้
เสียและวิธีกา
พ่ือป้องกันการ
ากันเองของกา
สภาวะที่อาจก
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
สถานที

 การกัด
ปฏิกิริ
ที่จัดเก็

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ

ข้อ 6 

านของคนงาน
ตร จากระดับพ้ื

อาจทําให้เกิด
ลิตรขึ้นไป ต้อ
มควบคุมหรือ

สวนที
กระบ

ค ์
รือถ่ายเทกากข
จัดกากอุตสาห
้อม สุขอนามั
รแยกจัดเก็บก
รกัดกร่อน หรื
ากของเสียที่น
ก่อให้เกิดการร
ฐานการปฏิบัติ

ดอุบัติเหตุแล
ที่หรือภาชนะ
ดกร่อน หรือรั
ยากันเองของ
ก็บในระหว่าง

ก่ียวข้อง ได้แก
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(1) บ่อห ื

นต้องมีขอบห
พ้ืนที่ติดกับบ่อ

(2)  ภาชน
ดอันตรายแก่บ
องมั่นคงแข็ง
อบุคคลอ่ืนที่รัฐ

ที ่4 การจัดเ
บวนการคดัแ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ของเสียจากรถ
หกรรมของโรง
มัย ความปลอ
กากของเสียจ
รือรั่วไหลของ
นํามาจัดเก็บ น
ระเบิด และกา
ติงานท่ีดีสําหร

ละการหกรั่วไ
จัดเก็บกากขอ
รั่วไหลของกา
กากของเสียที่
การจัดเก็บกา

ก่ 
ที่ 2 (พ.ศ. 25
เครื่องอุปกรณ
รือถังเปิดที่ท
รือราวก้ันแข็
หรือถังน้ัน 
นะบรรจุวัตถุอ
บุคคล สัตว์ พ
แรง เป็นไปต
ัฐมนตรีกําหน

เกบ็กากของเ
แยก รีไซเคลิ
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ถขนส่งมายังพ้ื
งาน จะต้องกร

อดภัยของพนั
ะต้องเหมาะส
กากของเสียอ
นอกจากน้ี ยัง
ารลุกไหม้ของ
รับขั้นตอนน้ี 

ไหลของกากข
องเสีย 
ากของเสียออ
ที่นํามาจัดเก็บจ
ากของเสียเพ่ือ

535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
ทํางานสนอง
งแรงและปล

อันตราย เช่น
พืช ทรัพย์หรื

ตามมาตรฐาน
นดโดยประกา

เสยีไวในพืน้
ล และบาํบัด

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

้นที่จัดเก็บกาก
ระทําภายใต้เง่ื
ักงานและปร
สมและสอดคล
ออกจากภาชน
งต้องตรวจสอ
กากของเสียที
จึงมุ่งเน้นวิธีก

ของเสียในระ

อกจากภาชนะ
จนเกิดการระ
อรอนําไปบําบั

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
งกันกับเครื่อ
อดภัยทางด้า

น วัตถุไวไฟ ว
รือสิ่งแวดล้อ
นที่ยอมรับ โด
ศในราชกิจจ

น้ทีเ่ก็บกากเ
ัด กาํจัดกากอ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ก เพ่ือรอนําเข้
ือนไขความปล
ะชาชน ขณะ
ล้องกับลักษณ
นะ หรือสถาน
บควบคุมสถา

ที่จัดเก็บด้วย  
การปฏิบัติงาน

หว่างการขน

ะและสถานที่
เบิด และการล

บัด กําจัด 

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
องจักรที่อาจ
านที่คนเข้าถึงไ

วัตถุระเบิด วั
มที่มีขนาดข
ยมีคํารับรอง
านุเบกษา แล

พือ่รอนําเขา
อุตสาหกรรม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ข้าสู่กระบวนก
ลอดภัยและไม
ะเดียวกันภาช
ณะสมบัติกาก
นที่จัดเก็บรวม
านที่จัดเก็บกา

นที่จะป้องกัน

ถ่ายกากของ

จัดเก็บ รวมถึ
ลุกไหม้ของกา

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
จเป็นอันตรา
ได้ สูงไม่น้อย

วัตถุเคมีหรือข
องภาชนะบร
ของผู้ประกอ
ละต้องสร้างเขื

าสู
ม 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 

ารคัดแยก 
ม่ก่อให้เกิด
ชนะบรรจุ 
ของเสียที่
ถึงการทํา
ากของเสีย

นไม่ให้เกิด

เสียไปยัง

ถึงการทํา
ากของเสีย

. 2535 

ายในการ
ยกว่า 100 

ของเหลว 
รรจุต้ังแต่ 
อบวิชาชีพ
ขื่อน หรือ

 



กําแพงคอ
บรรจุมาก
เพ่ือป้องก
และต้องจ
ได้อย่างเห
วิชาการแ

โดยเฉพา

อากาศที่

และด้าน
ต้องได้รบั

หรือของ
คําเตือนค
 
ต้องมีสภ
ความเป็
ต้องแสด

ภายใน 3
หากจําเป็
ที่ได้รับม
ประกอบ

อนกรีตโดยรอ
กกว่าหน่ึงถัง ใ
กันการแพร่ก
จัดให้มีวัตถุหรื
หมาะสมและ
และภาชนะบร

 ประก
สิ่งปฏิ
ที่ไม่ใช
ข้อ 5 

าะ และต้องดํา

พอเพียง และ

นสิ่งแวดล้อม 
บความเห็นชอ

งเสียอันตราย
ความเป็นอันต

ข้อ 6 
ภาพมั่นคง แข็
นอันตรายโด
งรายละเอียด

ข้อ 9 
30 วัน และที่
ป็นต้องขยาย
มอบหมายภ
บการพิจารณา

อบให้มีขนาดท
ให้สร้างเข่ือน
กระจายของวั
รือเคมีภัณฑ์ที
ะเพียงพอในก
รรจุที่อาจเกิด

 

าศกรมโรงงา
ฏิกูลหรือวัสดุ
ช้แล้ว พ.ศ. 2

ต้องจัดเก็บ
าเนินการดังต่

(1) กรณีที
ะมีพ้ืนที่เพียงพ

(2) กรณีที
โดยเฉพาะก

อบจากกรมโรง
(3) ต้องแ

ที่อาจก่อปฏิกิ
ตรายติดต้ังไว้ใ

ภาชนะหรื
ข็งแรงและเป็น
ดยฉลากที่ติด
 ช่ือและปริมา

ต้องทําการ
เป็นของเสียอั

ยระยะเวลาก
ายใน 5 วัน 
าอนุญาตด้วย 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ที่สามารถกักเ
ที่สามารถเก็บ
ัตถุที่บรรจุได้

ที่มีคุณสมบัติเห
รณีที่ภาชนะบ
ประจุไฟฟ้าสถิ

านอุตสาหกร
ดุที่ไม่ใช้แล้ว
2550 
บสิ่งปฏิกูลหรื
อไปน้ี 
ที่จัดเก็บไว้ใน
พอต่อการจัดเ
ที่จัดเก็บไว้นอ
การปนเปื้อนแ
งงานอุตสาหก
แยกเก็บสิ่งปฏิ
กิริยาต่อกันอ
ในบริเวณจัดเ
อบรรจุภัณฑ์ท
นไปตามมาตร
ดภาชนะหรือ
าณของเสียอัน
รบําบัดหรือก
อันตรายภายใ
ารบําบัดหรือ
ก่อนครบระ
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เก็บปริมาณข
บกักวัตถุอันต
้อย่างมีประสิ
หมาะสมในกา
บรรจุน้ันต้ังอย
ถิตได้ในตัวต้อ

รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอ

รือวัสดุที่ไม่ใช้

นอาคาร สภาพ
เก็บอย่างปลอ
กอาคาร ต้องม
และกระจาย
กรรม หรือหน่
กูลหรือวัสดุที่

ออกจากกันเป็
ก็บของเสียอัน
ที่ใช้บรรจุสิ่งป
รฐานที่กําหน
บรรจุภัณฑ์ที
นตราย เลขที่ใ
กําจัดสิ่งปฏิกู
ใน 15 วัน นับ
อกําจัด ต้องแ
ะยะเวลาที่ กํ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

องวัตถุดังกล่า
รายน้ันเท่ากับ

สิทธิภาพ ในก
ารระงับหรือล
ยู่ในที่โล่งแจ้ง
องต่อสายดิน

ลักเกณฑ์และ
อบกิจการบํา

ช้แล้วที่รับมอ

พอาคารต้อง
ดภัย 
มีมาตรการป้อ
สู่ดิน นํ้า อาก

น่วยงานที่ได้รับ
ทีไ่ม่ใช้แล้วที่ไม
ป็นสัดส่วน โด
นตรายด้วย 
ปฏิกูลหรือวัส
นด และต้องติ
ที่สามารถเคลื
ใบกํากับการข
ลหรือวัสดุที่ไ
บต้ังแต่วันที่รับ
แจ้งต่อกรมโร
าหนดโดยต้อ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าวได้ทั้งหมด 
บปริมาตรของ
กรณีเมื่อเกิดวิ
ลดความรุนแร
 ต้องมีสายล่อ

ะวิธีการปฏิบั
าบัดและกําจ

บภายในอาค

มีความมั่นคง

องกันและควบ
กาศ โดยการ
บมอบหมายก่
ม่อันตรายและ
ดยต้องแสดงป้

สดุที่ไม่ใช้แล้วท
ดฉลาก ป้ายห
ลื่อนย้ายได้แล
ขนส่งและช่ือผู้
ไม่ใช้แล้วที่เป็
ับมอบสิ่งปฏิกู
รงงานอุตสาห
องแสดงเหตุ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

เว้นแต่กรณีที
งถังเก็บขนาด
บัติแก่ภาชนะ
รงของการแพ
อฟ้าให้เป็นไป

บัติเก่ียวกับกา
จัดสิ่งปฏิกูลห

คารหรือบริเว

งแข็งแรง มีกา

บคุมด้านความ
รจัดเก็บไว้นอ
อน 
ะที่เป็นของเสยี
ป้าย เครื่องหม

ที่เป็นของเสีย
หรือเครื่องหม
ละไม่ได้ติดต
ผูก่้อกําเนิดให้ค
ป็นของเสียไม
กูลหรือวัสดุที่
หกรรม หรือห
ตุผลและควา

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ที่มีภาชนะ
ใหญ่ที่สุด 
ะดังกล่าว 
ร่กระจาย

ปตามหลัก

ารจัดการ 
หรือวัสดุ 

ณที่จัดไว้

ารระบาย

มปลอดภัย
อกอาคาร 

ยอันตราย
มาย และ 

ยอันตราย 
มายแสดง
รึงกับพ้ืน  
ครบถ้วน 
ม่อันตราย
ไม่ใช้แล้ว 

หน่วยงาน 
ามจําเป็น

 



รับบําบัด
หรือวัสด
กรมโรงง
และต้อง
การขออน

ให้ปฏิบัติ

การหมัก
ที่มีผนังท

ห้องปฏิบั

สาเหตุให้

กรณีด้วย
ดังกล่าว 

แล้วนาย

นํ้ามันเช้ือ

ต้องใช้ระ
ซึ่งสามาร

ข้อ 10
ดหรือกําจัดสิ่ง
ดุที่ ไม่ ใ ช้แล้
งานอุตสาหก
งได้รับอนุญา
นุญาตนําสิ่งป

 ประก
เพื่อคว
ข้อ 23

ดังต่อไปน้ี 

กหมมทําให้ก
ทนไฟและประ

บัติงาน 

ห้เกิดการติดไฟ

ยตัวอักษรสีแด
และห้ามบุคค

ข้อ 24
จ้างต้องปฏิบั

อเพลิง 

ะบบท่อปิด ใน
รถปิดได้เองใน

0 กรณีที่ผู้ปร
ปฏิกูลหรือวัส
วส่ งไปบําบั
รรม หรือหน
าตก่อนจึงจะ
ปฏิกูลหรือวัสดุ

 

าศกระทรวง
วามปลอดภัย
3 ในกรณีที่น

(1) วัตถุไว
ลายเป็นวัตถุ

ะตูทนไฟที่ปิดไ
(6) จัดให้

(7) ควบค
ฟ 

(8) ต้องจั
ดงขนาดไม่ตํ่า
คลที่ไม่มีหน้าที
4  ในกรณีที่ วั
ัติดังต่อไปน้ี 

(1) การเก็

(5) การป้
ข.  ก

นกรณีที่ใช้ภาช
นการขนถ่าย ห

หลักปฏิบัติทีด่ี

ระกอบกิจการ
สดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดหรือกําจัด
น่วยงานท่ีได้
ดําเนินการไ

ดุที่ไม่ใช้แล้วอ

งมหาดไทย 
ยในการทํางา
นายจ้างมีหรือ

วไฟหรือวัตถุ
ถุไวไฟหรือวัต
ได้เอง และปดิ

ห้มีการระบาย

คุมมิให้เกิดกา

ัดทําป้าย “วัต
ากว่า 20 เซน
ที่เก่ียวข้องเข้า
วัตถุไวไฟหรือ

ก็บรักษาและข

้องกันอันตรา
การขนถ่ายจา
ชนะขนาดเล็ก
ห้ามใช้วิธีอัดอ
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รรับบําบัดแล
ภายในระยะเ

ดโดยผู้ รับบํา
รับมอบหมา
ด้ โดยให้ใช้ห
อกนอกบริเวณ

เรื่อง การป้อ
นสําหรับลูกจ
อเก็บรักษาวัต

ระเบิดตลอดถ
ตถุระเบิดให้แ
ดกุญแจห้องทุ
ยอากาศที่เหม

รรั่วไหลหรือก

ตถุระเบิดห้าม
นติเมตร บนพ้ืน
าไป 
อวัตถุระเบิด

นถ่ายนํ้ามันเชื

ยจากการขนถ
ากภาชนะหรือ
กชนิดที่เคลื่อน
อากาศ 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ะกําจัดสิ่งปฏิ
เวลาที่กําหนด
าบัดและกําจ
ยภายใน 5 ว
หลักเกณฑ์แ
ณโรงงาน 

องกันและระ
จ้าง พ.ศ. 253
ตถุไวไฟและวั

ถึงวัตถุที่เมื่ออ
แยกเก็บโดยไ
ทกุครั้งเมื่อไมม่ี
าะสมเพ่ือให้

การระเหยขอ

มสูบบุหรี่” หรื
้นสีขาว ติดไว้

เป็นของเหล

ช้ือเพลิงให้เป็น

ถ่ายวัตถุไวไฟ
อถังที่อยู่ภายใ
นย้ายได้ อาจ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ฏิกูลหรือวัสดุที
ดตามข้อ 9 แล
จัดฯ รายอ่ืน
วัน ก่อนครบ
ละวิธีการขอ

ะงับอัคคีภัยใ
34 
วัตถุระเบิดไว้ใ

อยู่รวมกันแล้
ไม่ให้ปะปนกั
มีการปฏิบัติงา
เกิดความปลอ

องวัตถุไวไฟหรื

รือ “วัตถุไวไฟ
ว้ให้เห็นได้ชัดเ

ว นอกจากก

นไปตามกฎหม

หรือวัตถุระเบิ
ในหรือนอกอ
เลือกใช้วิธีกา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ที่ไม่ใช้แล้ว ไม
ละต้องการนํา
น ต้องขออน
บระยะเวลาที
ออนุญาตเช่น

ในสถานประ

้ในสถานประ

้วจะเกิดปฏิกิ
ันและต้องเก็
านในห้องน้ันแ
อดภัยในห้อง

รือวัตถุระเบิด

ฟห้ามสูบบุหรี่
เจนที่หน้าห้อ

การปฏิบัติตา

มายว่าด้วยการ

บิดชนิดของเห
อาคารชนิดติด
าลักนํ้าหรือป๊ัม

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ม่สามารถ
าสิ่งปฏิกูล
นุญาตต่อ 
ที่กําหนด 
นเดียวกับ 

กอบการ 

ะกอบการ  

ริยา หรือ
ก็บในห้อง 
แล้ว 
งเก็บและ 

ดที่จะเป็น

” แล้วแต่
งเก็บวัตถุ

มข้อ 23  

รเก็บรักษา

หลว 
ดตรึงกับที่
มที่มีวาล์ว

 



ต้องห่างจ
 

 
ทํางานเกี
 
ไว้โดยเฉพ
ให้ถือเป็น
 
ไว้โดยเฉพ
ลูกจ้าง ส
ออกจาก

4.3  

อาคารเก็
บรรจุกา
ที่ล้างมือ 

พนักงาน
ถูกต้องใน

ให้พนักง

ที่จัดเก็บ

4.4 
ใ

กระบวน

จากแหล่งกําเน

 ประก
พ.ศ. 2
ข้อ 13

ก่ียวกับสารเคมี
ข้อ 14

พาะ ไม่น้อยกว
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
พาะ เพ่ือใช้ชํา
ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี
 

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีส
ก็บกักกากของ
กของเสียอัน
ล้างตาและอ
2)  จัดทําคู่ม

นทุกคนท่ีรับเข้
นการจัดเก็บแ
3)  จัดทําป้า
านที่เก่ียวข้อง
4)  เอกสาร
ออกไปบําบัด

รายละเอียดวิ
 ในระหว่างก
การคัดแยก รี

ง.  ว
นิดความร้อนไ

าศกระทรวงม
2534 

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

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออุ
งเสีย คัน เขื่อ
ตรายที่เป็นข
าบนํ้าฉุกเฉิน 
มือการจัดเก็บ
ข้ามาปฏิบัติงา
และขนถ่ายสา
ายแสดงขั้นตอ
งได้รับทราบ พ
ที่เป็นผลจาก
 กําจัด 

 

วิธีปฏิบัติสําห
การขนหรือถ่
รีไซเคิล และบํ

หลักปฏิบัติทีด่ี

วัตถุไวไฟหรือ
ไม่น้อยกว่า 1

มหาดไทย เรื

จัดให้มีที่ชําระ
อให้ลูกจ้างสา
งจัดที่ล้างมือ
กจ้าง 15 คน 
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อง
ม่น้อยกว่าหน่ึง
น 15 คน ทั้งน้ี
ช้ตลอดเวลา

อุปกรณ์เครื่อง
อน คูล้อมรอบ
องเหลว อุปก
ฯลฯ พร้อมจั
บและขนถ่าย
านในส่วนน้ี เพ
รเคมี 
อนการปฏิบัติ
พร้อมควบคุม
การปฏิบัติตา

หรับข้อกําหน
ถ่ายเทกากขอ
บําบัด กําจัดขอ
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อวัตถุระเบิด
16 เมตร เว้นแ

รื่อง ความปล

ะล้างสารเคมอัี
ามารถใช้ได้ทนั
 ล้างหน้า สํา
และให้เพ่ิมจํ
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบนํ้าสําห
งห้องต่อลูกจ้า
น้ี จะต้องจัดข

งมือที่สอดคล้
บอาคารเก็บกั
รณ์ควบคุมระ
ัดให้มีการบําร
ยกากของเสีย
พ่ือให้ความรู้เ

งานในการขน
ดูแลให้มีการน
ามเกณฑ์ฯ เช่

ดที่สําคัญ 
องเสียจากรถ
องโรงงาน โรง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ชนิดของเหล
แต่จะมีการป้อ

ลอดภัยในกา

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

ล้องกับเกณฑ์
ักกากของเสีย
ะดับของเหลวใ
รุงรักษาให้มสี
อันตรายอย่า
เก่ียวกับอันตร

นถ่ายของเสียอ
นําไปปฏิบัติอ
น แบบบันทึก

ถขนส่งมายัง
งงานส่วนใหญ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ลวที่นําไปใช้ใ
องกันไว้อย่างป

ารทํางานเก่ีย

ฝกับัว ที่ล้างต
ตุฉุกเฉิน 
ที่ทํางานเกี่ย
สัดส่วนของลู
นออกจากที่ทํ
ที่ทํางานเก่ียว
ละให้เพ่ิมจําน
นสําหรับการ

ฑ์มาตรฐานกา
ย เขื่อนหรือกํ
ในภาชนะบรร
สภาพดีพร้อมใ
างปลอดภัย พ
รายของสารเค

อันตรายที่เป็น
ย่างถูกต้อง 
กการจัดเก็บแ

งพ้ืนที่จัดเก็บ
ญ่ยังไม่ได้ตระห

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ในบริเวณท่ีป
ปลอดภัย 

ยวกับสารเคมี

ตา ไว้ในบริเวณ

ยวกับสารเคมี
กจ้าง ส่วนทีเ่

ทาํงานทุกครั้ง 
วกับสารเคมี

นวนขึ้นตามสัด
ชําระสารเคมี

ารปฏิบัติงานท
กําแพงล้อมรอ
รจุกากของเสีย
ใช้งานอยู่ตลอ
พร้อมกับการ
คมี และวิธีปฏิ

นของเหลว แล

และการนํากา

บกาก เพ่ือรอ
หนักถึงความ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ฏิบัติงาน  

มีอันตราย 

ณที่ลูกจ้าง

มีอันตราย 
เกิน 7 คน

อันตราย 
ดส่วนของ
มีอันตราย

ที่ดี ได้แก่ 
อบภาชนะ
ยอันตราย  
อดเวลา 
รฝึกอบรม
ฏิบัติงานที่

ละสื่อสาร 

กของเสีย 

อนําเข้าสู่
ปลอดภัย

 



ระหว่างก
ประกอบ
และสอด
ออกจากภ

 
ไว้ในพ้ืนที

มีการจัด
ความเหน็
1) มีกา
2) กรณ

การ
3) สําห

โดย
แสดงดังรู

กรณี
หรือหน่ว
และการป
กากของเ

การปฏิบัติงาน
กับภาชนะที่ใช

ดคล้องกับลักษ
ภาชนะบรรจุ แ
สําหรับข้อแน
ที่เพ่ือรอนําเข้

ดเก็บกากขอ
นชอบจาก กร
ารจัดเก็บกาก
ณีจัดเก็บกาก
รปนเป้ือนสู่ดิน
หรับสถานที่จดั
 บริเวณโด

แหล่งประ
 ต้องไม่เป็น
 พ้ืนต้องแ

ต่อการกดั
 มีรางระบา

และมีมาต
 จัดเก็บกา

วัสดุปิดคล
 มีอุปกรณ์
 การวางซ้อ

ยตัวอย่างการ
รูปที่ 19 
ณีจัดเก็บกากข
วยงานที่ได้รับ
ปนเป้ือนสู่สิ่ง
เสียไว้ในอาคาร

น ซึ่งอาจก่อให้
ช้ในการบรรจุก
ษณะสมบัติกา
และสถานที่จดั
ะนําเพ่ือให้มีก
้าสู่กระบวนก

งเสียไว้ภาย
รมโรงงานอุตส
ของเสียไว้ภา
กของเสียไว้น
น นํ้า และอาก
ดเก็บกากของ
ยรอบต้องไม่

ะกายความร้อน
นที่จอดยานพ
แข็งแรงและรั
ดกร่อนทนนํ้า 
ายลงสู่บ่อกักเ
ตรการป้องกัน
ากของเสียไว้ใ
ลุมที่กันการชะ
รองรับภาชนะ
อนกันของภาช
รจัดสถานที่แ

ของเสียไว้นอก
มอบหมายก่อ
แวดล้อม และ
ร โรงงานจะต้

หลักปฏิบัติทีด่ี

ห้เกิดผลกระท
กากของเสียแล
กของเสียที่จัด
ดเก็บหรืออาจจ
การปฏิบัติที่สอ
ารคัดแยก รีไซ

ในอาคารที่มี
สาหกรรม หรือ
ยในอาคารทีม่ี

นอกอาคาร ต้
กาศ  
งเสียนอกอาค
มีสาเหตุที่ทําใ
น 

พาหนะหรือเส้น
รับนํ้าหนักกา

เก็บ หรือเขื่อน
นการปนเป้ือน
ในภาชนะปิด
ะของน้ําฝนได้มิ
ะบรรจุกากขอ
ชนะบรรจุต้อง
และมาตรกา

กอาคาร โรงงา
อน พร้อมแนบ
ะหากเง่ือนไขใ
้องทําหนังสือ
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ทบต่อสิ่งแวดล้
ละวิธีการจัดเก็
ดเก็บ จึงทําให
จะก่อให้เกิดป
อดคล้องกับข้อ
ซเคิล และบํา

มีความมั่นคง
ือหน่วยงานที
มีความมั่นคง 
ต้องมีมาตรกา

าร ควรมีลักษ
ให้เกิดอัคคีภั

นทางจราจร
ากของเสียได

นเพ่ือป้องกันไ
ของมลสารสูดิ่
ด กรณีเป็นขอ
มิดชิด 
องเสียที่เป็นอัน
งสูงไม่เกิน 3 
ารที่ควรดําเนิ

นต้องทําหนัง
บภาพถ่ายแสด
ในใบอนุญาตป
ขอยกเลิกเง่ือ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

้อม สุขอนามั
ก็บกากของเสีย
ห้เกิดการกัดก
ฏิกิริยากันเอง
อกําหนดที่สําค
าบัด กําจัด ได้

งแข็งแรง กร
ี่ได้รับมอบหม
แข็งแรง มีกา
ารป้องกันแล

ษณะดังน้ี 
ัย : ไม่มีหญ้

ด้ไม่ลื่น กรณี

ไม่ให้นํ้าฝนชะ
ดิน นํ้า อากาศ
องเสียที่เป็นข

ันตราย กรณีมี
เมตร และมคี
นินการกรณีจั

สือขอความเห็
ดงมาตรการป้อ
ประกอบกิจก
นไขในใบอนุญ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ัยและความปล
ยของโรงงานเอ
กร่อน หรือหก
งระหว่างกากข
คัญในขั้นตอน
้แก่ 

รณีจัดเก็บไว้น
มาย 
ารระบายอากา
ละควบคุมด้าน

ญ้าขึ้นรก ไม่มีว

ณีจัดเก็บของ

ะล้างกากของเ
ศได้แก่ 
ของแข็งและไ

มีการหกรั่วไห
ความปลอดภัย
จัดเก็บกากข

ห็นชอบจาก กร
องกันและควบ
ารโรงงานระบ
ญาตเพ่ิมเติมด้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ลอดภัยของพ
องยังไม่มีความ
กรั่วไหลของกา
ของเสียที่นํามา
นการจัดเก็บกา

้นอกอาคารต

าศที่พอเพียง 
นความปลอด

วัสดุติดไฟได้ 

เสียอันตราย

เสียไหลออกสู่

ไม่เป็นอันตรา

หลของกากขอ
ย 
องเสียไว้นอ

รมโรงงานอุตส
บคุมด้านความ
บุว่าโรงงานต้อ
ด้วย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นักงานได้ 
มเหมาะสม
ากของเสีย
าจัดเก็บ   
ากของเสีย

ต้องได้รับ

  
ดภัยและ

และไม่มี

ยต้องทน

สู่ภายนอก 

ายอาจใช้

งเสีย 

กอาคาร

สาหกรรม 
ปลอดภัย
องจัดเก็บ

 



ต้องเลือก
ข้อแ

บรรจุในภ
ภาชนะบ
รองรับกร
1) ภาช

ได้ทั้
ของ

2) ภาช
เช่น

 

กประเภทภาช
แนะนําเพ่ือให้
ภาชนะที่เหมา
บรรจุของเสียอ
รณีเกิดเหตุหก
ชนะที่มีขนาดต
ทั้งหมด สําหรับ
งถังที่มีขนาดใ
ชนะบรรจุของ
น Level Gau

รูปที่ 19  ตั
ที

ชนะที่จัดเก็บก
ห้มีการปฏิบัติที
าะสมและติดฉ
อันตรายท่ีเป็
กรั่วไหล 
ต้ังแต่ 25,000
ับกรณีที่มีภาช
ใหญ่ที่สุด 
งเสียอันตราย
ge หรือ Leve

(ก) ลัก

(ข) มาตรก

ตัวอย่างวิธีการ
ที่โรงงานควรดํ

หลักปฏิบัติทีด่ี

กากของเสียให้
ที่สอดคล้องกับ
ฉลากบนภาชน

ปนของเหลวต้

0 ลิตรขึ้นไป ต
ชนะบรรจุของ

ยที่เป็นของเห
el Indicator

ักษณะของสถา

การป้องกันการ

รปฏิบัติงานที่ดี
ดําเนินการกรณ
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ห้เหมาะสมกับ
บข้อกําหนดน้ี
นะ ในขั้นตอน
้องติดต้ังอุปก

ต้องมีเขื่อนหรื
งเสียอันตรายม

ลวทุกประเภท
ตามความเห

นท่ีจัดเก็บกากข

รปนเปื้อนของมล

ดีสําหรับการจ
ณีจัดเก็บกากข

 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

บประเภทกาก
น้ี เหมือนกับใน
นการขนส่งขอ
กรณ์ควบคุมระ

รือกําแพงโดย
มากกว่า 1 ถ

ทต้องติดต้ังอุ
มาะสม 

ของเสียไว้นอกอ

ลสารสู่อากาศ น

จัดสถานที่และ
ของเสียไว้นอก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ของเสยี
นกรณีข้อกําห
องเสีย 
ะดับของเหล

รอบให้มีขนาด
ถัง เขื่อนต้องมี

ปกรณ์ควบคุม

อาคาร

น้ําและดิน

ะมาตรการทีเ่
กอาคาร 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

หนดกากของเสี

วในถังและมีม

ดที่เก็บกักกาก
มีขนาดเท่ากับ

มระดับของเห

เหมาะสม 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

สียจะต้อง

มาตรการ

กของเสีย
บปริมาตร

หลวในถัง 

 

 



การถ่ายเท
และวิธีปฏ
1) จัดท

ในภ

2) ติดต
ป้อง

3) การ
จะต

4) รถแ
ไอร

5) กรณ
ในพื
โดย

ลักษณ

 

 

ทกากของเสียท
ปฏิบัติงานที่เหม
ทําขั้นตอนกา
ภาชนะต่างๆ โ
 ให้มีการต
 ให้มีการค
ของปริมา

ต้ังระบบสัญญ
งกันกากของเ
รถ่ายเทกากข
ต้องกระทําผ่า

แท้งก์ที่ขนส่งต
ระเหยที่จะกร
ณีที่มีการถ่าย
พ้ืนที่ปฏิบัติงา
ยตัวอย่างวิธีกา

ณะขอบเขื่อนกั้น

รูปที่ 20 ตัว

ที่เป็นของเหลว
มาะสม  
ารปฏิบัติงาน
โดยอย่างน้อย
รวจสภาพรถ 
ควบคุมหรือต
ตรภาชนะบร

ญาณแจ้งเตือน
เสียล้นถัง 
องเสียอันตรา
านระบบท่อจุม่

ตัวทําละลายต
ะจายสู่บรรยา

ยเทกากของเสี
นที่พนักงานผู้
ารปฏิบัติงานท

นเก็บของเสียกร

อย่างวิธีการป

หลักปฏิบัติทีด่ี

วจากถังหรือรถ

นการถ่ายเทก
ยต้องกําหนดวิ
สภาพถังและ
ตรวจสอบให้
รรจุ 
นระดับของเห

ายที่เป็นของเ
มสูบ เพ่ือลดก

ต้องติดต้ังระบ
ากาศ 
สียอันตราย ค
ผูป้ฏิบัติงานสา
ที่สอดคล้องกั

รณีเกิดการร่ัวไห

ปฏิบัติงานที่ดีส
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รถบรรทุกเพ่ือจั

ากของเสียที่
วิธีปฏิบัติงาน 
ะอุปกรณ์ก่อน
ห้ระดับสูงสุด

หลวในถังเพ่ือห

หลวจากถังหรื
การกระเด็นขอ

บบการนําไอร

ควรจัดทําเป็น
ามารถเห็นได้ช
ับข้อกําหนดที

 

หล ติดตั

สําหรับขั้นตอน

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

จัดเก็บในภาชน

เป็นของเหลว
ดังน้ี 

นการถ่ายเททกุ
ดในการถ่ายเ

หยุดการทํางา

รือ Interme
องควัน ไอระเ

ระเหยกลับ (V

ป้ายแสดงขั้น
ชัดเจน 
ที่กล่าวแล้ว แส

ต้ังระบบ Sonar

นการถ่ายเทก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นะต่างๆ ต้องมี

วจากถังหรือ

กครั้ง  
เทกากของเสี

นของป๊ัมโดย

ediate Bulk
เหยและกลิ่น 

Vapor Retu

นตอนการปฏิบ

สดงดังรูปที่ 2

r แจ้งเตือนระดั

กากของเสียที่เ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มีอุปกรณ์ความ

รถบรรทุกเพ่ื

สียไม่เกินระด

อัตโนมัติ และ

k Container
  

rn Pipeline

บัติงานท่ีถูกต้

20 

ับของเหลวภาย

เป็นของเหลว

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มปลอดภัย

พ่ือจัดเก็บ

ดับสูงสุด

ะอุปกรณ์

rs (IBCs) 

e) เพ่ือลด

้อง ติดไว้

 

ยในถังเก็บ

 

 



สายไฟเช

ติ

ติดต้ังระบ
ท่ีรถแท้ง

ตัวอย

ชื่อมตัว Senso
(มีการเชื

ติดต้ังระบบสัญญ

บบการนําไอระเ
งก์ขนส่งตัวทําละ

สู

ย่างป้ายแสดงข้ัน

or จับของเหลวต
ชื่อมต่อกับสายดิ
ญาณแจ้งเตือนภ

หยกลับ (Vapo
ะลาย เพ่ือลดไอ
สู่บรรยากาศ 

ั้นตอนการปฏิบติั

หลักปฏิบัติทีด่ี

ตามระดับท่ีกําห
ดิน) 

นภัยระดับของเห

or Return Pipe
อระเหยที่จะกระ

ติงานถ่ายเทกากข
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หนด ตัว 

หลวในถังจัดเก็

eline) 
ะจาย 

 
ของเสียติดไว้ในพ

รูปที่ 20 (ต่อ
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

Sensor จับขอ
ท่ีอยู่ในแท้งก

็บเพ่ือป้องกันวั

จัดทําตัว
ไว้ท่ีภาชนะบ

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

อ)

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

องเหลว
ก์ 
วัตถุดิบล้นถังขณ

ัวบ่งชี้ปรมิาตร (
บรรจุกากของเสี

นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กล่องแจ้งเตือน
สัญญาณเสียง

ณะทําการสูบถ่

 

(Sign Glass)  
สียท่ีเป็นของเหล

 
งานเห็นได้อย่างช

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นเป็นชนิด
งและไฟ 
าย

ลว 

ชัดเจน

 



5.1 
 
จากกระบ
มีประสิท
ต่อสิ่งแวด
และระบ
ประสิทธิ

สารเคมที

 

5.2  

ความปล
โดยประก

ต้องจัดให

ที่อาจทํา
ลิตรขึ้นไ

ส

วัตถุประสงค์
ระบบสาธาร
บวนการต่างๆ
ทธิภาพ และ
ดล้อม และสุข
บบําบัดมลพิษ

ธภาพ 
(1) ห้องปฏิบ
(2) สถานที่

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

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ
 ข้อ 5
ลอดภัยของร
กาศในราชกิจ
 ข้อ 6
ห้มีบุคลากรป
 กฎกระ

ข้อ 6 

าให้เกิดอันตร
ป ต้องมั่นคง

สวนที่ 5 การ

ค ์
รณูปการที่สํ
ๆ ของโรงงาน
ลดมลพิษที่ร
ขอนามัยรวมถึ
ษต่อไปน้ี จึงต้

บัติการวิเครา
จัดเก็บสารเค

มบํารุง 
าบัดมลพิษอา
าบัดนํ้าเสีย 
การของเสีย  

ก่ียวข้อง ได้แก
ะทรวงกําหน
5 ผู้ประกอบ
ระบบไฟฟ้าใ
จจานุเบกษา โ
6 ผู้ประกอบ
ระจําโรงงาน 
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(1)  ภาช

รายแก่บุคคล 
 แข็งแรง เป็น

รจัดการระบ

หลักปฏิบัติทีด่ี

าคัญของโรง
น ถือเป็นส่วนป
ระบายออกสู่
ถึงความปลอด
ต้องได้รับการต

ะห์ 
คมี ท่อก๊าซห ื

ากาศ 

ก่ 
นดมาตรการค
บกิจการโรงงา
นโรงงานเป็น
โดยการตรวจส
กิจการโรงงาน

ที่ 2 (พ.ศ. 25
เครื่องอุปกรณ

ชนะบรรจุวัตถุอ
สัตว์ พืช ทรั
นตามมาตรฐ

บบบําบัดมลพ
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งงานรับบําบั
ประกอบที่สํา
ภายนอกให้อ

ดภัยของประช
ตรวจสอบ คว

รือภาชนะบร

วามปลอดภัย
านต้องจัดให้มี
นประจําทุกปี
สอบและรับรอ
นตามประเภท

535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
อันตราย เช่น 
ัพย์หรือสิ่งแว
านที่ยอมรับ 

พิษและสาธ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ัด กําจัดกาก
คัญที่ช่วยให้ก
อยู่ในระดับม
ชาชน ดังน้ัน ก
วบคุมที่ดีเพ่ือใ

รรจุก๊าซอัดภา

ยเก่ียวกับระบ
มีการตรวจสอ
ปี โดยวิศวกร
องดังกล่าวต้อ
ทหรือชนิดขอ

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
วัตถุไวไฟ วัตถ
วดล้อมที่มีขน
โดยมีคํารับร

ธารณูปการอื

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กของเสีย แล
กระบวนการข
มาตรฐานที่ไม
กระบวนการข
ให้กระบวนกา

ายใต้ความดัน

บบไฟฟ้าในโร
อบระบบไฟฟ้า
รหรือบุคคลอื
องจัดให้มีเอกส
องโรงงานในบั

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
ถุระเบิด วัตถุเค
นาดของภาชน
องของผู้ประ

อื่นๆ ในโรง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละระบบบําบั
ของโรงงานเป็
ม่ก่อให้เกิดผ
องระบบสาธา
ารเหล่าน้ีเป็นไ

นหรือผลิตภัณ

รงงาน พ.ศ. 2
าในโรงงานแล
อ่ืนที่รัฐมนต ี
สารเป็นหลักฐ
ัญชีท้ายกฎกร

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
คมีหรือของเห
นะบรรจุต้ังแต
กอบวิชาชีพวิ

งงาน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 

บัดมลพิษ 
นไปอย่าง
ลกระทบ 
ารณูปการ
ไปอย่างมี

ณฑ์ที่เป็น

2550 
ละรับรอง
รีกําหนด  

ฐาน 
ระทรวงน้ี

. 2535 

หลวอ่ืนใด 
ต่ 25,000 
วิศวกรรม

 



ควบคุมห
คอนกรีต
มากกว่า
เพ่ือป้อง
ต้องจัดให
อย่างเหม
วิชาการแ

สิ่งแวดล้
ปฏิบัติงา
ในราชกิจ

ที่จะระบ
ของคนงา

ที่กําหนด
อุตสาหก

มากกว่า 
มิลลิกรัม
อุตสาหก

อาจแตกต

หรือบุคคลอ่ืน
ตโดยรอบให้มี
หน่ึงถังให้สร้
กันการแพร่ก
ห้มีวัตถุหรือเค
มาะสมและเพี
และภาชนะบร

ข้อ 10
ล้อมตามท่ีรัฐ
านประจําสําห
จจานุเบกษา 
 

 ประก
ให้มีค่า
เรื่องกํ
ข้อ 1 

บายลงสู่แหล่
าน รวมทั้งจา

ข้อ 2 

ดไว้ขึ้นกับปริม
รรมกําหนด แ

2,000 มิลลิก
มต่อลิตร ต่าง
รรม 

ต่างจากกรมโ

นที่รัฐมนตรีกํ
มีขนาดที่สาม
ร้างเข่ือนที่สา
กระจายของวั
คมีภัณฑ์ที่มีคุ
พียงพอ ในกร
รรจุที่อาจเกิด
0 โรงงานต้อ
ฐมนตรีกําหน
หรับระบบป้อ

าศกระทรวง
าแตกต่างจาก

กําหนดคุณลัก
คําจํากัดคว

งนํ้าสาธารณ
กกิจกรรมอ่ืนใ

นํ้าทิ้งที่ระบ
(1) ควา
(2) ทีดีเ

2.1 
มาณนํ้าทิ้งแห
แต่ต้องไม่มาก

2.2 
กรัมต่อลิตร ค่า
จากที่กําหนด

(3) สาร
รงงานอุตสาห

หลักปฏิบัติทีด่ี

ําหนด โดยป
ารถจะกักเก็บ
ามารถเก็บกัก
ัตถุที่บรรจุได้
ณสมบัติเหมา

รณีที่ภาชนะบ
ประจุไฟฟ้าส

องมีวิธีการคว
นดโดยประกา
องกันสิ่งแวดล้

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

หล่งรองรับนํ้า
กกว่า 5,000 มิ

นํ้าทิ้งซึ่งระบ
าทีดีเอสในน้าํ
ดไว้ขึ้นอยู่กับ

รแขวนลอย (S
หกรรมกําหนด

 
130

ดโีครงการยกระดับ

สําห

ประกาศในรา
บปริมาณของ
กวัตถุอันตรา
ด้อย่างมีประสิ
าะสมในการร
บรรจุน้ันต้ังอยู
ถิตได้ในตัวต้อ
วบคุมการปล่
าศในราชกิจ
ล้อมเป็นพิษซึ่

มเรื่องกําหน
ว้ในประกาศก
ทิ้งที่ระบายอ
มายถึง นํ้าเสีย
สิ่งแวดล้อม 

โรงงานต้องมคี
ะด่าง (pH) มี
อ Total Diss
ไม่มากกว่า 3
าทิ้ง หรือประ
มิลลิกรัมต่อลิต
บายออกจาก
าทิ้งจะมีค่ามา
บปริมาณนํ้าทิ้

Suspended 
ด แต่ต้องไม่มา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ชกิจจานุเบก
งวัตถุดังกล่าว
ยน้ันเท่ากับป
สิทธิภาพ ในก
ระงับหรือลดค
ยู่ในที่โล่งแจ้ง 
องต่อสายดิน
อยของเสียม
จานุเบกษาแ
งมีคุณสมบัติ

นดคุณลักษณ
กระทรวงอุตส
ออกจากโรงงา
ยที่เกิดจากการ
และให้หมาย

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

ทิ้ง แหล่งรองร

Solids) ไม
ากกว่า 150 มิ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กษาและต้องส
วได้ทั้งหมด เ
ปริมาตรของถ
กรณีเมื่อเกิดวิ
ความรุนแรงข
ต้องมีสายล่อ

ลพิษหรือสิ่งใ
และต้องจัดให
ตามที่รัฐมนต

ณะน้ําทิ้งที่ระบ
สาหกรรมฉบับ
าน 
รประกอบกิจก
ยความรวมถึง

น้ี 
า 5.5 และไม่
ds) ต้องมีค่าดั
กรัมต่อลิตร ห
านอุตสาหกร

แหล่งนํ้าที่มีค
อสที่มีอยู่ในแห
รับนํ้าทิ้ง หรื

ม่มากกว่า 50 
มิลลิกรัมต่อลิต

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

สร้างเขื่อนหรื
เว้นแต่กรณีที่
ถังเก็บขนาดใ
บัติแก่ภาชนะ

ของการแพร่ก
อฟ้าให้เป็นไป

ใดๆ ที่มีผลก
ห้มีผู้ควบคุม
ตรีกําหนดโดย

บายออกนอก
ับที่ 2 (พ.ศ

การโรงงานอุต
งนํ้าเสียจากก

มากกว่า 9.0 
ดังน้ี  
หรืออาจแตก
รรม ตามที่กร

ค่าความเค็ม (
หล่งนํ้าได้ไม่เกิ
อประเภทขอ

มิลลิกรัมต่อลิ
ตร 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

รือกําแพง
ี่มีภาชนะ
ใหญ่ที่สุด  
ะดังกล่าว 
ระจายได้

ปตามหลัก

ระทบต่อ
ดูแลและ
ยประกาศ 

กโรงงาน 
ศ. 2539)

สาหกรรม
การใช้นํ้า 

กต่างจาก 
รมโรงงาน

(Salinity) 
กิน 5,000 
องโรงงาน

ลิตร หรือ

 



แตกต่างจ
กรมโรงง

เวลา 5 วัน
หรือประเ

จากที่กําหนด
านอุตสาหกรร

น ไม่มากกว่า 2
เภทของโรงงาน

(4) โลห
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

4.7 
4.8 
4.9 
4.10
4.1

(5) ซัลไ
ต่อลิ

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

ดไว้ขึ้นกับปริม
รมกําหนด แต

(15) ค่าบี
20 มิลลิกรัมต่
นอุตสาหกรรม

หลักปฏิบัติทีด่ี

หะหนักมีค่าดัง
ปรอท 
เซเลเนียม 
แคดเมียม 
ตะก่ัว 
อาร์เซนิค
โครเมียม 
4.6.1 Hexa
4.6.2 Triva
บาเรียม 
นิเกิล 
ทองแดง 

0  สังกะสี 
1  แมงกานีส 
ไฟด์ (Sulphid
ลติร 
าไนต์ คิดเทียบ
ร์มัลดีไฮด์ (Fo
รประกอบฟีนอ
อรีนอิสระ ไม่ม
สติไซด์ (Pestic
หภูมิ ไม่มากก
้องไม่เป็นที่พึง
น ต้องไม่เป็นที
มันและไขมัน 
มาณนํ้าทิ้ง แห
ต่ต้องไม่มากก
บีโอดี (Bioche
อลิตร หรืออา

มตามท่ีกรมโรง
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งน้ี 
(Mercury) 
(Selenium) 
(Cadmium)
(Lead) 
(Arsenic) 
(Chromium
avalent Chr
alent Chrom
(Barium) 
(Nickel) 
(Copper)
(Zinc) 
 (Manganese

de) คิดเทียบเป็

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

หล่งรองรับนํ้า
กว่า 15 มิลลิก
emical Oxy
าจแตกต่างจาก
งงานอุตสาหกร

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ไม่ม
 ไม่ม
  ไม่ม

ไม่ม
ไม่ม

m) 
romium  ไม่ม
mium  ไม่ม

ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม
ไม่ม

e)  ไม่ม
ป็นไฮโดรเจนซั

นไซยาไนต์ (H
de) ไม่มากกว่า
s Compound
ลลิกรัมต่อลิตร
มี 
เซลเซียส 

Grease) ไม่มา
าทิ้ง หรือประ
กรัมต่อลิตร 
ygen Dem
กที่กําหนดไว้ขึ้น
รรมกําหนด แต

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มากกว่า  0.00
มากกว่า  0.02
มากกว่า  0.03
มากกว่า  0.2  
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) 

HCN) ไม่มากกว
า 1 มิลลิกรัม
d) ไม่มากกว่า
ร 

ากกว่า 5 มิลลิ
ะเภทของโรงง

and) ที่อุณห
นกับปริมาณนํ้
ต่ต้องไม่มากก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

05 มิลลิกรัมต่
2  มิลลิกรัมต่อ
3  มิลลิกรัมต่อ

มิลลิกรัมต่อ
5  มิลลิกรัมต่อ

5  มิลลิกรัมต่อ
5  มิลลิกรัมต่อ

มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมต่อ

ไม่มากกว่า 1 

ว่า 0.2 มิลลิกร
ต่อลิตร 
า 1 มิลลิกรัมต

ลิกรัมต่อลิตร 
งานอุตสาหกร

ภูมิ 20 องศา
นํ้าทิ้ง แหล่งรอ
กว่า 60 มิลลิกรั

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 

อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
อลิตร 
มิลลิกรัม

รัมต่อลิตร 

ต่อลิตร 

หรืออาจ
รรมตามท่ี

าเซลเซียส 
องรับนํ้าทิ้ง 
รัมต่อลิตร 

 



ต่อลิตร ห
อุตสาหก

หรืออาจแ
แต่ต้องไม

หรือวัสดุ
ของเสียอั
ความในพ

ระบบหรื
เผาไหม้โ
ที่ไม่ใช้แล

อันตราย

ลําดับ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

หรืออาจแตก
รรมตามที่กรม

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

(16) ค่าที
กต่างจากท่ีกํา
มโรงงานอุตส

(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) 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ทีเคเอ็น (TKN
าหนดไว้ขึ้นกับ
าหกรรมกําหน
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
ก่ อาร์ซินิค (Ars
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N หรือ Total 
บปริมาณน้ําทิ
นด แต่ต้องไม
ical Oxyge
าทิ้ง แหล่งรอ

เรื่อง กําหนด
ที่ไม่ใช้แล้วที่เ

ม่ใช้แล้วที่เป็น
โรงงานตามพ
ระกาศกระทร
ง การกําจัดสิ่ง
ัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
อวัสดุที่ไม่ใช้แ
ที่ไม่ใช้แล้วไป

ายออกจากป
ปนแต่ละชนิดไ

นอากาศ

ดออกไซด์ 

EQ)

admium) ตะกั
enic) เบริลเลีย

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

Kjeldahl N
ทิ้ง แหล่งรอง
ม่มากกว่า 200
en Demand
งรับนํ้าทิ้ง หรื

ดปริมาณสาร
่เป็นอันตราย

นอันตรายจาก
พระราชบัญญั
รวงอุตสาหกร
งปฏิกูลหรือวัส
วที่เป็นอันตร
แล้วที่เป็นอัน
ปใช้ในการผลิต

ล่องเตาเผาสิ
ไม่เกินค่าที่กํา

กั่ว (Lead)
ยม (Beryllium)

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

itrogen) ไม่ม
งรับนํ้าทิ้ง หรื
0 มิลลิกรัมต่อ
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

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มากกว่า 100 
รอประเภทขอ
อลิตร 
า 120 มิลลิกรั
องโรงงานอุตส

ากาศท่ีระบาย
กรรม พ.ศ. 25

ม” หมายถึง 
ศ. 2535 เฉพ
(พ.ศ. 2540) 

วพ.ศ. 2548 
ตสาหกรรม”
ตสาหกรรมด้ว
าที่ใช้สิ่งปฏิกูล

วัสดุที่ไม่ใช้แ

ของสารเจือปน
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ

โนกรัมต่อลูกบา
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ
ลิกรัมต่อลูกบาศ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มิลลิกรัม
องโรงงาน

รัมต่อลิตร 
สาหกรรม 

ยออกจาก
545 

สิ่งปฏิกูล
พาะที่เป็น 
ออกตาม

 หมายถึง 
วยวิธีการ 
ลหรือวัสดุ

แล้วที่เป็น

นในอากาศ
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร

าศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร
ศก์เมตร

 



ปล่องเต
1 บรรยา
ในการเผ

100 กิโล

แต่ไม่ถึง 
 
ไม่ต้องปฏ

อันตราย 

ครอบคร

แจ้งให้กร

 
ตามประก
เรื่อง การ
ฉบับที่ 1
ที่ไม่ใช้แล

ข้อ 3 
ตาเผาสิ่งปฏิก
ากาศ หรือ 76
าไหม้ ร้อยละ

 

 ประก
พ.ศ. 2
ข้อ 1 

ลกรัมต่อเดือน

1,000 กิโลกร
 
ฏิบัติตามประ

ข้อ 4  
ครอบครองข

อง 
หาก

รมโรงงานอุตส
 

 ประก
สิ่งปฏิกู
ข้อ 1 

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

การรายงา
กูลหรือวัสดุที
60 มิลลิเมตรป
 50 หรือมีปริ

าศกระทรวง
2547 

ในประกาศ
“ผู้ก่อกําเนิ

ขึ้นไปแบ่งออ
(1) ขนา
(2) ขนา

รัมต่อเดือน  
ผู้มีไว้ในคร

กาศกระทรวง
ให้ผู้ก่อกําเ

ของเสียอันตรา
(1) ขนา
(2) ขนา

ไม่สามารถดํ
สาหกรรมทรา

าศกระทรวง
กูลหรือวัสดุที

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม 
กูลหรือวัสดุที่ไ
) ออกตามคว
6 พฤษภาคม

หลักปฏิบัติทีด่ี

นผลการตรวจ
ที่ไม่ใช้แล้วที
ปรอท อุณหภู
ริมาตรออกซิเจ

งอุตสาหกรร

ศน้ี 
นดของเสียอันต
กเป็น 2 ขนา
าดใหญ่ ได้แก่
าดกลาง ได้แก่

อบครองของ
งฉบับน้ี 
เนิดของเสียอั
ายเป็นระยะเว
าดใหญ่เก็บของ
าดกลางเก็บข

ดําเนินการตา
าบและปฏิบัติ

งอุตสาหกรร
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กิจการโรงงา
ฉบับที่ 6 (
ไม่ใช้แล้ว ลงวั
ามในพระราช
ม 2541 และ
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จวัดปริมาณส
ที่ เป็นอันตรา
ภูมิ 25 องศาเซ
จนส่วนเกินใน

รม เรื่อง ระบ

ตราย” หมาย
ดดังน้ี 
ผู้ก่อกําเนิดขอ

ก่ ผู้ก่อกําเนิดข

เสียอันตรายไ

ันตรายขนาด
วลาสั้นที่สุด ท
งเสียอันตรายไ
องเสียอันตรา

ามระยะเวลา
ตามคําแนะนํ

รม เรื่อง หลั
กโรงงานโดยท
นที่มีสิ่งปฏิกูล
(พ.ศ. 2540) อ
วันที่ 29 ตุลาค
ชบัญญัติโรงงา
ะประกาศกระ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

สารเจือปนแต
ยจากอุตสา
ซลเซียสที่สภา
นการเผาไหมร้้

บบเอกสารก

ยความว่าผู้มีไว้ใ

องเสียอันตราย
ของเสียอันตรา

ไม่เกิน 100 

ใหญ่และขนา
ทั้งน้ีไม่เกินระย
ไว้ได้ไม่เกิน 90
ายไว้ได้ไม่เกิน

ในวรรคหน่ึง
นําของกรมโรง

ลักเกณฑ์และ
ทางสื่ออิเล็กท
ลหรือวัสดุที่ไม
ออกตามความใ
คม 2540 หรือ
าน พ.ศ. 2535
ะทรวงอุตสาห

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ต่ละชนิดในอา
หกรรม ให้คํ
าวะแห้ง โดยป
ร้อยละ 7 

กํากับการขน

้ในครอบครอง

ยต้ังแต่ 1,000 
ายต้ังแต่ 100 

กิโลกรัมต่อเดื

าดกลางที่มีไว้
ยะเวลาดังต่อไ

0 วัน นับแต่วัน
นกว่า 180 วั

งได้ให้ผู้ก่อกํา
งานอุตสาหกร

ะวิธีการแจ้ง
ทรอนิกส์ (Int
ม่ใช้แล้วซึ่งมีล
ในพระราชบัญ
อตามประกาศ
5 เรื่อง การกํ

หกรรม เรื่อง ก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ากาศท่ีระบาย
คํานวณผลที่
ปริมาตรอากาศ

นส่งของเสีย

งของเสียอันตร

กิโลกรัมต่อเดื
กิโลกรัมต่อเดื

ดือนให้ได้รับก

ว้ในครอบครอ
ไปน้ี 

นเริ่มมีไว้ในคร
วัน นับแต่วันเ

าเนิดของเสีย
รรม 

งรายละเอียด
ternet)  พ.ศ
ลักษณะและค
ญญัติโรงงาน พ
ศกระทรวงอุตส
กําจัดสิ่งปฏิกูล
การกําจัดสิ่งป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ยออกจาก
ความดัน  
ศส่วนเกิน 

อันตราย  

รายต้ังแต่ 

ดือนขึ้นไป 
ดือนขึ้นไป

การยกเว้น

องของเสีย

อบครอง 
เริ่มมีไว้ใน

ยอันตราย 

ดเก่ียวกับ 
ศ. 2547 
คุณสมบัติ
พ.ศ. 2535 
สาหกรรม 
ลหรือวัสดุ
ปฏิกูลหรือ

 



วัสดุที่ไม่ใ
ปริมาณ 
 
ใช้แล้ว ซึ
รายละเอี
สิ่งปฏิกูล
เพ่ือนําไป
ไปยังกรม
สิ่งปฏิกูล

หากเกินก
ในกรณีที
การขนส่

อนุญาตจ
เพ่ือการจ
ในกรณีที
ข้อ 17 แ
ออกนอก

หรือผู้บํา
สิ่งปฏิกูล

และให้แจ
โดยการแ

ภายในวัน

ใช้แล้ว (เพ่ิมเ
และช่ือผู้รับบํ

ข้อ 2  
ซึ่งได้นําสิ่งป
อียดเก่ียวกับชื
ลหรือวัสดุที่ไม
ปบําบัดหรือกํา
มโรงงานอุตส
ลหรือวัสดุที่ไมใ่

 

 ประกา
ข้อ 6 

กว่าระยะเวลา
ที่ครอบครองข
งของเสียอันต

ข้อ 9  
จากอธิบดีกรม
จัดการด้วยวิธี
ที่ทําการบําบัด
และข้อ 21 ถึง
กบริเวณโรงงา

ข้อ 10
าบัดและกําจั
ลหรือวัสดุที่ไม่ใ

ข้อ 11
จ้งข้อมูลการข
แจ้งทางสื่ออิเล็

ข้อ 13
นที่ 1 มีนาคม

 

เติม) พ.ศ. 25
บําบัดหรือกําจั

 ให้ผู้ประกอ
ฏิกูลหรือวัส
ช่ือผู้ประกอบ
ม่ใช้แล้วทุกครั้
าจัดหรือนําไป
าหกรรม ตาม
ใช้แล้วถึงสถา

าศกระทรวงอุ
ต้องไม่ครอ

าที่กําหนดไว้นี
ของเสียอันตร
ตราย พ.ศ. 25

ห้ามมิให้นํ
มโรงงานอุตส
ธีการและสถา
ดหรือกําจัดสิ่
ข้อ 24 ด้วยให
าน 
0 ต้องส่งสิ่งป
จัดสิ่งปฏิกูลห
ใช้แล้ว จะต้อ

1 ต้องมีใบกํา
ขนส่งสิ่งปฏิกูล
ลก็ทรอนิกส์ 
3 ต้องส่งราย
ม ของปีถัดไป 

หลักปฏิบัติทีด่ี

547 ลงวันที
จดัสิ่งปฏิกูลหรื
อบกิจการโรง
ดุที่ไม่ใช้แล้ว

บกิจการโรงงา
รั้งที่ได้รับมอบ
ปใช้เป็นประโย
มแบบการแจ้ง
านที่บําบัดหรือ

อุตสาหกรรม 
อบครองสิ่งปฏิ
น้ี ต้องขออนุญ
รายให้ปฏิบัติต
547 
นําสิ่งปฏิกูลห ื
สาหกรรม หรื
านที่ตามหลัก
งปฏิกูลหรือวั
ห้ใช้ แบบสก.2

ปฏิกูลหรือวัสด
หรือวัสดุที่ไม่ใ
องได้รับความเ
ากับการขนส่ง
ลหรือวัสดุที่ไม

ยงานประจําปี
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ที่ 17 พฤษภ
รือวัสดุที่ไม่ใช้
งานทําข้อตก
วออกไปบําบั
านที่ส่งมอบ ช
บสิ่งปฏิกูลหรื
ยชน์อ่ืนใด โดย
งที่กรมโรงงาน
อกําจัดของผู้รั

เรื่อง การกํา
ฏิกูลหรือวัสดุที
ญาตต่อกรมโร
ตามประกาศก

รือวัสดุที่ไม่ใ
รือผู้ซึ่งอธิบดีก
กเกณฑ์และวิ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้
2 ท้ายประกา

ดุที่ไม่ใช้แล้วที
ใช้แล้วเท่าน้ัน
เห็นชอบจากก
ง เมื่อมีการนํา
ม่ใช้แล้วทุกชนิ

ให้แก่กรมโรง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ภาคม 2547 
แล้ว โดยทางส
ลงกับผู้รับบํา
บัดหรือกําจัด
ชนิด ปริมาณ วิ
รือวัสดุที่ไม่ใช้
ยวิธีการส่งข้อมู
นอุตสาหกรรม
รับบําบัดหรือก

าจัดสิ่งปฏิกูลห
ที่ไม่ใช้แล้วไว้ภ
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นเกินระยะเวล
บบสก.1 ท้ายป
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1. ฝุ่นละ
Partic
(มิลลกิ

2.  พลวง 
(มิลลกิ

3.  สารหน
(มิลลกิ

4.  ทองแ
(มิลลกิ

5.  ตะกั่ว 
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6.  ปรอท
(มิลลกิ

7.  คลอรนี
(มิลลกิ

8.  ไฮโดร
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ผ
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ออกซิเจน

หม้อบดถ
760 มิลลิ
ณ สภาวะ

 ประกา
ออกจ
ข้อ 2 
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ข้อ 3 

กําหนดไว้ ดังต

นปูนซีเมนต์ซ่ึง
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วจสอบภายนอ
วจสอบภายใน
วจสอบการทาํ
เกณฑ์ และวิธี
ม้อนํ้าที่มีการ
ใช้อุปกรณ์ป้อ
แต่ไม่เกิน 5 ปี
นอุตสาหกรร

บกิจการโรงงา
มปลอดภัยระ
มที่ใช้ของเห

วจสอบภายนอ
วจสอบภายใน
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ประสงค์ที่จะต
ได้ ทั้งน้ีต้องเป็
นชอบจากกร

วเป็นสื่อนําค
สอบ หรือหน่ว
อย่างน้อยปีล

ความปลอดภั
นภาคผนวก 3
บบ การสร้างแ
ระยะเวลาเกิน
หลักเกณฑ์แล
สาหกรรมก่อน

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ะหม้อต้ม

บหม้อนํ้า 
ความร้อน 

ภัย 
 
ป ที่มีการ
ตรวจสอบ
ป็นไปตาม
รมโรงงาน

ความร้อน  
วยรับรอง
ละ 1 ครั้ง  

ภัย 
3 
และมีการ
นกว่า 1 ปี  
ละวิธีการ 
น 

 



 
ที่ระบาย
ในราชกิจ
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งอุตสาหกรรม

ธีการคํานวณ
) ของสารมลพิ
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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 

หลักปฏิบัติทีด่ี

งอุตสาหกรร
รงงาน พ.ศ. 2
ที่มีมลพิษนํ้า
ะเภทหรือชนิ

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
อมรับในกลุ่ม

ดที่เก็บตัวอย่าง
ป็นชนิดและ

อย่างนํ้า ให้เก็
.1 ค่าพารามิ
ตามที่กรมโรงง
.2 โรงงานท่ีใ
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รม เรื่อง กา
2550 
าและอากาศ
ดของโรงงาน

ารจัดทํารายง
มลพิษที่รายง
ก่ 

Measuremen
กําหนดในประ

้าเสียและนํ้าทิ
หนดคุณลักษณ

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

บตัวอย่างนํ้าอ
เตอร์อย่างน้อ
งานอุตสาหกร
ใช้ระบบบําบัด

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ารจัดทําราย

ต้องจัดทํารา
นที่กรมโรงงาน

าน 
งานตามแบบ

t) เป็นชนิด
ะกาศกระทรว

ทิ้งให้ใช้วิธีการ
ณะของนํ้าทิ้ง

ห้ใช้วิธีการตา
ระบายออกจา
โรงงานน้ันๆ แ
นชนิดและปริ
ค่าสัมประสิท
ที่ใช้คํานวณก
น้ันๆ เป็นต้น
ามิเตอร์ 
มลพิษจากก

อย่างน้อยเดือ
อยให้ตรวจวัด
รรมกําหนดโด
ดนํ้าเสียให้เก็บ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งานชนิดแล

ายงานชนิดแ
นอุตสาหกรร

บรายงานให้

ดและปริมาณ
งอุตสาหกรรม

รตามที่กําหน
ที่ระบายออก

ามที่กําหนดใ
ากโรงงาน พ.ศ
และฉบับแก้ไข
มาณสารมลพิ

ทธ์ิการปล่อยส
การปล่อยสาร

ารตรวจวัดวิ

นละครั้ง ดังน้ี
ด BOD5, C
ดยประกาศใน
บตัวอย่างนํ้าเ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละปริมาณสา

ละปริมาณส
รมกําหนดโดย

้ระบุวิธีการไ

ณสารมลพิษที่
ม สําหรับการ

ดในประกาศ
กจากโรงงาน 

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

เคราะห์ (กล

น้ี 
COD, pH แ
นราชกิจจานุเบ
สียเข้าระบบแ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ารมลพิษ 

ารมลพิษ 
ยประกาศ 

ได้มาของ

ได้มาจาก
รวิเคราะห์

กระทรวง
และฉบับ

กระทรวง
อประกาศ

ารคํานวณ
Emission 
การใช้การ

ลุ่ม “M”)  

และ SS  
บกษา 
และนํ้าทิ้ง

 



บ่อสุดท้า

ลําดับที่ 
ที่ระบาย

ตรวจวัด 
สําหรับค่

อากาศขอ

ให้ปฏิบัติ

ชนิดและ

ที่กรมโร
มิถุนายน

ลําดับ 
12. ลํา

13. ลํา

ายของระบบบํ

101) ให้ตรวจ
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

4.1.
บําบัดแทนตัวอ

4.1.
จสอบตัวอย่า
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 

หลักปฏิบัติทีด่ี

.3 ในกรณีที่ไ
อย่างนํ้าทิ้งที่ร
.4 กรณีที่นําน
งนํ้าเสียที่ส่งไ

อย่างอากาศ ใ
.1 โรงงานที่ใ
ที่ใช้เช้ือเพลิงอื
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
้จากการตรวจ
กฎาคม ของปี

าะ
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน

กับ
หรือ
และ
มาย

โรงงาน
ฝังกลบ
ใช้แล้วที

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ายนํ้าทิ้งออก
อกโรงงาน 
บัดในโรงงาน
งงานปรับคุณภ

งอากาศอย่าง
ชาติเป็นเช้ือเ
มิเตอร์อย่างน้
หกรรมกําหนด
ที่ระบายออก

าะห์ผลกระท

หนดประเภท
ยออกจากโรงง
รงงานตามบัญ

รว.2 และ รว.
จวัดหรือคําน
ปีที่รายงานงว

ขนาดโรงงาน

ทุกขนาด 
ทุกขนาด 
ทุกขนาด 

นทุกขนาดเฉพ
สิ่งปฏิกูลหรือวั
ท่ีเป็นของเสียอัน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กนอกโรงงาน

นปรับคุณภาพ
ภาพของเสียร

น้อย 6 เดือน
เพลิง ค่าพาร
น้อยให้ตรวจวัด
ดโดยประกาศ
กจากปล่องห ื

ทบสิ่งแวดล้อม

ทหรือชนิดขอ
งาน พ.ศ. 25
ญชีท้ายประก

3 ให้จัดส่งผ่า
นวณระหว่างเ
ดที่ 1 

มล

จัดทํา
ไม่ทํา
ไม่ทํา

าะการ
ัสดุท่ีไม่
นตราย

จัดทํา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นให้เก็บตัวอย

พของเสียรวม
รวมแทนตัวอ

ต่อครั้ง ดังน้ี 
รามิเตอร์อย่า
ด SO2, NOX 

ศในราชกิจจาน
รือช่องหรือท

มกําหนดเป็น

องโรงงานที่ต้
553 
กาศน้ีให้จัดทํ

านระบบอิเล็ก
เดือนมกราคม

พิษน้ํา มล
 

ารายงาน 
ารายงาน 
ารายงาน 

ไม่
จัด
จัด

ารายงาน 
 
 

จัด

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ย่างนํ้าใน 

 (โรงงาน
ย่างนํ้าทิ้ง 

างน้อยให้
และ TSP 
นุเบกษา 
ท่อระบาย

นอย่างอ่ืน 

ต้องจัดทํา

ารายงาน

กทรอนิกส์
มถึงเดือน

ลพิษอากาศ

ทํารายงาน 
ดทํารายงาน 
ดทํารายงาน

ดทํารายงาน
 
 

 



ลําดับ 
14. ลํา

ที่โรงงาน

กําหนดไว้

ทิศทางข

และฝุ่นทั้

ประ
าดับท่ี 106  โรงง

ผลิ
หรื
วัตถ

 
 เง่ือนไ

หรือกํ
ผลกระ

 รายละ
นต้องปฏิบัติขอ

 ประกา
แบตเต

 ข้อ 7 ต
ว้ ดังต่อไปน้ี 

(1) ปริ
(2) คณุ

ค่า
- ป
- ป
- ป
- ป
- ป

(3) คุ
องลมที่พัดผ่า

(4) คณุ
ทัง้หมด (Total

(5) คณุ
 
 

ะเภทหรือชนิดโ
งานประกอบกิจ
ตภัณฑ์อุตสาห
อของเสียจากโ
ถุดิบหรือผลิตภั

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

าศกระทรวงอ
ตอรี่เก่า พ.ศ.
ต้องรายงานผล

ริมาณอากาศที
ณภาพอากาศท
าพารามิเตอร์ 
ปริมาณซัลเฟอ
ปริมาณคาร์บอ
ปริมาณคลอรีน
ปริมาณฝุ่นตะ
ปริมาณฝุ่นทั้ง
คุณภาพอากาศ
านขณะทําการ
ณภาพอากาศก
l Dust) 
ณภาพอากาศใ

หลักปฏิบัติทีด่ี

โรงงาน 
การเกี่ยวกับการ
หกรรมท่ีไม่ใช้แ
รงงานมาผลิตเ
ัณฑ์ใหม่ 

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA) 
อนไขการประก
านจะแตกต่าง

อุตสาหกรรม
 2544 
ลการตรวจสอบ

ที่ระบายออกจ
ที่ระบายออกจ
ดังน้ี 
อร์ไดออกไซด์
อนมอนนอกไซ
น 
ก่ัว 
หมด (Total D
ศที่แนวเขตที่ดิ
รตรวจสอบด้ว
ก่อนเข้าระบบ

ในพ้ืนที่ทํางาน
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รนํา
แล้ว
เป็น

โรงงาน
ต้ังแต่ 5

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

กอบกิจการ แ
งกันขึ้นกับสภา

ม เรื่อง การรา

บคุณภาพอาก

จากระบบขจัดอ
จากระบบขจัด

ซด์ 

Dust) 
ดินของโรงงาน
วย) โดยให้ราย
บขจัดอากาศเสี

นทั้งหมด ยกเว้

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ขนาดโรงงาน
นท่ี มีกํ าลั งกา
50 ตันต่อวันข้ึนไ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

และมาตรการป้
าพที่ต้ังและรา

ายงานข้อมูลต

กาศต่อกรมโรง

อากาศเสียทุก
อากาศเสียทุก

นทางด้านใต้ลม
ยงานเฉพาะฝุ่
สยีแต่ละชุด โด

ว้นสถานที่จัดเก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มล
ารผลิต
ไป 

จัดทํา

นุญาตประกอ
งแวดล้อมในร

ป้องกันและลด
ายละเอียดกา

ต่างๆ ของโร

งานอุตสาหกร

แห่งที่ติดต้ังอย
กแห่งที่ติดต้ังอ

ม จากตัวอาค
นตะกั่ว 

ดยให้รายงานเฉ

ก็บวัตถุแผ่นธา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

พิษน้ํา มล
ารายงาน 

 
 

จัด

อบกิจการขอ
รายงานการวิ

ดผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

รงงานหลอมต

รรมทุกๆ 3 เดื

ยู่ทั้งหมด 
ยู่ทั้งหมดโดยใ

คารโรงงาน (ใ

ฉพาะปริมาณฝ่

าตุ  

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ลพิษอากาศ
ดทํารายงาน

 
 

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

ตะก่ัวจาก

อน ตามที่

ให้รายงาน 

ให้รายงาน

ฝุ่นตะกั่ว 

 



5.3 
 
เก็บกากข
และมลพิ
 
ที่มีสภาพ
การจัดเก็
ให้มีการ
ไว้ในพ้ืนที
 
และประ

 
5.4 

 
ความปล
เน่ืองจาก
ตระหนัก
ซึ่งผู้ประ
ในฐานะที
 

 

 

 

 

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มอี
ของเสีย และส
พิษอากาศที่มปี
2)  จัดทําคู่มื
พผิดปกติเกิด
ก็บสารเคมีอย่า
นําไปปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติงานที
3)  จัดให้มีร
สิทธิภาพในก

 โป
 ก
 ก
 ก

รายละเอียดวิ
การจัดเก็บสา
ลอดภัยและมี
กเป็นสถานท่ีที
กและให้ความ
กอบกิจการต้
ที่เป็นผู้ก่อกําเ
สําหรับข้อแน

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อง
สถานที่จัดเก็บ
ประสิทธิภาพ 
มือการปฏิบัติ
ขึ้น เช่น คู่มือ
างปลอดภัย ฯ
อย่างถูกต้อง

ที่สามารถเห็นไ
ระบบการตรว
ารปฏิบัติงาน
ปรแกรมการซ่
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การควบคุมตร

วิธีปฏิบัติสําห
ารเคมี หรือผ
มีสถานที่ที่เห
ที่มีโอกาสสูงใน
ใส่ใจเท่าที่คว
ต้องจัดการขอ
เนิดซึ่งแตกต่า
นะนําเพ่ือให้มีก

หลักปฏิบัติทีด่ี

งมือเพ่ือความ
บสารเคมีที่ใช้
ฯลฯ 
งาน ซึ่งอธิบา
อการเดินระบ
ฯลฯ และสื่อส
ง สําหรับวิธีป
ได้ชัดเจนด้วย
วจสอบควบค
 เช่น 

ซ่อมบํารุงเชิงป้
ป้องกันการรั่ว
ควบคุมให้มีก
รวจสอบประสิ

หรับข้อกําหน
ลิตภัณฑ์ที่เป็
มาะสม รวม
นการก่อให้เกิ
วร เช่นเดียวกั
องเสียเหล่าน้ั
งจากการจัดก
การปฏิบัติที่สอ
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ปลอดภัยตาม
ช้ในการผลิตอ

ยวิธีการทํางา
บบบําบัดนํ้าเสี
ารให้พนักงาน
ปฏิบัติในกรณี
 
คุมการปฏิบัติ

้องกันเคร่ืองมื
วซึมของสารเค
การเดินระบบบ
สทิธิภาพของร

ดที่สําคัญ 
นสารเคมี รว
ถึงต้องมีระบ

กิดผลกระทบต
ับการจัดการข
ั้นด้วยวิธีการ
การของเสียที่ร
อดคล้องกับขอ้

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

มเกณฑ์มาตรฐ
ย่างเหมาะสม

านประจําวันแ
สีย คู่มือการเ
นที่เกี่ยวข้องทั้
ณีที่มีสภาพผิด

ติงานในข้ันตอ

อ เครื่องจักรที
คมี ก๊าซหรือผ
บําบัดนํ้าเสีย 
ระบบบําบัดนํ้า

มถึงท่อก๊าซที
บบการตรวจส
ต่างๆ แต่ผู้ปร
ของเสียที่เกิด
ที่เหมาะสมแ
รับมาคัดแยก 
อกําหนดที่สําค

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ฐานการปฏิบัติ
ม มีระบบจัดก

และวิธีปฏิบัติง
เดินระบบบําบ
ั้งหมดได้รับทร
ดปกติเกิดขึ้น

อนที่สําคัญที่มี

ที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็
หรือระบบบํา
าเสีย หรือระบ

ที่นํามาใช้ในโร
สอบ การควบ
ระกอบกิจการ
ดจากกระบวน
และเป็นไปตา
รีไซเคิล และ
คัญใน 2 ส่วน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ัติงานที่ดี เช่น
การกากของเสี

งานที่เหมาะส
บัดมลพิษอาก
ราบ พร้อมคว
นอาจติดป้าย

มีผลต่อความ

ตหรือการบําบั
ปนสารเคมี 
บัดมลพิษอาก
บบบําบัดมลพิ

รงงาน จะต้อง
บคุมที่มีประส
รโรงงานส่วนใ
นการต่างๆ ขอ
มกฎหมายที่

ะบําบัด กําจัด 
 ที่กล่าวถึง ได้

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

น มีอาคาร
สีย นํ้าเสีย

สมในกรณี
กาศ คู่มือ 
วบคุมดูแล
ยประกาศ 

ปลอดภัย

ัดมลพิษ  

กาศ 
พิษ ฯลฯ 

งใช้วิธีที่มี
สิทธิภาพ 
ใหญ่มักไม่
องโรงงาน  
เก่ียวข้อง 
   

ด้แก่ 

 



การจัดเก็
1)  พ้ืนท
2)  วิธีเ

คันก
3)  ภาช

ให้ว
4)  ติดป

ควา
5)  ติดป

ในบ
สําห

ให้เป็นไป
แนวทางใ
โรงงานแ
ประกอบ

ทั้งนี
การจัดเก็
อุตสาหก
และสถา
อุตสาหก
การเก็บร
ของคู่มือ

โดย
 

ก็บสารเคมี แล
ที่จัดเก็บหรือห
เก็บรักษาสาร
ก้ันหรือถาดรอ
ชนะบรรจุก๊า
วางต้ังได้อย่าง
ป้ายเอกสารข้
ามรู้ในการป้อ
ป้ายคําเตือน 
บริเวณที่จัดเก็
หรับรายละเอีย
ปตามคู่มือกา
ในการปฏิบัติ

และผู้ประกอบ
บด้วยคําแนะนํ
 สถานที่เก็บ
 การจําแนกป
 การจัดเก็บส
น้ี สําหรับผู้ป
ก็บวัตถุอันตร
กรรม เรื่อง 
นประกอบกา

กรรม เรื่อง กา
รักษาวัตถุอัน
ฯ สืบค้นได้จา
ยตัวอย่างวิธีกา

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

ติให้เกิดความ
บการวัตถุอันต
นําใน 3 ส่วน ไ
รักษาสารเคมี
ประเภทสารเ
สารเคมีและวั
ระกอบกิจกา
ายเป็นไปตาม
การเก็บรักษ

ารวัตถุอันตรา
ารกําหนดให้ส
นตรายที่กรมโ
าก http://ww
ารปฏิบัติงานที

หลักปฏิบัติทีด่ี

ที่เป็นสารเคมี 
คมี ต้องมีระบ
ปลอดภัย แย
นการหกรั่วไห
ในแนวต้ังแล

ลอดภัยของสา
เก่ียวกับสารเค
ร” “ห้ามก่อปร

ก่ียวกับสถานท
ารเคมีและวัต
ปลอดภัยในก
ตราย (ได้แก่ 
ได้แก่  
มีและวัตถุอันต
คมีและวัตถุอั
ัตถุอันตรายแ
ารวัตถุอันตรา
มคู่มือฯ ดังกล
ษาวัตถุอันต
ายบางจําพวก
สถานประกอบ
โรงงานอุตสา
ww2.diw.go
ที่สอดคล้องกับ
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รวมถึงท่อก๊า
บบระบายอาก
กเก็บสารเคมี
ลออกนอกพ้ืน
ะมีสายโซ่หรื

ารเคมี (SDS) ไ
คมี 
ระกายไฟ” ห ื

ที่จัดเก็บสารเ
ตถุอันตราย ซึ
การเก็บรักษา
ผู้ผลิต ผู้นําเข้

ตราย 
ันตรายสําหรับ
ละมาตรการก
ายที่กรมโรงง
ล่าว ภายในวั
รายท่ีกรมโร
ยังต้องจัดให้มี
บการวัตถุอันต
หกรรมรับผิด

o.th/haz/ ha
บข้อกําหนดที

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

าซต้องมีความ
กาศที่ดี 
มีให้เป็นระเบี
นที่จัดเก็บ 
รอสายรัดคล้อ

ไว้ในพ้ืนที่จัดเ

รือ “ห้ามกระ

คมีและวิธีเก็บ
ซึ่งกรมโรงงาน
สารเคมีและว
ข้า ผู้ส่งออก ห

บการจัดเก็บ
การป้องกัน 
งานอุตสาหกร
ันที่ 19 เมษา
รงงานอุตสา
มีบุคลากรเฉพ
ตรายมีบุคลา
ดชอบ พ.ศ. 2
zard/pdf/pa

ที่กล่าวแล้ว แส

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ปลอดภัย

บียบ สารเคมี

องไว้หรือทําค

เก็บ และต้อง ึ

ะทําการใดๆ ที

บรักษาสารเคมี
นอุตสาหกรร
วัตถุอันตราย
หรือผู้มีไว้ในค

รรมรับผิดชอ
ายน 2554 (ต
าหกรรมรับผิ
พาะอีกด้วย (ต
กรเฉพาะรับผิ

2551) สําหรับ
agad-kep-25
สดงดังรูปที่ 2

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ที่เป็นของเห

คอกก้ันเพ่ือยึ

ฝึกอบรมพนัก

ที่ก่อให้เกิดประ

มีที่มีความปลอ
รมได้จัดทําขึ้น
ของผู้ประกอ

ครอบครอง) โ

อบ จะต้องปรั
ตามประกาศก
ผิดชอบ พ .ศ
ตามประกาศก
ผิดชอบความป
บรายละเอียด
550.pdf 
21 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ลวต้องมี

ดภาชนะ

กงานให้มี

ะกายไฟ”

อดภัยน้ัน
นเพ่ือเป็น
อบกิจการ
ดยคู่มือฯ 

รับปรุงให้
กระทรวง
. 2551) 
กระทรวง
ปลอดภัย
ดเพ่ิมเติม

 



การจ
ต้องไ

สถานที

ภายในห้

จัดเก็บสารเคมีต
ไม่ก่อให้เกิดประ

รูปที่ 2

ท่ีจัดเก็บสารเคมี

ห้องจัดเก็บมีผังแ

ต้องแยกเก็บตาม
ะกายไฟ เช่น โค

21 ตัวอย่างวิธี

หลักปฏิบัติทีด่ี

มีต้องเป็นผนังกนั

แสดงตําแหน่งก

 

มลักษณะความ
คมไฟเป็นแบบฝ

ธีการปฏิบัติงา
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นไฟ มีระบบระบ

ารเก็บสารเคมีแ

มเป็นอันตรายขอ
ฝาครอบ หรือเป็

านที่ดีสําหรับก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

บายอากาศท่ีดี ม

แต่ละชนิด รวมถ

องสาร กรณีจัดเ
ปน็แบบชนิดป้อง

การจัดเก็บสา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

มีประตูทางออก

ถึงติดป้ายเตือน

เก็บสารไวไฟ อุ
งกันการระเบิด 

ารเคมีอย่างปล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กฉุกเฉิน 

นอันตราย 

ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช
(Explosion Pr

ลอดภัย 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ช้งาน
roof) 

 



 
ต้องจัดก
1) ต้อง

ฝาปิ
ทีไ่ด้

2)  มีกา
เครื่
ร่วม
และ

 

ารของเสียที่เก
งเก็บรวบรวม
ปิดมิดชิดซึ่งค
ด้กล่าวถึงไปแล
ารจัดเก็บของเ
รองหมายและ
มด้วย เช่น กา
ะมีป้ายช้ีบ่งปร

การจัดเก็บถัง

อ

กิดจากกิจกรร
ของเสียที่เกิด
คําแนะนําใน
ล้ว  
เสียไว้ในอาคา
คําเตือนเฉพา
ารซ่อมบํารุง 
ระเภทชนิดขอ

หลักปฏิบัติทีด่ี

 

บรรจุก๊าซต้องมี

อุปกรณ์ท่ีจําเปน็

รมต่างๆ ในโร
ดขึ้นโดยแบ่งป
การเลือกภา

ารที่มีหลังคาค
าะ ในบางกรณี
การผลิต ฯลฯ

องเสียที่จัดเก็บ
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มีสายโซ่รัดให้ต้ัง

นสําหรับสถานท

รูปที่ 21 (ต่อ

รงงานอย่างเห
ประเภทชนิดข
ชนะจัดเก็บข

ลุมและพ้ืนคอ
ณีอาจจัดเก็บข
ฯ แต่จะต้องแ
บ รวมถึงป้ายเตื

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งตรงเพ่ือป้องกนั

ท่ีจัดเก็บสารเคมี

)

หมาะสมและเป็
ของเสีย เก็บใน
ของเสียให้เห

อนกรีต มีการป
ของเสียภายใน
แยกพ้ืนที่เฉพ
ตือนต่างๆ ที่เห

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นการล้มของถัง 

มี

ป็นไปตามกฎห
นภาชนะที่เห

หมาะสมกับลั

ป้องกันการทํา
นอาคารที่มีกา
าะเพ่ือเก็บรว
หมาะสมกับลั

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

 

หมายที่เก่ียวข
มาะสม แข็งแ
ักษณะสมบัติ

าปฏิกิริยาต่อก
ารดําเนินกิจก
วบรวมของเสี
ักษณะของเสยี

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ข้อง
แรงและมี
ติของเสีย

กัน มีป้าย
กรรมอ่ืนๆ 
ยทั้งหมด 
ย 

 



ต้องจัดก
3)  มีกา
4)  แจ้ง

ตาม
5)   หาก

ของ
6)   หาก

อันต
และ
ของ
ที่เก็
รวม

7)  กรณี
กรม
ทาง

 

6.1 
 

ดําเนินก
สิ่งแวดล้อ
ความปล
พ้ืนที่ข้าง
 
เหตุการณ

ารของเสียที่เก
ารจดบันทึกข้
งการเกิดของเ
มแบบ สก.3 ใ
กจัดเก็บของเส
งเสียต่อกรมโร
กมีของเสียอัน
ตรายขนาดกล
ะต้องมีการจั
งผู้ก่อกําเนิดข
ก็บกักทั้งหมดเ
มถึงต้องปฏิบัติ
ณีจะนําของเสี
มโรงงานอุตส
งสื่ออิเล็กทรอ

วัตถุประสงค์
การประกอบ

การจัดการกา
อมต่างๆ ที่อา
ลอดภัย โดยคํ
งเคียง  
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
ทันท่ว

สว

กิดจากกิจกรร
้อมูลรายละเอี
เสียต่อกรมโร
ในฐานะเป็นผู้
สียที่ก่อกําเนิ
รงงานอุตสาหก
นตรายต้ังแต่ 
ลาง" สามารถ
จัดการเพ่ือป้อ
องเสียอันตรา
เกินกว่า 1,000
ติตามหลักเกณ
สียออกไปบําบั
สาหกรรมตาม
นิกส์ หากเป็น

ค ์
บกิจการโรงง
ากของเสียที่รั
าจเกิดจากการ
คํานึงถึงสุขภา

ฐานการปฏิบั

กิดอัคคีภัย หรื
งทีเพ่ือระงับ 

วนที ่6 การ

หลักปฏิบัติทีด่ี

รมต่างๆ ในโร
อียดของเสียที่
งงานอุตสาหก
้ก่อกําเนิดของ
ดขึ้นนานเกิน
กรรมตามแบบ
100 ถึง 1
ถเก็บรวบรวม
องกันการรั่ว
ยขนาดกลางห
0 กิโลกรัม ต้อ
ณฑ์ของผู้ประก
บัด กําจัดนอก
มแบบสก.2 แ
นของเสียอันต

านคัดแยกรีไ
รับมาจากลูก
รดําเนินกิจกร
พอนามัยที่ดี

บัติงานที่ดีสําห

รือเหตุฉุกเฉิน
บรรเทาความ

รจัดการดานอ
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รงงานอย่างเห
จัดเก็บเพ่ือรอ
กรรม โดยจัด
งเสีย 
กว่า 90 วัน ต้
บสก.1 
,000 กิโลกรั

มของเสียอันต
ไหลตามวิธีก
หากเก็บกักนา
องขออนุญาตเป็
กอบการสถาน
กโรงงาน ต้อง
และเมื่อนําขอ
ตรายต้องจัดทํ

ไซเคิล และบ
ค้าแล้ว ยังต้
รรมต่างๆ ของ
และความปล

หรับขั้นตอนน

นต่างๆ โดยไ
มเสียหายที่เกิด

อาชวีอนามยั

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

หมาะสมและเป็
อการนําไปบําบ
ทํารายงานข้อ

ต้องดําเนินกา

รัมต่อเดือน กํ
ตรายไว้ในเขตพ
การปฏิบัติใน
นกว่า 180 
ป็นสถานเก็บกั
นเก็บกักบําบัด
ขออนุญาตนํา
องเสียออกนอ
าใบกํากับการ

บําบัด กําจัดก
องรับผิดชอบ
งโรงงาน รวม
ลอดภัยของพน

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ไม่มีการป้องกั
ดขึ้น 

ยัและความป

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ป็นไปตามกฎห
บัด กําจัด
อมูลของเสียที

รขออนุญาตข

กําหนดให้เป็น
พ้ืนที่ตนเองได
นการเก็บรวบ
วัน และมีปริ

กัก บําบัด และ
ดและกําจัดขอ
าของเสียออก
อกโรงงานต้อ
รขนส่งของเสีย

กากอุตสาหก
บต่อการจัดก
มถึงการจัดการ
นักงานและป

วิธีปฏิบัติงาน

กัน แจ้งเตือน

ปลอดภยั 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

หมายที่เก่ียวข

ที่ก่อให้เกิดขึ้น

ขยายระยะเวล

น "ผู้ก่อกําเนิด
ด้ไม่เกินกว่า 
บรวมของเสีย
ริมาณของเสีย
ะกําจัดของเสีย
องเสียอันตรา
กนอกบริเวณโ
องแจ้งข้อมูลก
ยอันตรายด้วย

กรรม นอกจา
การมลพิษ แล
รด้านอาชีวอน
ประชาชนที่อา

นที่จะป้องกันไ

นหรือดําเนินก

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ข้อง (ต่อ)

นประจําปี

ลาเก็บกัก

ดของเสีย
180 วัน

ยอันตราย
ยอันตราย
ยอันตราย
ย 
โรงงานต่อ
การขนส่ง
ย 

 

ากจะต้อง
ละปัญหา
นามัยและ
าศัยอยู่ใน

ไม่ให้เกิด

การอย่าง

 



 
6.2 

ความเสี่ย

กิจการโ
ตามประ

การประก

หรือเปลว

โดยอัตโ
(Autom

กระดาษ 

เมื่อสัมผัส

 พนักง
ระบบป

 การระ
ตรวจส

กฎหมายที่เก่ี
6.2.1 กฎห

 

ยงต่อการเกิดอั

รงงานที่มีกา
เภทหรือชนิด

กอบกิจการโรง

วไฟที่ทํางานโ

นมัติเมื่อเกิด
atic Sprinkle

ยาง พลาสติ

สกับไฟในช่วง

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

“โรงงานที
งงานนอกเหนื

“ระบบสัญ
โดยอัตโนมัติ แ

“ระบบดับ
ดเพลิงไหม้หรื
er System) ห

“เพลิงประ
ก 

“เพลิงประ
“วัตถุไวไฟ
“วัตถุที่ติดไ
“วัตถุทนไฟ

งเวลาหน่ึง 

หลักปฏิบัติทีด่ี

านได้รับอุบัติ
ายที่เหมาะสม
ออกสู่สิ่งแวดล
ดูแลที่เหมาะสม

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

ที่มีความเส่ียง
อจากประเภท

ญญาณแจ้งเหต
และอุปกรณ์แ
บเพลิงอัตโนมั
รือความร้อน
หรือระบบอ่ืน
ะเภท A” หม

เภท B” หมาย
” หมายความ
ไฟ” หมายคว
ฟ” หมายคว
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ติเหตุหรือผลก
มและไม่มีประ
ล้อมสูงเกินกว
มและไม่มีประ

อัคคีภัย 
สาหกรรม เ ื

งคับกับโรงงา
ามประเภท หรื

อการเกิดอัคคี
หรือมีลักษณ

ทา้ยประกาศน้ี
งต่อการเกิดอั
ทหรือชนิดของ
ตุเพลิงไหม้” ห
แจ้งเหตุเพลิงไห
มัติ” หมายคว
นจากเพลิงไห
นที่เทียบเท่า 
มายความว่า

ยความว่า เพลิ
มว่า วัตถุที่มีคุ
วามว่า วัตถุทีอ่
ามว่า วัตถุก่อ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

กระทบต่อสุข
ะสิทธิภาพเพีย
ว่าค่ามาตรฐา
ะสิทธิภาพเพีย

รื่อง การป้อ

านจําพวกที่ 2
รือชนิดของโร

คีภัยสูง” หมา
ณะที่ทําให้เกิ
น้ี 
อัคคีภัยปานก
งโรงงานที่ระบุ
หมายความว่า
หม้แบบกดหรื
วามว่า ระบบ
หม้ เช่น ระบ

 เพลิงที่เกิดจ

ลงิที่เกิดจากขอ
ณสมบัติติดไฟ
อยู่ในภาวะพร้
อสร้างที่ไม่เป็

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ขภาพอนามัย
ยงพอ 
านกําหนด อั
ยงพอ 

องกันและระง

2 หรือจําพวก
รงงานที่ระบุใน

ยความว่า โรง
ดอัคคีภัย หรื

กลาง” หมาย
บุในบัญชีท้ายป
า เครื่องตรวจ
รือดึงเพ่ือให้สั
บดับเพลิงที่ส
บหัวกระจาย

จากเช้ือเพลิง

องเหลวติดไฟ 
ฟได้ง่าย สันดา
ร้อมที่จะเกิดก
นเช้ือเพลิงแล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

 อันเน่ืองจาก

ันเน่ืองมาจาก

งับอัคคีภัยใน

กที่ 3 ที่เป็นโร
นบัญชีท้ายปร

งงานซึ่งมีการ
รือระเบิดได้ง

ยความว่า โรง
ประกาศน้ี 
จจับควันหรือค
ัญญาณเตือนภ
ามารถทํางาน
ยนํ้าดับเพลิง

งธรรมดา เช่

ก๊าซ และน้ํามั
าปเร็ว 
การสันดาป 
ละไม่ลดความ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

กการไม่มี

กไม่มีการ

นโรงงาน  

รงงานท่ีมี 
ระกาศน้ี 

รประกอบ
ง่าย ทั้งน้ี  

งงานซึ่งมี 

ความร้อน 
ภัย 
นได้ทันที 
อัตโนมัติ 

น ไม้ ผ้า 

มันต่างๆ  

มแข็งแรง

 



ทั่วทั้งอา
ติดต้ัง หรื
แจ้งเหตุเพ

แสงสว่าง
2 ช่ัวโมง

ที่ยอมรับ

ติดต้ังเครื

เครื่องดับ
เครื่องดับ
ที่เทียบเท

ได้ตลอด

ประกาศนี

20 เมตร
ไม่มีสิ่งกีด

ต่อเน่ืองติ
ดับเพลิงอ

คารตามความ
รือใช้งานอุปก
พลิงไหม้อัตโน

งและที่ใช้กับ
 

บ 

รื่องดับเพลิงแ

บเพลิงยกหิ้วชน
บเพลิงยกหิ้ว : 
ท่า 

เวลาโดยต้องมี

น้ีหรือตามมาต

ร และให้ส่ว
ดขวาง และต้อ

ติดต่อกันต้ังแ
อัตโนมัติ (Aut

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
โฟม หรือมา

ข้อ 7 เค
มีการตรวจสอ

ข้อ 8  กา
ตรฐานผลิตภัณ

ข้อ 9  เค
นบนสุดอยู่สู
องสามารถนํา

หมวด 5 ร
ข้อ 12 โร

แต่ 1,000 ตาร
tomatic Spr

หลักปฏิบัติทีด่ี

ระบบสัญญา
าคารโรงงานต
ับสภาพพ้ืนที่
รือจัดเก็บวัตถ

จ้งเหตุเพลิงไ
หรือมีระบบไฟ

ารติดต้ังระบบ

เครื่องดับเพลิ
าคารโรงงาน
ยให้เป็นไปตา
พลิงแบบมือถือ
ง หรือ มอก.8
ตรฐานที่สํานัก

รื่องดับเพลิงแ
อบสภาพและค
ารติดต้ังเคร่ือ
ณฑ์อุตสาหกรร
ครื่องดับเพลิง
สูงจากพ้ืนไม่เ
มาใช้งานได้ส

ระบบดับเพลิ
รงงานที่มีสถาน
รางเมตรขึ้นไป
rinkler Syste
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ณแจ้งเหตุเพ
ต้องจัดให้มีอุป
 โดยเฉพาะใ
ถุไวไฟหรือวัส

หม้ต้องเป็นช
ฟสํารองที่จ่าย

บสัญญาณแจ้ง

ลิงแบบมือถือ
นอกจากได้มี
มหลักเกณฑ์ที
อต้องเหมาะสม
81 เครื่องดับเ
กงานมาตรฐาน

แบบมือถือต้อง
ความพร้อมใน
องดับเพลิงแ
รม เรื่องมาตรฐ
งแบบมือถือท
เกิน 1.50 เม
ะดวก 

ลิงอัตโนมัติ 
นที่จัดเก็บวัต
ป ต้องติดต้ังร
em) หรือระบ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

พลิงไหม้ 
ปกรณ์ตรวจจั
นพ้ืนที่ที่ไม่มีค

สดุติดไฟได้ง่าย

ชนิดที่ให้สัญญ
ยไฟสําหรับระ

งเหตุเพลิงไหม้

มีการติดต้ังระ
ที่ได้กําหนดไว้
มกับประเภทข
เพลิงยกหิ้ว : 
นผลิตภัณฑ์อุต

งมีขนาดบรรจุไ
นการใช้งานไม
แบบมือถือให้
ฐานการป้องกัน
ที่ติดต้ังแต่ล
มตร มีป้ายห

ถุดิบหรือผลิต
ระบบดับเพลิง
บบอ่ืนที่เทียบเ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

จับและแจ้งเห
คนงานปฏิบัติ
ยจะต้องติดต้ั

ญาณโดยไม่ต้
ะบบแจ้งเหตุเพ

ม้ให้เป็นไปตาม

ะบบดับเพลิง
ว้ในหมวดน้ี 
ของเช้ือเพลิงแล

คาร์บอนไดอ
ตสาหกรรมกํา

ไม่น้อยกว่า 4.
ม่น้อยกว่า 6 เ
ห้เป็นไปตามร
นอัคคีภัยสําหร
ะเครื่องต้องม
รือสัญลักษณ

ตภัณฑ์ซึ่งเป็น
งอัตโนมัติ เช่น
เท่าให้ครอบค

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

หตุเพลิงไหม้ค
ติงานประจําแ
ั้งอุปกรณ์ตรว

ต้องใช้ไฟฟ้าจ
พลิงไหม้ได้ไม

มมาตรฐานสา

งอัตโนมัติแล้

ละเป็นไปตาม 
ออกไซด์ หรือ 
าหนด หรือมาต

5 กิโลกรัม พร้
เดือนต่อหน่ึงค
รายละเอียดแ
รับโรงงานอุตส
มีระยะห่างกั
ณ์ที่มองเห็นไ

วัตถุที่ติดไฟได
น ระบบหัวกร
ลุมพ้ืนที่น้ัน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ครอบคลุม
และมีการ
วจจับและ

จากระบบ 
ม่น้อยกว่า  

ากลที่เป็น

้ว ยังต้อง

มอก.332
มอก.882
ตรฐานอ่ืน 

ร้อมใช้งาน
ครั้ง 
แนบท้าย
สาหกรรม 
กันไม่เกิน  
ได้ชัดเจน  

ด้ที่มีพ้ืนที่
ระจายนํ้า

 



System)

ดับเพลิงอ

และอุปก
ทดสอบ
หรือมาต

ระบบแล

และระงับ

หรือความ
(Hot Wo
ตรวจสอบ

ประกอบ
แผนการ
และต้องป

ดังต่อไปนี

) ให้เป็นไปตา

อัตโนมัติที่เหม

กรณ์สําหรับก
และบํารุงรั
รฐานสากลที่

ละอุปกรณ์ต่าง

บอัคคีภัยตาม

มร้อนที่เป็นอั
ork Permit S
บได้ 

บด้วย แผนการ
ดับเพลิง และ
ปฏิบัติให้เป็นไ

 

น้ี 

ข้อ 13 กา
ามมาตรฐานส

ข้อ 14  สถ
มาะสมกับสภา

หมวด 6 ก
ข้อ 15 ผู้ป

การป้องกันแล
กษาระบบแ
เป็นที่ยอมรับ

ข้อ 16 ผู้ป
งๆ โดยให้เก็บ

หมวด 7 ก
ข้อ 17 ผู้ป

ที่กรมโรงงาน
หมวด 8 อ
ข้อ 21 กา

ันตราย ต้องจั
System) ให้เ

ข้อ 27 ผู้ป
รตรวจสอบคว
ะแผนการอพย
ไปตามแผน 

 
ประกาศกร
เพื่อความป
ข้อ 15 ให้

หลักปฏิบัติทีด่ี

ารติดตั้งระบบ
สากลท่ีเป็นทีย่
ถานที่จัดเก็บวั
าพพ้ืนที่น้ัน 

การตรวจสอบ
ประกอบกิจก
ละระงับอัคคีภ
และอุปกรณ์
 
ประกอบกิจกา
บรักษาไว้ที่โรง

การฝึกอบรม
ประกอบกิจกา
นอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ 
ารปฏิบัติงาน
จัดทําระบบกา
เป็นไปตามหลั

ประกอบกิจก
วามปลอดภัย
ยพหนีไฟ โดย

ระทรวงมหาด
ปลอดภัยในก
ห้นายจ้างจัดร
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บหัวกระจาย
ยอมรับ 
วัตถุไวไฟที่มีพื

บ ทดสอบ แล
การโรงงานต้
ภัยให้สามารถ
เหล่า น้ันให้

ารโรงงานต้องจ
งาน พร้อมที่จ

มเรื่องการป้อง
ารโรงงานต้อง
กําหนด ทั้งน้ี

นในโรงงานซึ
ารอนุญาตทําง
ลักวิชาการด้าน

ารโรงงานต้อ
ด้านอัคคีภัย แ
ยเก็บแผนนี้ไว้

ดไทย เรื่อง กา
การทํางานสํา
ระบบนํ้าดับเพ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยนํ้าดับเพลิงอั

พ้ืนที่ต้ังแต่ 14

ละบํารุงรักษา
ต้องตรวจสอ
ถพร้อมทํางา
เป็นไปตามร

จัดเก็บเอกสาร
จะให้พนักงาน

งกันและระงับ
งจัดให้คนงาน
้ต้องมีเอกสาร

ซึ่งมีความเกี่ย
งานที่มีประกา
นความปลอด

งจัดให้มีแผน
แผนการอบรม
ที่โรงงานพร้อ

ารป้องกันและ
หรับลูกจ้าง พ
พลิงและอุปก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

อัตโนมัติ (Au

4 ตารางเมตร

าระบบและอุ
บ ทดสอบ แ
นได้ตลอดเว
รายละเอียด

รการตรวจสอบ
นเจ้าหน้าที่ตร

บอัคคีภัย 
นได้รับการฝึกอ
รหลักฐานที่สา

ยวข้อง หรือ
ายไฟ หรือคว
ดภัยโดยมีเอกส

นป้องกันและร
มเรื่อง การป้อ
อมให้พนักงาน

ะระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2534 
กรณ์ประกอบ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

utomatic S

ขึ้นไป ต้องติด

ปกรณ์ต่างๆ 
และบํารุงรัก
ลา โดยการต

ดแนบท้ายป

บ ทดสอบ บํ
รวจสอบได้ 

อบรมเรื่อง กา
ามารถตรวจส

ทําให้เกิดปร
วามร้อนที่เป็น
สารหลักฐานที

ระงับอัคคีภัยใ
องกันและระงั
นเจ้าหน้าที่ตรว

ัยในสถานประ

บเพ่ือใช้ในการ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

Sprinkler 

ดต้ังระบบ

ษาระบบ 
ตรวจสอบ 
ระกาศน้ี 

ารุงรักษา

ารป้องกัน
อบได้ 

ระกายไฟ 
นอันตราย  
ที่สามารถ

ในโรงงาน 
ับอัคคีภัย 
วจสอบได้ 

ะกอบการ

รดับเพลิง 

 



สํารองต่
ประกอบ

ไม่เกิน
เกิน  
เกิน  
เกิน  

 

และรับร
และต้องม

เดียวกัน
ความเสีย

เป็นแบบ
ด้วยกันได

ควบคุมบ

ดับเพลิงท

ไดออกไซ

ไดออกไซด

ดับเพลิงป

อเน้ือที่อาคา
บการต้ังอยู่หรือ

น  250  ตารา
250  ตารา
500  ตารา
1,000  ตารา

องจากวิศวกร
มีการป้องกันไ

หรือขนาดเท่
ยหายที่จะเกิด

บเดียวกันหรือ
ด้และต้องอยู่ใ

บริเวณที่เกิดเพ

ที่สามารถดับ

ซด์หรือโฟม หรื

ด์ หรือผงเคมี

ประเภท D 

(1
ารตามตาราง
อมีแต่ปริมาณ

เนื้อที่ 
างเมตร 
างเมตร แต่ไม่เ
างเมตร แต่ไม่เ
างเมตร 

(2
รโยธา ซึ่งคณ
ไม่ให้เกิดความ

(3
ากันกับที่ใช้ใ

ดจากยานพาห
(4

อขนาดเท่ากัน
ในสภาพที่ใช้ง

(5
พลิงได้ 

ข้อ 16 กา
(1

เพลิงประเภท

รือผงเคมีแหง้

แห้ง หรือสาร

หลักปฏิบัติทีด่ี

) จัดเตรียม
งต่อไปน้ี ในก
ณนํ้าไม่เพียงพอ

กิน  500 ต
กิน  1,000 ต

2) ระบบการส
ะกรรมการคว
มเสียหายเมื่อ

3) ข้อต่อสาย
ในหน่วยดับเพ
หนะหรือสิ่งอ่ืน
4) ข้อต่อสาย
นกับที่ใช้ในหน
งานได้ดี 
) สายส่งนํ้า

ารใช้เครื่องมอื
) ให้นายจ้าง

ก. ให้ใช้
ท A 

ข. ให้ใช้
ง หรือสารเคมี

ค. ให้ใช้
รเคมีดับเพลิงที

ง. ให้ใช้
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มนํ้าสํารองไว้ใ
กรณีที่ไม่มีท่อ
อ 

ารางเมตร
ารางเมตร

ส่งนํ้า ที่เก็บกัก
วบคุมการประ
เกิดเพลิงไหม้
ยส่งนํ้าดับเพลิ
พลิงของทางร
น 
ยส่งนํ้าดับเพลิ
น่วยดับเพลิง

ดับเพลิงต้องมี

อดับเพลิงแบบ
งจัดให้มีเครื่อง
ช้เครื่องดับเพ

ช้เครื่องดับเพล
มีดับเพลิงที่สา
ช้เครื่องดับเพล
ที่สามารถดับเ
ช้เครื่องดับเพ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

้ใช้ในการดับ
อนํ้าดับเพลิงข

กนํ้า ป๊ัมนํ้าแล
ะกอบวิชาชีพ ิ
้ 
ลิงเข้าอาคาร
ราชการในท้อ

ลิงและกระบอ
ของทางราชก

มีความยาวหรื

บมือถือนายจ้า
งดับเพลิงมือถือ
พลิงแบบมือถื

ลิงแบบมือถือ
มารถดับเพลงิ
ลิงแบบมือถือ
เพลิงประเภท
พลิงแบบมือถื

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

เพลิงโดยมีอั
ของทางราช

ปริมาณน้
9,000 
15,000
27,000
36,000

ะการติดต้ังจะ
วิศวกรรมและ

และภายในอ
องถิ่นน้ัน การ

อกฉีดที่ใช้ฉีด
การในท้องถิ่น

รือต่อกันให้มีค

างจะต้องปฏิบั
อตามประเภท
อที่ใช้นํ้าสะส

อที่ใช้สารเคมี
งประเภท B 
อที่ใช้สารเคมี
 C 

ถือตามชนิดข

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

อัตราส่วนปริม
การในบริเวณ

น้ําท่ีสํารอง 
 ลิตร 
0  ลิตร 
0  ลิตร 
0  ลิตร 

ะต้องได้รับการ
ะสถาปัตยกรร

อาคารจะต้อง
รติดต้ังต้องมีสิ

เพลิงโดยทั่วไ
นน้ันซึ่งสามา

ความยาวเพีย

บัติดังต่อไปน้ี 
ของเพลิงดังต
สมแรงดันหรือ

ดับเพลิงชนิด

ดับเพลิงชนิด

ของสารเคมีที

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มาณนํ้าที่
ณที่สถาน

รตรวจสอบ
รมรับรอง 

งเป็นแบบ
สิ่งป้องกัน

ไปจะต้อง
รถต่อเข้า

ยงพอที่จะ

ต่อไปน้ี 
อสารเคมี

ดคาร์บอน 

ดคาร์บอน 

ที่สามารถ

 



เตตระคล

ดังต่อไปนี

เครื่องดับ
ดังต่อไปนี
 

ชนิดขอ
เครื่องดับเพ

1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
10A 
20A 
40A 

 

 
พ้ืนที่ที่กํ
ดับเพลิงต
 
ที่กําหนด
ขึ้นอีกหนึ
 
นายจ้างจ
 
แต่ละเครื

ลอไรด์ 

น้ี 

บเพลิงที่ใช้ให้
น้ี 

อง 
พลิง 

พ้ืนท่ีขอ
ต่อกา
ต่อเค

าหนดในตาร
ตามพ้ืนที่ที่กํา

ดในวรรคหน่ึง 
น่ึงเคร่ือง 

จะต้องเพ่ิมเครื

รื่องต้องมีระย

(2

ห้คํานวณตาม

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
 

างตามวรรคห
าหนดในวรรค

และวรรคสอ

รื่องดับเพลิง โ

ะห่างกันไม่เกิ

หลักปฏิบัติทีด่ี

จ. ห้ามใ

2) ให้นายจ้า

ก. เครื่อ
มพ้ืนที่ของสถ

สภาพเสี่ยง
อย่างเบา 
1 เครื่อง 

ต

ม. 
ม. 
ม. 
ม. 
ม. 

นายจ้างจะ
หน่ึงก็ได้ แต่ใ
หน่ึงให้เพ่ิมจาํ

การคํานว
อง ถ้ามีเศษขอ

ในกรณีที่
โดยคํานวณต

ในกรณีทีน่
กิน 20 เมตร
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ใช้เครื่องดับเพ

งจัดให้มีเครื่อ

องดับเพลิงแบ
านที่ ซึ่งมีสภ

พ้ืนท่ีของสถาน
ต่อการเกิดอัคคี

ต่อเครื่องดับ
ไม่อนุ

200
420
560
840

1,05
1,05
1,05

ะใช้เครื่องดับเพ
ในกรณีที่ใช้เค
านวนเคร่ืองดั
วณใช้ชนิดเ
องพ้ืนที่ให้นับเ

สถานที่มีพ้ืน
ามสัดส่วนขอ
นายจ้างติดต้ังเค

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

พลิงที่อาจเกิด

องดับเพลิงตา

บบมือถือชนิด
าพเสี่ยงต่อก

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.

พลิงชนิดสูงกว
ครื่องดับเพลิง
ับเพลิงชนิดน้ั
ครื่องดับเพ
เป็นพ้ืนที่เต็มส

นที่เกินกว่าที่ก
งพ้ืนที่ตามที่ก
ครื่องดับเพลิง

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ดไอระเหยของ

มชนิด จํานว

ดที่ใช้ดับเพลิง
ารเกิดอัคคีภั

สี่ยง
ลาง
ง 

พ้ืนท่ีขอ
ต่อการเ

ต่อเค

ว่าความสามาร
งชนิดที่ตํ่ากว่
ั้นให้ได้สัดส่วน
ลิงตามสัดส่
ส่วนที่ต้องเพ่ิม

กําหนดไว้ใน
กําหนดไว้ในต
ต้ังแต่สองเคร่ือ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

งสารพิษ เช่น 

น และให้ทําก

งประเภท A 
ภัยที่กําหนดต

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

รถในการดับเ
าความสามาร
นกับพ้ืนที่ที่กํา
วนพ้ืนที่ของ
มจํานวนเคร่ือ

นตารางตามว
ารางดังกล่าว 
องขึ้นไป เครื่อ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

คาร์บอน

การติดต้ัง

ชนิดของ
ามตาราง 

สภาพเสี่ยง
างร้ายแรง
1 เครื่อง 
ใช้ 
ใช้ 

. 

เพลิงตาม
รถในการ
าหนด 
งสถานที่ 
งดับเพลิง

วรรคหนึ่ง 

องดับเพลิง

 



เครื่องดับ
การเกิดอั

สถานท่ีซ่ึ

กําหนดห

แสดงว่า
ไม่น้อยก

ตามปริม

เดือนต่อ 

ติดต้ังสูงจ

ชัดเจนติด

โดยไม่มสีิ

บเพลิงที่ใช้ใหติ้
อัคคีภัยตามทีก่

งมีสภาพเสี่ยงต

อย่างเบ

อย่างปานก

อย่างร้าย

หรือยอมรับ 

เป็นชนิดใด ใ
ว่า 1.50 เมตร

าตรที่ทางราช

1 ครั้งและเก็

จากพ้ืนที่ทํางา

ดไว้ ณ จุดติด

สิ่งกีดขวาง 

ติดต้ังโดยมีระ
กําหนดในตาร

ต่อการเกิดอัคคี

บา 

กลาง 

แรง 

ใช้ดับไฟประเ
ร 

(3

ชการกําหนดต

ก็บผลไว้ให้พนั

านไม่น้อยกว่า

ต้ัง 
ข้อ 19 ให้

(1

หลักปฏิบัติทีด่ี

ข. เครื่อ
ะยะห่างจากวัส
รางต่อไปน้ี 

คภีัย ชนิดขอ

 
ค. เครื่อ

ง. เครื่อ
ภทใด เครื่อง

3) ข้อปฏิบัติท
ก. ต้องม

ตามชนิดของเค
ข. ต้องจ

ักงานเจ้าหน้า
ค. เครื่อ

า 1 เมตร แต่ไ
ง. ต้องมี
จ. ต้องมี

ห้นายจ้างปฏิบั
) ติดต้ังอุปก
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องดับเพลิงแบ
สดุที่จะก่อใหเ้

องเครื่องดับเพลิ
5B
10B 
10B
20B 
20B
40B 

องดับเพลิงที่ก

องดับเพลิงแบบ
งหมายหรือสัญ

ทั่วไปเกี่ยวกับ
มีการซ่อมบํา
ครื่อง 
จัดให้มีการตร
าที่ตรวจได้ตล
องดับเพลิงแต
ไม่เกิน 1.40 เ
มีการตรวจสอ
มีรายละเอียด

บัติเก่ียวกับอุป
กรณ์ดับเพลิงใน

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

บบมือถือชนิด
เกิดเพลิงประเ

ลิง ระยะหา่

กําหนดไว้ใน 

บมือถือทุกเครื
ญลักษณ์ต้องมี

บเครื่องดับเพลิ
ารุงและตรวจ

รวจสอบสภา
อดเวลา 
ต่ละเครื่องต้อ
เมตร 
อบการติดต้ังให
ดเก่ียวกับชนิ

ปกรณ์ดับเพลงิ
นที่เห็นได้ชัดเจ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ดที่ใช้ดับเพลิ
เภท B ในสถา

างจากวัสดุท่ีก่อ
9 เ
15 
9 เ
15 
9 เ
15 

(2) ต้องมีมา

รื่องต้องมีเครื่อ
มีขนาดที่มอง

ลงิแบบมือถือ 
จตราให้มีสา

าพของเครื่อง

งมีนํ้าหนักสุท

ห้อยู่ในสภาพดี
ด และวิธีใช้เ

งดังต่อไปน้ี 
จนและสามาร

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

งประเภท B 
านที่ตามสภาพ

อให้เกิดเพลิงป
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

าตรฐานที่ทา

องหมายหรือสั
งเห็นได้ชัดเจน

ารที่ใช้ในการ

ดับเพลิงไม่น้

ทธิไม่เกิน 20

ดีอยู่เสมอ 
เป็นภาษาไทย

รถหยิบใช้งานไ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ชนิดของ
พเสี่ยงต่อ

ระเภท B

งราชการ

สัญลักษณ์
นในระยะ 

รดับเพลิง 

อยกว่า 6

 กิโลกรัม 

ยที่เห็นได้

ได้สะดวก

 



ใช้งานได้
มือถือให้
ตรวจสอบ

ราชการกํ

ปีละ 1 คร

และรายล

หน่วยงาน

พนักงาน
6

อัคคีภัย 
ท้ายประ
และเพียง

ระดับคว

ดําเนินกา

ข้อ 15 โด

้ดีอย่างน้อยเดื
้ตรวจสอบตา
บครั้งสุดท้ายไ

กําหนดหรือยอ

รั้ง 
 

ละเอียดเก่ียวก

นดับเพลิงท้อง

เจ้าหน้าที่ภาย
6.2.2 กฎห

ประก
ข้อ 2

การระเบิดข
ะกาศน้ี และ
งพออยู่ภายใน
6.2.3 กฎห

 

ามร้อน แสงส

ารให้เป็นไปต

ดยให้เจ้าหน้า

(2
ดือนละ 1 ครั้ง
ามระยะเวลาที
ไว้ที่อุปกรณ์ดั

(3
อมรับไม่น้อยก

ข้อ 36  ให้

ใน
กับการฝึกซ้อม

 ถ้า
งถิ่นหรือหน่ว

 ให้
ยใน 30 วัน นั
หมายเก่ียวกับ
กาศกระทรวง
23   ต้องจัด
องสิ่งปฏิกูลห
ต้องมีอุปกร
นโรงงาน และ
หมายเก่ียวกับ

กฎกระทรว
อาชีวอนาม
พ.ศ. 2549
ข้อ 15  นา

สว่าง หรือเสีย
หลักเกณฑ

ามที่อธิบดีปร
ข้อ 16  นา

าที่ความปลอด

หลักปฏิบัติทีด่ี

2) จัดให้มีกา
ง หรือตามระ
ที่กําหนดในข้
ังกล่าว และเก็

3) จัดให้ลูกจ้
กว่าร้อยละ 40
ห้นายจ้างจัดใ

นกรณีที่นายจ้า
มต่ออธิบดี เพื
านายจ้างไม่ส
ยงานที่ทางรา
ห้นายจ้างจัด
นับแต่วันเสร็จสิ
บการรองรับเห
งอุตสาหกรรม
ทําแผนการป้
หรือวัสดุที่ไม่ใ
ณ์รักษาควา

ะมีเส้นทางหนี
บอาชีวอนามัย
วงแรงงาน กําห
มัยและสภาพ
9 
ายจ้างต้องจัด
งภายในสถาน

ฑ์และวิธีดําเนิ
ระกาศกําหนด
ายจ้างต้องจัด
ดภัยในการทําง
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ารดูแลรักษาอ
ยะเวลาที่ผู้ผลิ
้อ 16 (3) ข. 
ก็บผลไว้ให้พนั
จ้างเข้ารับการ
0 ของจํานวน
ให้มีการฝึกซ

างจัดให้มีการ
พ่ือให้ความเหน็
สามารถฝึกซ้อ
าชการรับรองว
ทํารายงานผ
สิ้นการฝึกซ้อม
หตุฉุกเฉิน 
ม เรื่อง การกํา
ป้องกันอุบัติภั
ใช้แล้ว หรือเ
มปลอดภัยแ
ภัยออกจากพ้ื
ัย 
หนดมาตรฐาน

พแวดล้อมในก

ดให้มีการตร
นประกอบกิจก
นินการตามวร
ด 
ดทํารายงานก
งานระดับวิชา

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

อุปกรณ์ดับเพ
ลิตอุปกรณ์น้ัน
และติดป้ายแ

นักงานเจ้าหน้
รฝึกอบรมการ
นลูกจ้างในแต่ล
ซ้อมดับเพลิง

รฝึกซ้อมดับเพ
นชอบก่อนกา
อมดับเพลิงห ื
ว่าช่วยดําเนิน
ผลการฝึกซ้อ
ม 

าจัดสิ่งปฏิกูลห
ภัยเพ่ือรองรับ
เหตุที่คาดไม่ถึ
และอุปกรณ์ร
พ้ืนที่ไปยังที่ปล

นในการบริหา
การทํางานเก่ีย

วจวัดและวิเ
การ 
รรคหนึ่ง ระย

การตรวจวัดแ
าชีพหรือให้ผู้ส

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

พลิงและตรวจ
นกําหนด เว้น
แสดงผลการต
้าที่ตรวจสอบไ
รดับเพลิงขั้นต้
ละหน่วยงานข
งและการฝึก

พลิงหรือฝึกซ้อ
ารฝึกซ้อมไม่น้
รือหนีไฟได้เอ
การฝึกซ้อม 
มตามแบบที่

หรือวัสดุที่ไม่
บเหตุฉุกเฉิน ใ
ถึง ตามท่ีกําห
รองรับเหตุฉุ
ลอดภัย 

ารและการจัดก
ยวกับความร้อ

คราะห์สภาว

ยะเวลา และ

และวิเคราะห์ส
สําเร็จการศึกษ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

จสอบให้อยู่ใน
แต่เครื่องดับเ
ตรวจสอบ วัน
ได้ตลอดเวลา
ต้นจากหน่วยง
ของสถานประ
ซ้อมหนีไฟอ

อมหนีไฟเอง ใ
น้อยกว่า 30 วั
อง ให้ขอควา

ที่อธิบดีกําหน

่ใช้แล้ว พ.ศ. 
ในกรณีเกิดเห
หนดในภาคผ
กเฉินอย่างเ

การด้านความ
อน แสงสว่าง 

วะการทํางาน

ประเภทกิจก

สภาวะการทํา
ษาไม่ตํ่ากว่าป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นสภาพท่ี 
เพลิงแบบ
นที่ทําการ
 
งานที่ทาง
ะกอบการ 
อย่างน้อย 

ให้ส่งแผน
ัน 
ามร่วมมือ

นด ย่ืนต่อ

2548 
หตุรั่วไหล 
ผนวกที่ 3  
หมาะสม 

มปลอดภัย
และเสียง 

นเก่ียวกับ

การที่ต้อง

างานตาม
ปริญญาตรี 

 



สาขาอา
ดังกล่าวไ
ส่งรายงา

เครื่องเชื
นายจ้างต
ที่อธิบดีป

ในลักษณ
ป้องกันอั
ลูกจ้างสว

ที่ได้มาตร

หรือถุงมอื

หรือหน้า

ให้สวมแว

รองเท้าพ้ื

สารเคมี ส

นิรภัย 

ชีวอนามัยหรื
ไว้ ณ สถานป
านคู่ฉบับต่ออธิ

 

ช่ือมก๊าซ รถย
ต้องใช้ลูกจ้าง
ประกาศกําหน

ณะที่ไม่เป็นอั
อันตรายได้ นา
วมใส่ 

รฐานและเหม

อหนัง กระบัง

กากชนิดใส ถุ

ว่นตาชนิดใสห

พ้ืนยางหุ้มส้น 

สวมถุงมือผ้า 

รือเทียบเท่าต
ประกอบกิจก
ธิบดีหรือผู้ซึ่งอ

 

กฎกระทรว
อาชีวอนาม
พ.ศ. 2552
ข้อ 9   ใน

ยก หรือเคร่ือ
งที่มีความชําน
นด 

ข้อ 96  นา
ันตรายต่อสุข
ายจ้างต้องจัด

ข้อ 97  นา
มาะสมกับประ

(1
งหน้าลดแสงห

(2
ถุงมือผ้า และร

(3
หรือหน้ากากช

(4

(5
(6

และรองเท้าพื
(7

หลักปฏิบัติทีด่ี

ตามที่ได้ขึ้นท
ารเพ่ือให้พนั
อธิบดีมอบหม

วงแรงงาน กําห
มัยและสภาพ
2 
นกรณีที่ ให้ลู
องจักรที่อาจก
นาญในการใช้

ายจ้างต้องจัด
ขภาพและคว
หาอุปกรณ์คุ้ม

ายจ้างต้องจัด
ะเภทและชนิด
) งานเช่ือม

หรือแว่นตาลด
2) งานลับ 
รองเท้าพ้ืนยา
3) งานกลึง
ชนิดใส ถุงมือผ
4) งานป้ัมโ

) งานชุบโล
) งานพ่นสี
พ้ืนยางหุ้มส้น
) งานยก ข
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ทะเบียนไว้เป็น
นักงานตรวจแ
มายภายใน 30

หนดมาตรฐาน
พแวดล้อมในก

กจ้างทํางาน
ก่อให้เกิดอันต
ช้เครื่องจักรน้ั

ดให้สภาพแวด
วามปลอดภัย
มครองความป

และดูแลให้ลูก
ดของงานตลอ
มหรือตัดช้ินงา
ดแสง รองเท้าน
ฝน หรือแต่ง
งหุ้มส้น 
งโลหะ งานก
ผ้า และรองเท
ลหะ ให้สวมแ

ลหะ ให้สวมถุ
สี ให้สวมที่กร

ขนย้าย หรือติ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นผู้รับรองรา
แรงงานตรวจส
0 วัน นับแต่วัน

นในการบริหา
การทํางานเก่ีย

นเก่ียวกับเค
ตรายได้โดยส
ั้น และผ่านก

ดล้อมในการท
ของลูกจ้าง ห
ลอดภัยส่วนบุ

กจ้างใช้อุปกร
ดเวลาที่ทํางา
านด้วยไฟฟ้า ก๊
นิรภัย และแผ
ผิวโลหะด้วย

ลึงไม้ งานไส
ทา้พ้ืนยางหุ้มส
แว่นตาชนิดใส

ถุงมือยางและร
รองอากาศสํา

ติดต้ัง ให้สวม

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ยงาน และให
สอบได้ตลอด
ันที่ทําการตรว

ารและการจัดก
ยวกับเครื่องจัก

รื่องป๊ัมโลห
สภาพตามที่อ
ารอบรมตาม

ทํางานของสถ
หากนายจ้างไ
บุคคลที่สามารถ

รณ์คุ้มครองคว
าน ดังต่อไปน้ี 
ก๊าซหรือพลังง
ผ่นปิดหน้าอก
หินเจียระไน 

สโลหะ งานไส
ส้น 
สหรือหน้ากาก

รองเท้าพ้ืนยา
าหรับใช้ครอบ

มหมวกนิรภัย 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ห้นายจ้างเก็บ
ดเวลาทําการ 
วจวัด 

การด้านความ
ักร ปั้นจ่ัน แล

ะ เครื่องเ ช่ือ
อธิบดีประกา
หลักเกณฑ์แล

ถานประกอบกิ
ไม่สามารถดํา
ถป้องกันอันต

วามปลอดภัยส

านอ่ืน ให้สวม
กันประกายไฟ
ให้สวมแว่นต

สไม้ หรืองาน

กชนิดใส ถุงมื

างหุ้มส้น 
บจมูกและปา

ถุงมือผ้า แล

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

บรายงาน
พร้อมทั้ง 

มปลอดภัย
ละหม้อน้ํา 

อมไฟฟ้า  
ศกําหนด 
ละวิธีการ 

กิจการอยู่
าเนินการ
รายน้ันให้

ส่วนบุคคล 

มถุงมือผ้า
ฟ 
ตาชนิดใส

นตัดโลหะ  

อผ้า และ

ากป้องกัน

ละรองเท้า

 



และในกร

หรือครอบ

ความปลอ

จะมีปริม
หมายเลข

ที่มีปริมา

เกินกว่าที

สู่บรรยา
หรือปรับ
แล้วหาก
ตามมาต
เป็นอันต

เครื่องช่ว

พ้ืนยางหุ้

พ้ืนยางหุ้

รณีป้ันจั่นหอสู

บหูลดเสียง ชุ

อดภัยส่วนบุค

 

มาณความเข้ม
ข 1 ท้ายประก

าณความเข้มข้

ที่กําหนดไว้ใน

กาศของการท
บปรุงเพ่ือลดค
แก้ไขหรือปรับ
รฐานที่กําหน
รายต่อสุขภาพ

ยหายใจที่เหม

้มแข้ง กระบัง

้มส้น 

(8
(9

สงู ให้สวมใส่เข
(1

ชดป้องกันควา
นอ

คคลอ่ืนให้ลูกจ้

ประกาศกร
(สารเคมี) 
ข้อ 2 ตล

มข้นของสาร
กาศน้ีมิได้ 

ข้อ 3 ไม
ข้นของสารเคมี

ข้อ 4 ห้า
นตารางหมายเ

ข้อ 7 ใน
ทํางานเกินกว่
ความเข้มข้นข
บปรุงไม่ได้ นา
ดไว้ในหมวด 
พร่างกายของ

(1
มาะสม 

(2
งหน้าชนิดใสแ

(3

 

หลักปฏิบัติทีด่ี

8) งานควบ
) งานป้ันจั่
ข็มขัดนิรภัยแ
0) งานหม้อ
มร้อนหรืออุป
อกจากอุปกร
้างตามความเห

 

ระทรวงมหาด
(12 กรกฎาค
ลอดระยะเวล
เคมีในบรรย

ม่ว่าระยะเวลา
มีเกินกว่าที่กํา
ามมิให้นายจ้
เลข 3 ท้ายปร
นกรณีที่ภายใ
ว่าที่กําหนดไว้
ของสารเคมี 
ายจ้างจะต้อง
2 ตลอดเวลา
งลูกจ้าง ดังต่อ
)  ฝุ่นละอ

2)  สารเคมี
และที่กันสารเค
3)  สารเคมีใ
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บคุมเครื่องจักร
ัน ให้สวมหมว

และสายชูชีพด้
อนํ้า ให้สวมแ
ปกรณ์ป้องกันค
รณ์ที่กําหนดไ
หมาะสมกับลั

ไทย เรื่อง คว
คม 2520) 
ลาทํางานปกติ
ากาศของกา

าใดของการทํ
หนดไว้ในตาร
้างให้ลูกจ้างท
ระกาศน้ี 
ในสถานที่ป
้ในตารางหมา
หรือปริมาณฝ
จัดให้ลูกจ้างส
าที่ลูกจ้างทําง
อไปน้ี 
อง ฟูม แก๊ส

ในรูปของขอ
คมีกระเด็นถกู
ในรูปของของ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ร ให้สวมหมว
กนิรภัย ถุงมือ
ด้วย 
แว่นตาชนิดใส
ความร้อน แล
ว้ตามวรรคห
ักษณะงานแล

วามปลอดภัยใ

ติภายในสถาน
รทํางานโดย

างานปกติ ห้า
รางหมายเลข 
ทํางานในที่ที่

ระกอบการที
ายเลข 1,2,3 
ฝุ่นแร่มิให้เกิน
สวมใส่อุปกรณ
านเก่ียวกับสา

ส หรือไอเค

องเหลวท่ีเป็น
กร่างกาย 
งแข็งที่เป็นพิษ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

กนิรภัยและร
อผ้าหรือถุงมือห

สหรือหน้ากาก
ละรองเท้าพ้ืนย
หน่ึง ให้นายจ้า
ะอันตรายที่อา

ในการทํางานเ

นที่ประกอบก
เฉลี่ยเกินกว่า

ามมิให้นายจ้า
2 ท้ายประกา
มีปริมาณควา

ที่มีสารเคมีห
หรือ 4 ให้นา
นกว่าที่กําหน
ณ์คุ้มครองควา
ารเคมีที่มีลักษ

มีต้องสวมใส

นพิษ ต้องสวม

ษ ต้องสวมใส

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

องเท้าพ้ืนยาง
หนัง และรองเ

กชนิดใส ปลั๊ก
ยางหุ้มส้น 
างจัดอุปกรณ์
าจเกิดกับลูกจ้

เก่ียวกับภาวะ

การที่ให้ลูกจ้า
าที่กําหนดไว้ใ

างให้ลูกจ้างทํ
าศน้ี 
ามเข้มข้นขอ

หรือฝุ่นแร่ฟุ้ง
ายจ้างดําเนิน
นดไว้ในตาราง
ามปลอดภัยส
ษณะหรือปริม

ส่ที่กรองอาก

มใส่ถุงมือยาง

ส่ถุงมือยางแล

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

งหุ้มส้น 
เท้านิรภัย 

กลดเสียง 

ณ์คุ้มครอง
จา้งด้วย 

ะแวดล้อม 

างทํางาน 
้ในตาราง

างานในที่

งสารเคมี 

งกระจาย 
การแก้ไข
งดังกล่าว 
ส่วนบุคคล 
มาณที่อาจ

กาศหรือ

ง รองเท้า 

ละรองเท้า

 



เจ็บป่วย
เรื่อง การ

ปฐมพยา
ถ้วยล้างต
หรือทิงเจ
ยาแก้ปว
และวาสลี

ข้อ 1. แล

เวชภัณฑ์

รักษาพย

อันจําเป็น

เวลาที่กํา

หรือสถา
ได้โดยฉับ
 

 

ย ในการปฐม
รคุ้มครองแรง

าบาล คือ สาย
ตา หลอดหยด
จอร์ไอโอดีน แ
วดหัวตัวร้อน
ลนีขาว 

ล้ว ต้องจัดใหม้

ฑ์อันจําเป็นเพีย

ยาบาลเป็นครั้ง

นเพียงพอแกก่

าหนดในเวลาท

นีอนามัยช้ันห
บพลัน 

ประกาศก
ของลูกจ้าง
ข้อ 2 นา

มพยาบาลหรื
งาน ดังต่อไป

1.
ยยางรัดห้ามเลื
ดยา ถ้วยนํ้า ที่
อลกอฮอล์เอทิ
น ทิงเจอร์ ฝิ่น

2.
มีห้องรักษาพ

ยงพอแก่การรั

งคราว 

การรักษาพยา

ทํางานปกติคร

หน่ึงที่นายจ้าง

หลักปฏิบัติทีด่ี

ระทรวงมหา
ง พ.ศ. 2529
ายจ้างต้องจัด
อในการรักษ

ปน้ี 
 สถานทีท่
ลือด กรรไกร 
ที่ป้ายยา เข็มก
ทลิบริสุทธ์ิ 70%
น การบูร ยา

 สถานที่ท
ยาบาล พยาบ

(1) ถ้ามี
1)

รักษาพยาบาล
2)
3)

(2) ถ้ามี
1)

าบาล 
2)
3)

ราวละไม่น้อย
4)

งได้ตกลงไว้ เพ
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สําห

าดไทย เรื่อง 
9 
ดให้มีบริการ
ษาพยาบาล ต

ทํางานที่มีลูกจ้
สําลี ผ้าชะแผ

กลัด ปากคีบป
% ยาแก้ไฟไห
าธาตุนํ้าขาว

ทํางานอุตสาห
บาลและแพท
มีลูกจ้างทํางาน

ห้องรักษา
ล 

พยาบาลไว้
แพทย์แผน

มีลูกจ้างทํางาน
สถานพยาบ

พยาบาลไว้
แพทย์แผน

ยกว่า 2 ช่ัวโมง
ยานพาหนะ

พ่ือให้การรักษ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

การกําหนดส

รเพ่ือช่วยเหลื
ตามข้อ 64 แ

จ้างทํางานต้ัง
ผล ผ้าพันแผล
ลายทู่ ปรอทวั

หม้นํ้าร้อนลวก
 ยาธาตุนํ้าแ

หกรรม นอก
ย์ดังต่อไปน้ี 
นในขณะเดียว
าพยาบาลพร้

้ประจําอย่างน
นปัจจุบันช้ัน

นในขณะเดียว
บาลพร้อมเตี

้ประจําอย่างน
นปัจจุบันช้ันห
ง 
ะพร้อมที่จะนํา
ษาพยาบาลลูก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

สวัสดิการเก่ีย

ลือลูกจ้างเมื่อ
แห่ง ประกาศ

แต่ 10 คนขึ้น
ล และผ้ายางป
วัดไข้ ยาแดงใ
 นํ้ากรดบอริค

แดง ยาแก้บิด

จากปัจจัยใน

วกันต้ังแต่ 200
ร้อมเตียงพัก

น้อย 1 คน  
หน่ึง อย่างน้

วกัน 1,000 คน
ยงพักคนไข้ 

น้อย 2 คน  
หน่ึง อย่างน้อ

าลูกจ้างส่งสถา
กจ้างที่ประสบ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ี่ยวกับสุขภาพ

อประสบอันต
ศกระทรวงม

นไป ต้องมีปัจ
ปลาสเตอร์ ถ้
ใส่แผล ยาเหลื
คล้างตา แอมโม
ด โซดาไบคา

การปฐมพยา

0 คนขึ้นไป ต้
กคนไข้หน่ึงเ

น้อย 1 คน เ

นขึ้นไป ต้องจดั
2 เตียง และ

อย 1 คน ปร

านพยาบาลโรง
บอันตรายหรือ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

พอนามัย

ตรายหรือ
มหาดไทย  

จัยในการ
้วยตวงยา 

ลืองใส่แผล
มเนียหอม 
าร์บอเนต  

าบาลตาม

องจัดให้มี 
ตียงและ

พ่ือตรวจ

ดให้มี 
เวชภัณฑ์

ระจําตาม

งพยาบาล 
อเจ็บป่วย

 



ของแข็ง 

ต่อสุขภา

จัดให้มีที่

ในบรรยา
อันตราย 
ต่ออธิบดี

ตามหลัก

หรือผู้ซึ่งไ

ให้พนักงา
เว้นแต่มี
ให้นายจ้า

หุ้มแข้ง ก
ที่จําเป็น 
อันตรายใ

 

ของเหลว หรื

าพอนามัย 

เก็บชุดทํางาน

ากาศบริเวณส
ซึ่งอย่างช้าที่

ดี ผู้ว่าราชการ

กเกณฑ์และวิธี

ได้รับมอบหมา

านเจ้าหน้าที่ต
การร้องทุกข์
างเก็บรักษาเอ

กระบังหน้า ท
ซึ่งทําจากวัส
ใช้หรือสวมใส

ประกาศก
อันตราย พ
ข้อ 2 ใน
“สารเคมีอ

รือก๊าซที่มีลักษ
(1) มีพิษ 

(2) ทําให้
(3) มีกัมมั
ทั้งน้ี ตามช
ข้อ 12  ให้

นน้ันแยกไว้โด
ข้อ 16  ให

สถานที่ทํางา
สุดจะต้องไม่เ
จังหวัดหรือผู้

ข้อ 19  ให้
ธีการที่อธิบดีกํ

(1
ยภายใน 30 วั

(2
ตรวจสอบได้ เ
ข์ว่านายจ้างไ
อกสารน้ันไว้จ

ข้อ 21 ให้
ที่กันอันตราย
สดุที่มีคุณสมบั
ส่ ทั้งน้ีตามควา

หลักปฏิบัติทีด่ี

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

้เกิดการระเบิด
มันตภาพรังสี
ชนิดและประเ
ห้นายจ้างจัดชุ
ดยเฉพาะ 
ห้นายจ้างจัดใ
นและสถานที
เกิน 6 เดือนต
้ซึ่งได้รับมอบห
ห้นายจ้างจัดให
กําหนด การตร
) ให้รายงาน
ันนับแต่วันทีท่

2) เก็บผลกา
เป็นเวลาไม่น้อ
ไม่ปฏิบัติตาม
นกว่าจะมีคําส

ห้นายจ้างจัดอุ
ยจากสารเคมี
บัติสามารถป้อ
ามเหมาะสมแ
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สําห

าดไทย เรื่อง 

มายความว่า
อย่างหน่ึงหรอื
คายเคือง ทําใ

ด เป็นตัวทําปฏิ

ภทที่อธิบดีปร
ดทํางานสําห

ให้มีการตรว
ที่เก็บเป็นประ
ต่อ 1 ครั้ง และ
หมายภายในส
ห้มีการตรวจส
รวจสุขภาพทุ
นผลการตรวจ
ทราบผลการตร
รตรวจสุขภาพ
อยกว่า 2 ปีนับ
มประกาศน้ี ห
สั่งหรือคําพิพ
อุปกรณ์คุ้มคร
มีกระเด็น ที่ก
องกันสารเคมี
แก่สภาพและค

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ความปลอด

า สาร สารป
อหลายอย่าง ดั
ให้เกิดอาการแ

ฏิกิริยาที่รุนแร

ระกาศกําหนด
รับลูกจ้างที่ทํ

จวัดปริมาณ
ะจํา ทั้งน้ีตาม
ะให้รายงานผ
สามสิบวันนับ
สุขภาพลูกจ้า
กครั้งให้นายจ้
จสุขภาพของล
รวจ 
พของลูกจ้างไ
ับต้ังแต่วันสิ้น
หรือมีการฟ้อ
ากษาถึงที่สุด
องความปลอ

กรองอากาศ 
มีอันตราย เพ่ือ
คุณลักษณะขอ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ดภัยในการทํา

ระกอบ สาร
ดังต่อไปน้ี 
แพ้ ก่อมะเร็ง 

รง เป็นตัวเพ่ิมอ

ด 
ํางานเก่ียวกับ

ความเข้มข้น
มสภาพหรือคุณ
ลการตรวจตา
แต่วันตรวจ 
งที่ทํางานเกี่ย
จา้งปฏิบัติดังต
ลูกจ้างต่ออธิบ

ไว้ ณ สถานป
นสุดของการจ้า
องร้องคดี แม้
เก่ียวกับเรื่องด
ดภัยส่วนบุคค
เครื่องช่วยหา
อให้ลูกจ้างที่ท
องสารเคมีอัน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

างานเก่ียวกับ

รผสม ซึ่งอยู่ใ

หรือทําให้เกิด

ออกซิเจนหรอื

บสารเคมีอันต

นของสารเคมี
ณลักษณะขอ
ามแบบที่อธิบ

ยวกับสารเคมี
ต่อไปน้ี 
บดี ผู้ว่าราชก

ประกอบการพ
างของลูกจ้าง
ม้จะพ้นเวลาท
ดังกล่าว 
คล เช่น ถุงมือ
ายใจ หรืออุป
ทํางานเก่ียวกับ
นตรายแต่ละช

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

บสารเคมี

ในรูปของ

ดอันตราย

อวัตถุไวไฟ 

ตราย และ

มีอันตราย 
องสารเคมี
บดีกําหนด

มีอันตราย 

การจังหวัด

พร้อมที่จะ
แต่ละราย 
ที่กําหนด 

อ รองเท้า 
ปกรณ์อ่ืน 
ับสารเคมี
นิด 

 



ความปล
ให้นายจ้า

ลูกจ้างทีไ่

ของสารเ

สารเคมอัี

ส่วนตัว ป

ความดัน
การวัดส่ว

ของสาร
เพ่ือทราบ

ตรวจวิเค

และให้มี

ให้เป็นไป

ลอดภัยส่วนบุ
างสั่งหยุดการ

ได้รับอันตราย

เคมี พ.ศ. 253

 

 

อันตราย ดังต่อ

ประวัติครอบค

นโลหิต การตร
วนสูง ช่ังนํ้าห

เคมีอันตราย 
บถึงความเปลี่

คราะห์ทางการ

การตรวจอย่า

ปตามแบบ สอ

ลูกจ้างที่ท
บุคคลที่นายจ้
รทํางานของลูก

ข้อ 22  ให้
ยจากสารเคมี 

ทั้งน้ี ประก
35  

1. ได้กําห
2. ชนิดแ

ประกาศก
ตรวจสุขภ
สารเคมีอัน
ข้อ 1 ให้

อไปน้ี 
1.

ครัว ประวัติก
1.

รวจการทํางา
นัก 

1.
เช่น การตรว

ลีย่นแปลงและ
1.

รแพทย์ ทั้งผล
1.

างน้อยปีละหนึ
ข้อ 2 แบ

อ.4 ท้ายประก
 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ทํางานเกี่ยว
จ้างจัดไว้ให้ต
กจ้างทันทีจน
ห้นายจ้างจัด
ทั้งน้ีตามที่อธิ
กาศกรมสวัส

หนดชนิดและ
และประเภทข

รมสวัสดิการ
ภาพลูกจ้างแล
นตราย พ.ศ. 2
ห้นายจ้างดําเ

1 ตรวจสอบ
ารทํางาน แล
2 การตรวจ
านของอวัยวะ

3 การตรวจ
วจเลือด ปัสส
ะความผิดปกติ
4 ในกรณีที่พ
ลกระทบทางด้
5 ตรวจสุขภ
น่ึงครั้ง 
บบรายงานผ
กาศน้ี 
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กับสารเคมีอ
ามวรรคหน่ึง
กว่าจะได้ใช้ห
เตรียมอุปกร
ธิบดีกําหนด 
สดิการและคุ้ม

ะประเภทของส
ของสารเคมีอัน

รและคุ้มครอ
ละแบบรายงา
2535 
เนินการเกี่ยว

บประวัติทาง
ะประวัติการเ
จร่างกายทั่วไ
ะต่างๆ และผิว

เฝ้าระวังผลก
สาวะ เน้ือเย่ือ
ติที่เกิดขึ้น 
พบความเปลี่
ด้านร่างกายแ
ภาพลูกจ้างก

ลการตรวจสุ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

อันตรายต้อง
ง ถ้าลูกจ้างไม
หรือสวมใส่ 
รณ์และเวชภั

มครองแรงงา

สารเคมีอันตร
นตรายที่มีปรมิ

องแรงงาน เรื
านผลการตรว

วกับการตรว

การแพทย์ขอ
เจ็บป่วย 
ไปของลูกจ้า
วหนัง ระบบป

กระทบทางชีว
อ ลมหายใจ 

ยนแปลงหรือ
ละจิตใจ 
ก่อนที่จะให้ท

ขภาพลูกจ้าง

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งใช้หรือสวม
ม่ใช้หรือไม่สว

ัณฑ์ที่จําเป็น

าน เรื่อง กําห

รายจํานวน 1,
มาณต้ังแต่ตาม

รื่อง กําหนดห
วจสุขภาพลูก

จสุขภาพลูก

องลูกจ้างแต่

าง เช่น การว
ประสาท การ

วภาพของลูก
การตรวจสา

อความผิดปก

ทํางานเก่ียว

งที่ทํางานเกี่ย

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มใส่ อุปกรณ์
วมใส่อุปกรณ

นแก่การปฐม

หนดชนิดและ

,580 ชนิด 
มที่กําหนด 18

หลักเกณฑ์แล
กจ้างที่ทํางาน

จ้างที่ทํางาน

ละคน รวมทั้

วัดชีพจร กา
รเอ็กซเรย์ปอ

กจ้างที่อาจเกิ
รเคมีอันตรา

ติในตัวลูกจ้า

วกับสารเคมี

ยวกับสารเคมี

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

คุ้มครอง 
ณ์ดังกล่าว 

พยาบาล

ะประเภท 

80 ชนิด 

ละวิธีการ
นเก่ียวกับ

นเกี่ยวกับ

ทั้งประวัติ

ารหายใจ  
ด รวมทั้ง

ดจากพิษ
ยในเลือด  

งให้มีการ

อันตราย  

มีอันตราย 

 



ระดับคว
น้อยปีละ

ปกติและ

บริสุทธ์ิ 
หรือหล่อ
หรือรีดโล

โดยให้ตร
ที่ลูกจ้าง
ปกติและ

โม่หรือบด
เครื่องใช้
เสียงหรือ

 

ามร้อน แสงส
ะ 1 ครั้ง 

ะต้องตรวจวัดใ

การป่ันทอที
อดอกยาง การ
ลหะ กิจการที

รวจวัดบริเวณ
ต้องทํางานโด
ะในช่วงเวลาที่

ดหิน การผลิต
ช้จากไม้ การผ
อสภาพการทํา

 
 
 
 
 
 
 

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

สว่าง หรือเสีย

หมวด 2  ก
ข้อ 4 ให้

ในเดือนที่มีอา
ข้อ 5 ปร

ที่มีการฟอก
รผลิตกระจก 
ที่มีแหล่งกําเนิด

หมวด 3 ก
ข้อ 8  ให้

ณพ้ืนที่ทั่วไป 
ดยใช้สายตาม
ทีม่ีแสงสว่างตา

หมวด 4 ก
ข้อ 12 ปร

ตนํ้าตาลหรือทํ
ผลิตเย่ือกระด
างานที่อาจทํา

หลักปฏิบัติทีด่ี

รมสวัสดิการ
และวิเคราะห์
ถานประกอบ
0 
บททั่วไป 
ายจ้างต้องจัด
งภายในสถาน

การตรวจวัดร
ห้ตรวจวัดระดั
ากาศร้อนที่สุด
ระเภทกิจการ
หรือย้อมสี 
เครื่องแก้วห

ดความร้อนหรือ

การตรวจวัดค
ห้ตรวจวัดความ
บริเวณพ้ืนที่ใ

มองเฉพาะจุด
ามธรรมชาติน้

การตรวจวัดร
ระเภทกิจการ
ําให้บริสุทธ์ิ ก

ดาษหรือกระด
าให้ลูกจ้างได้รั
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สําห

รและคุ้มครอ
ห์สภาวะการท
บกิจการ ระย

ดให้มีการตร
นประกอบกิจก

ระดับความร้อ
ับความร้อนบ
ดของการทําง
รที่ต้องดําเนิน
การผลิตเย่ือ
รือหลอดไฟ ก
อมีการทํางานท

ความเข้มของ
มเข้มของแสง
ใช้ประโยชน์ใ

ด หรือต้องใช้ส
น้อยที่สุด 

ระดับเสียงและ
รที่ต้องดําเนิน
การผลิตนํ้าแข็ง
ดาษ กิจการที
รับอันตรายเน่ือ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

องแรงงาน เรื
ทํางานเก่ียวกั
ยะเวลา และ

วจวัดและวิเ
การในสภาวะท

้อนและประเภ
บริเวณที่มีลูกจ้
านในปีน้ัน 
นการตรวจวัด
อกระดาษหรื
การผลิตซีเมน
ที่อาจทําให้ลกู

งแสงสว่างแล
งสว่างในสถาน
ในกระบวนก
สายตาอยู่กับท

ะประเภทกิจก
นการตรวจวัด
ง การป่ัน ทอโ

ที่มีการป๊ัมหรือ
องจากเสียง 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รื่อง หลักเกณ
กับความร้อน
ะประเภทกิจก

คราะห์สภาว
ที่เป็นจริงของ

ภทกิจการที่ต้
จา้งปฏิบัติงาน

ด ได้แก่ การ
รือกระดาษ 
นต์หรือปูนขา
กจ้างได้รับอันต

ละประเภทกิจ
นประกอบกิจ
ารผลิตที่ลูกจ้
ที่ในการทํางา

การที่ต้องดําเ
ดระดับเสียง ไ
โดยใช้เครื่องจั
อเจียรโลหะ กิ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ณฑ์ วิธีการดํา
น แสงสว่าง ห
การที่ต้องดํา

วะการทํางาน
งสภาพการทํา

ต้องดําเนินกา
อยู่ในสภาพก

ผลิตนํ้าตาลแ
การผลิตยา
ว การถลุง ห
ตรายเน่ืองจากค

การท่ีต้องดํา
การทุกประเภ
จ้างทํางานแล
านในสภาพก

เนินการ 
ได้แก่ การระ
ักร การผลิตเค
กิจการที่มีแห

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

าเนินการ
หรือเสียง
าเนินการ  

นเก่ียวกับ
างานอย่าง

ร 
ารทํางาน

และทําให้
งรถยนต์ 

หล่อหลอม
ความร้อน 

เนินการ 
ภทกิจการ 
ละบริเวณ 
ารทํางาน

เบิด ย่อย 
ครื่องเรือน
ล่งกําเนิด

 



ลําดับ* 
16. โ

 1

 1

 

 1

17. โ
ฝั

 1

 
 1

  

6.2.4 กฎห
 

ชนิดแ
รงงานปรับคุณภ

16.1  ระบบบําบ

16.2  การเผาสิ่
กฎหมาย

16.3  การปรับ
แล้วท่ีเปน็

รงงานประกอบ
ฝังกลบสิ่งปฏิกลู
17.1 การคัดแ

ท่ีเป็นอันต

17.2 การฝังกล
ทุกขนาด 

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

และขนาดของโ
ภาพของเสียรวม
บัดน้ําเสียรวมทุ

สิ่งปฏิกูลหรือวัส
ว่าด้วยโรงงานท

สภาพสิ่งปฏิกูล
นอันตรายทุกขน

บกิจการเกี่ยวกับ
ลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
ยกสิ่งปฏิกูลหรื
ตรายทุกขนาด 

ลบสิ่งปฏิกูลหรื

หลักปฏิบัติทีด่ี

บการจัดการด้
กระทรวงอุต
ธีการควบคุม
อม กําหนดค
ฑ์การขึ้นทะเบ
) พ.ศ. 2554
ห้โรงงานต่อไป

โรงงาน 
มดังต่อไปนี้
ทุกขนาด 

สดุท่ีไม่ใช้แล้วต
ทุกขนาด 

ลหรือวัสดุท่ีไม่
นาด 

บการคัดแยกหรื
ช้แล้ว 
รือวัสดุท่ีไม่ใช้แ

รือวัสดุท่ีไม่ใช้แ
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สําห

ด้านสิ่งแวดล้อ
สาหกรรม เ
มการปล่อยข
คุณสมบัติข
บียนผู้ควบคุม

ปน้ี ต้องมีบุคล

ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง
ผู้ปฏิบัติง

าม ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง
ผู้ปฏิบัติง

ม่ใช้ ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง

อ

ล้ว ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง

ล้ว ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง
ผู้ปฏิบัติง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

อม 
รื่อง การกํา

ของเสีย มลพิ
ของผู้ควบคุม
มดูแลสําหรับ

ลากรด้านสิ่งแว

บุคลากรด้า

สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมล
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ
านประจําระบบ
สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมล
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ
านประจําระบบ
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ

สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ
สิ่งแวดล้อม
ระบบบําบัดมล
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ
านประจําระบบ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าหนดชนิดแล
พิษ หรือสิ่งใ
มดูแล ผู้ปฏิ
บระบบป้องกั

วดล้อมประจํา

นสิ่งแวดล้อมป

พิษน้ําหรือท่ีปรึ
ารมลพิษกากอุต
บบําบัดมลพิษน้ํ
บการจัดการมล

พิษอากาศหรือ
ารมลพิษกากอุต
บบําบัดมลพิษอ
บการจัดการมล

ารมลพิษกากอุต
บการจัดการมล

ารมลพิษกากอุต
บการจัดการมล

พิษน้ําหรือท่ีปรึ
ารมลพิษกากอุต
บบําบัดมลพิษน้ํ
บการจัดการมล

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละขนาดของ
ดๆ ที่มีผลก
บัติงานประ

กันสิ่งแวดล้อม

าโรงงาน 
ประจําโรงงาน 

รึกษา 
ตสาหกรรมหรือ
น้าํ 
พิษกากอุตสาห

ท่ีปรึกษา 
ตสาหกรรมหรือ
ากาศ 
พิษกากอุตสาห

ตสาหกรรมหรือ
พิษกากอุตสาห

ตสาหกรรมหรือ
พิษกากอุตสาห

รึกษา 
ตสาหกรรมหรือ
น้าํ 
พิษกากอุตสาห

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

งโรงงาน 
ระทบต่อ
ะจํา และ
มเป็นพิษ 

ท่ีปรึกษา 

กรรม 

ท่ีปรึกษา 

กรรม 

ท่ีปรึกษา 
กรรม 

ท่ีปรึกษา 
กรรม 

ท่ีปรึกษา 

กรรม 

 



ลําดับ* 
18. โ

อ
อั
ผ
อ

  

หมายเหตุ : 

กระทรว
มลพิษหรื
หลักเกณ
ฝึกอบรม

ฝังกลบ (
ทําหน้าที
เรื่อง กา
ผลกระทบ

ชนิดแ
รงงานประกอบ
อุตสาหกรรมที
อันตรายจากโร
ผลิตภัณฑ์ใหม่โ
อุตสาหกรรมทุก

* เป็นลําดับที่อ้าง
มลพิษหรือส่ิงใ
การขึ้นทะเบียน

 
 

งอุตสาหกรร
รือสิ่งใดๆ ที่มี

ณฑ์การข้ึนทะ
มพนักงานที่เก่ี

 

เฉพาะของเสีย
ที่ควบคุมดูแล
รกําหนดชนิด
บต่อสิ่งแวดลอ้

และขนาดของโ
บกิจการเกี่ยวกับ
ท่ีไม่ใช้แล้วหรื
รงงานมาผลิต
โดยผ่านกรรม

กขนาด 

งอิงจากประกาศก
ใดๆ ที่มีผลกระท
นผู้ควบคุมดูแลสําห

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

โรงงาน 
บการนําผลิตภัณ
รอของเสียท่ีเป็
เป็นวัตถุดิบห ื
มวิธีการผลิตท

ระทรวงอุตสาหกร
ทบต่อส่ิงแวดล้อ
หรับระบบป้องกัน

กระทรวงอุต
8 
องมีผู้ควบคุม
รกําหนดชนิด
อสิ่งแวดล้อม
คุมดูแล สําหรั
ห้สามารถปฏิบ

กรมโรงงานอุ
รสิ่งปฏิกูลห

หรือวัสดุที่ไม่ใ
ประกอบกิจกา
องจัดจ้างบริษั
ันสิ่งแวดล้อม
รงงาน กําหนด
ณสมบัติของผู้ค
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ณฑ์
ป็น
รือ
าง

ผู้จัดการสิ
ผู้ควบคุม
ผู้ปฏิบัติง

หมายเหต

รรมเร่ืองกําหนดชน
อม กําหนดคุณสม
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ

สาหกรรม เ

ดูแลระบบป้อ
และขนาดโร
 กําหนดคุณส
รับระบบป้องก
บัติงานตามห

อุตสาหกรรม
รือวัสดุที่ไม่ใ

ใช้แล้ว พ.ศ. 2
ารรับบําบัดห ื
ษทัที่ปรึกษาท่ีไ
มที่มีความรู้เฉ
ดวิธีการควบค
ควบคุมดูแล ผู้

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

บุคลากรด้า
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดกา
านประจําระบบ

ตุ : ในกรณี มีก
การรีไซเคิล
ระบบบําบัด
บําบัดมลพิษ
ระบบบําบัด
บําบัดมลพิษ

นิดและขนาดของโ
มบัติของผู้ควบค
ษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

รื่อง การกํา

องกันสิ่งแวดล
รงงาน กําหน
สมบัติของผู้ค
กันสิ่งแวดล้อ
น้าที่ได้อย่างถู

ม เรื่อง หลักเ
ใช้แล้วของผู้
2550 
รือกําจัดสิ่งปฏ
ได้รับความเห็
ฉพาะด้าน ตา
คุมการปล่อย
ผูป้ฏิบัติงานปร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นสิ่งแวดล้อมป

ารมลพิษกากอุต
บการจัดการมล

การประกอบกิ
ลตะกั่วจากแบต
ดมลพิษน้ําหรือ
ษอากาศหรือท่ีป
ดมลพิษน้ําและ
ษอากาศ เพ่ิมเติ

โรงงาน กําหนดวิธี
คุมดูแล ผู้ปฏิบัติ
. 2554 

จัดสิ่งปฏิกูล

ล้อมที่มีความ
ดวิธีการควบ
วบคุมดูแล ผู้
มเป็นพิษ พ.ศ
ถูกต้องและปล

เกณฑ์และวิ
ผู้ประกอบกิจ

ฏิกูลหรือวัสดุ
ห็นชอบจากกร
ามประกาศก
ยของเสีย มลพิ
ระจํา และหลัก

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ประจําโรงงาน 

ตสาหกรรมหรือ
พิษกากอุตสาห

กิจการโรงงาน
ตเตอร่ีเก่า ต้อง
อท่ีปรึกษาผู้ควบ
ปรึกษาผู้ปฏิบัติง
ะผู้ปฏิบัติงานปร
ติม 

ธีการควบคุมการป
งานประจํา และ

ลหรือวัสดุที่ไ

มรู้เฉพาะ ตาม
บคุมการปล่อย
ผู้ปฏิบัติงานปร
ศ. 2545* แล
ลอดภัย 

วิธีการปฏิบัติ
จการบําบัดแ

ดุที่ไม่ใช้แล้ว โ
รมโรงงานอุตส
กระทรวงอุตส
พิษ หรือสิ่งอ่ืน
ักเกณฑ์การขึน้

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ท่ีปรึกษา 
กรรม 

นเกี่ยวกับ
มีผู้ควบคุม
บคุมระบบ
งานประจํา
ระจําระบบ

ปล่อยของเสีย 
ะหลักเกณฑ์ 

ม่ใช้แล้ว  

มประกาศ
ยของเสีย 
ระจําและ
ละต้องจัด

ติเก่ียวกับ 
และกําจัด 

ดยวิธีการ
สาหกรรม
สาหกรรม  
นใดๆ ที่มี
นทะเบียน

 



ผู้ควบคุม
ตามข้อ 1
ภายในวัน

2 ครั้ง โ
พนักงาน
ของตะก่ั
ไปทํางาน

ออกนอก

อาคารโร

อย่างน้อ
ตรวจสอ
ไม่เกิน 2

ของโรงง
การตรวจ

อาคารโร
กําหนด แ

มดูแล สําหรับ
1 และข้อ 7 ส
นที่ 1 และวัน

 

ดยมีผลแสดง
นต่อกรมโรงงา
ัวในเลือดหรือ
นในแหล่งที่ไม่

 

กบริเวณโรงงา

รงงานมากที่สดุ

ย 3 จุด โดยมี
บท้ายนํ้า (Do
0 เมตร หรือต

านในจุดที่ใก
จสอบต่อกรมโ

รงงาน โดยจุด
และรายงานผ

บระบบป้องก
ส่งให้กรมโรงง
นที่ 16 ของเดือ

ประกาศก
ประกอบกิ
ข้อ 3 การค
(3) ผู้ประ

งระดับของต
านอุตสาหกร
อปัสสาวะเกิน
ม่ได้รับอันตราย

 ประกาศก
ตะก่ัวจากแ
ข้อ 2 ต้องร

านต่อกรมโรงง
ข้อ 3 ต้อ

ดต่อกรมโรงง
ข้อ 4 ต้อ

มีจุดที่ตรวจสอ
ownstream)
ตามที่กรมโรง

ข้อ 5 ต
ล้อาคารโรงง
โรงงานอุตสาห

ข้อ 6 ต้อ
ดที่ตรวจสอบต
ผลการตรวจสอ

 
 

หลักปฏิบัติทีด่ี

กันสิ่งแวดล้อ
งานอุตสาหกร
อนถัดไป 

กระทรวงอุตส
ิจการโรงงาน
คุ้มครองความ
ะกอบกิจการต
ะก่ัวในเลือด
รมทราบทุกๆ

นมาตรฐานขอ
ยจากสารตะกั

ระทรวงอุตส
แบตเตอรี่เก่า
รายงานผลกา
งานอุตสาหกร
องรายงานผล
านอุตสาหกร
งรายงานผลก
อบประกอบด้ว
) อย่างน้อย 2
งานอุตสาหก
ต้องรายงานผ
งานมากที่สุด
หกรรม ปีละ
งรายงานผล
ต้องห่างจากตั
อบต่อกรมโรง
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อมเป็นพิษ พ
รรม หรือหน่ว

สาหกรรม เรื
นหลอมตะก่ัวจ
มปลอดภัยของ
ต้องจัดให้มีกา
และปัสสาวะ
ๆ 6 เดือน แล
งทางราชการ
ก่ัว หรือไปทําง

สาหกรรม เรื่อ
า พ.ศ. 2544
ารตรวจสอบป
รรมทุกๆ 3 เดื
ลการตรวจสอ
รมปีละ 1 ครั้
การตรวจสอบ
วยจุดตรวจสอ
2 แห่ง โดยที่จ
รรมกําหนด ปี
ผลการตรวจส

หรือตามที่ก
1 ครั้ง 
การตรวจสอ

ตัวอาคารไม่เกิ
งงานอุตสาหก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

.ศ. 2545* แ
วยงานที่ได้รับ

รื่อง มาตรกา
จากแบตเตอรี
งพนักงาน ต้อ
ารตรวจสอบส
ะ โดยให้จัดทํ
ละเมื่อตรวจพ
รที่ได้กําหนดไ
งานในสถานที

อง การรายง

ปริมาณตะกั่วป
ดือน 
บการปนเป้ือ
รั้ง 
บการปนเป้ือน
อบต้นนํ้า (Up
จุดตรวจสอบ
ปีละ 1 ครั้ง 
สอบการปนเป้ื
กรมโรงงานอุ

บการปนเปื้อ
กิน 20 เมตร
กรรม ปีละ 1ค

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

และทําหน้าที
บมอบหมายทุ

ารคุ้มครองค
รี่เก่า พ.ศ. 25
องมีลักษณะดัง
สุขภาพของพ
ํารายงานผล

พบว่าพนักงาน
ไว้แล้ว จะต้อง
ที่อ่ืนที่เหมาะส

านข้อมูลต่าง

ปนเป้ือนในนํ้า

นตะก่ัวในแห

นตะก่ัวในแหล
pstream) อย่
ทุกจุดต้องห่า

ป้อนของตะกั่ว
ตสาหกรรมกํ

อนของตะกั่วใ
หรือตามที่กร

ครั้ง 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ที่ในการจัดทํา
ทุก 15 วัน โดย

ความปลอดภั
544 
ังน้ี 

พนักงานอย่าง
การตรวจสุข

นในโรงงานผู้ใ
งโยกย้ายพนัก
สมต่อไป 

งๆ ของโรงง

าทิ้งและนํ้าฝน

หล่งนํ้าผิวดิน 

ล่งนํ้าใต้ดิน 
างน้อย 1 แห่
างจากตัวอาคา

วในผิวดินแนว
กําหนดและรา

ในผิวดิน รอ
รมโรงงานอุตส

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ารายงาน 
ยให้จัดส่ง

ภัยในการ

น้อยปีละ  
ขภาพของ
ใดมีระดับ
กงานผู้น้ัน

านหลอม

นที่ระบาย

ที่อยู่ใกล้

ที่ต้ืนที่สุด 
ห่ง และจุด
ารโรงงาน

วเขตที่ดิน 
ายงานผล

อบบริเวณ
สาหกรรม

 



 
ตรวจวัด 
สําหรับค่
 
อากาศขอ
 
ปฏิบัติตา

กําหนดไ
การวิเคร

รว. 2 แล

กรมโรงงา
ให้ครบถ้ว
ตรวจสอ
ถัดไป โด

โดยต้องมี

5 วัน ซีโ
Solids) ห

 

NOx และสําห
าพารามิเตอร์

องโรงงาน 

ามที่กําหนด  

ไว้ในรายงาน
ราะห์ผลกระท

ละ รว. 3  

านอุตสาหกรร
วน และเก็บ
บได้ทุกเวลาแ

ดยสามารถส่งผ

 

มีพารามิเตอร์

โอดี (Chemic
หรือพารามิเต

ประกาศกร
ที่ระบายออ
ข้อ 4 ความ

 4.2 ตัว
4.

หรับโรงงานที
ร์อ่ืนๆ ให้เป็นไ

4.

4.

ข้อ 5 กา
5.1 ชนิ

การวิเคราะห
ทบสิ่งแวดล้อม

5.2 แบบ

5.3 แบบ
รม ต้องให้ผู้ปร
รักษาไว้ที่โรง
และจัดส่งราย
ผ่านสื่ออิเล็กท

ประกาศกร
จัดทํารายง
ข้อ 5 ก

อย่างน้อย ดัง
ก) บีโอดี 

cal Oxygen 
ตอร์ที่กําหนดใ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ระทรวงอุตสา
อกจากโรงงา
มถี่ จุดที่เก็บตั
วอย่างอากาศใ
2.1 โรงงา

ที่ใช้เช้ือเพลิงอื
ไปตามที่กรมโ
2.2 ให้เก็บต

2.3 กรณีราย

ารทํารายงานช
นิดและปริมาณ
ห์ผลกระทบสิ
ม หรือตามที่กํ
บรายงานชนิด

บรายงานชนิด
ระกอบกิจการโ
งาน 1 ชุด
งานในรอบ 6
ทรอนิกส์ด้วยโ

รมโรงงานอุต
งานชนิดและ
ารรายงานมล
งน้ี 
(Biochemica
Demand) ค
ในรายงานการ
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าหกรรม เรื่อง
าน พ.ศ. 2550
ตัวอย่าง และค
ให้เก็บตัวอย่า
นที่ใช้ก๊าซธรร

อ่ืนๆ ค่าพารามิ
โรงงานอุตสาห
ตัวอย่างอากา

งานการวิเครา

ชนิดและปริมา
ณสารมลพิษที
สิ่งแวดล้อมกร
าหนดไว้ในแบ
และปริมาณส

ดและปริมาณ
โรงงานหรือบุค
พร้อมที่จะให

6 เดือน ให้กร
โปรแกรมที่กร

ตสาหกรรม เรื
ะปริมาณสารม
ลพิษนํ้าในแบ

al Oxygen 
ความเป็นกรด
รวิเคราะห์ผล

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ง การจัดทําร
0 
ค่าพารามิเตอร
างอากาศ อย่า
รมชาติเป็นเช้ื
มิเตอร์อย่างน้
หกรรมกําหนด
าศที่ระบายออ

าะห์ผลกระทบ

าณสารมลพิษ
ที่แต่ละโรงงาน
รณีที่เป็นโรง
บบ รว. 2 และ
สารมลพิษและ

สารมลพิษแล
คคลที่มีอํานาจ
ห้พนักงานเจ้า
รมโรงงานอุตส
รมโรงงานอุตส

รื่อง กําหนดป
มลพิษที่ระบา
บ รว. 2

Demand) ที
และด่าง (pH
กระทบสิ่งแวด

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รายงานชนิดแ

ร์ 
างน้อย 6 เดือ
ช้ือเพลิงค่าพา
น้อยให้ตรวจวัด
ดโดยประกาศ
อกจากปล่องห

บสิ่งแวดล้อม

ษให้ดําเนินการ
นต้องรายงาน
งานประเภท
ะ รว. 3  
ะตารางผลวิเค

ละตารางผลวิเ
จทํานิติกรรมแ
าหน้าที่ของกร
สาหกรรมภาย
สาหกรรมกําห

ประเภทหรือช
ายออกจากโร
ให้ใช้ผลตรวจ

ที่อุณหภูมิ 20
H) และสารแข
ดล้อม 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

และปริมาณส

นต่อครั้ง ดังนี
ารามิเตอร์อย่า
ด SO2, NOx 
ศในราชกิจจาน
หรือช่องหรือท

กําหนดเป็นอ

รดังน้ี 
น ให้ดําเนินก
ทที่มีการจัดทํา

คราะห์ให้ใช้แบ

เคราะห์ทุกฉบ
แทนรับรองคว
รมโรงงานอุตส
ยในวันที่ 30 
หนด 

ชนิดของโรงง
รงงาน พ.ศ. 2
จวัดจริงในกา

0 องศาเซลเซี
ขวนลอย (Sus

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

สารมลพิษ 

น้ี 
างน้อยให้
และ TSP 
นุเบกษา 
ท่อระบาย

ย่างอ่ืนให้

การตามที่
ารายงาน 

บบ รว. 1 

บับที่ส่งให้
ามถูกต้อง
สาหกรรม
ของเดือน

งานที่ต้อง
2553 
ารรายงาน  

ซียส เวลา  
spended 

 



พารามิเต

หรือใช้ค่า
ที่ได้รับอ
ไม่สามาร

อิเล็คทร
มกราคม
จากการต
มกราคม
โรงงานล

ขยายโรง
สิ่งแวดล้
โรงงาน 
กรมโรงง
ที่โรงงาน

อันตราย 

หรือชนิด

ตอร์ที่กําหนดใ

าการคํานวณ
อนุญาตก่อนป
รถตรวจวัดได้

อนิกส์ที่กรมโ
ถึงเดือนมิถุนา
ตรวจวัดหรือค
ของปีถัดไป แ
งนามรับรองแ

 

งงาน ให้จั
ล้อมและความ
หรือคําขอรั
งานอุตสาหก
นตั้งอยู่ 

 

ได้แก่ ผู้ประก

ดที่ 3 ปริมาณ

ข) โลหะห
ในรายงานการ

ข้อ 6 กา
กรณีเป็นการ
ประกาศน้ีมีผ
เน่ืองจากปัญห

ข้อ 8 การ
โรงงานอุตสา
ายน ให้รายงา
คํานวณระหว่
และให้จัดทําสํ
และเก็บรักษา

 

ประกาศก
ป้องกันแล
ข้อ 1 ผู

ัดทํารายงาน
มปลอดภัย จ
ับใบอนุญาต
กรรม ส่ว

ประกาศกร
มีบุคลากร
อุตสาหกร
หมวด 1 ส
ข้อ 4 ผู้ปร

กอบการที่มีลั
4.1) ผู้ผลิต

รวมต้ังแต่ 1,0

หลักปฏิบัติทีด่ี

หนัก ตามคุณ
รวิเคราะห์ผล
รรายงานมลพิ
ระบายในลักษ
ลบังคับใช้อา
หาด้านเทคนิค
รรายงานตาม
าหกรรมกําห
านงวดที่ 1 ภ
างเดือนกรกฎ

สาํเนาเอกสารโ
าไว้พร้อมที่จะใ

ระทรวงอุตส
ละแก้ไขผลกร
ผู้ใดประสงค์จ
นที่เก่ียวกับก
จํานวน 1
ขยายโรงงาน
วนโรงงานใน

ระทรวงอุตสา
รเฉพาะรับผิด
รมรับผิดชอบ
สถานประกอบ
ระกอบการวัต
ักษณะเป็นไป
ต ผู้นําเข้า ห
000 เมตริกตัน
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ณลักษณะนํ้าเ
กระทบสิ่งแว
พิษอากาศในแ
ษณะฟุ้งกระจ
าจใช้ค่าที่เทีย
ค หรือใช้ค่าทีไ่
แบบรายงาน
นด โดยค่าที
ายในวันที่ 31
ฎาคมถึงเดือน
โดยให้ผู้จัดกา
ให้พนักงานเจ้

สาหกรรม เรื่อ
ระทบต่อคุณภ
จะขอรับใบอ
ารศึกษาและ
ฉบับ พร้อม

นแล้วแต่กรณี
นจังหวัดอื่นใ

าหกรรม เรื่อง
ชอบความปล
บ พ.ศ. 2551
บการวัตถุอัน
ถุอันตรายที่ต้

ปตามข้อใดข้อ
หรือผู้ส่งออกวั
น/ปี ขึ้นไป 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

เสียจากโรงงา
ดล้อม 
แบบ รว. 3
จาย (Fugitiv
ยบเคียงผลกา
ได้จากการคํา
รว. 1 รว. 

ที่ได้จากการต
1 กรกฎาคม ข
นธันวาคม ให้
ารสิ่งแวดล้อม
จา้หน้าที่ตรวจ

อง การทํารา
ภาพสิ่งแวดล้อ
อนุญาตประก
ะมาตรการป้
กับการย่ืนคํา

ณี โดยให้โรงง
ให้ย่ืนต่อสํานั

ง การกําหนด
ลอดภัยการเก็
 

นตรายที่ต้องมี
ต้องมีบุคลากร
หน่ึงดังต่อไปน
ัตถุอันตราย ท

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นประเภทที่มี

ให้ใช้ผลตรวจ
ve Emission
ารตรวจวัดใน
านวณตามวิธีที
2 และ รว. 
ตรวจวัดหรือ
ของปีที่รายงา
ห้รายงานงวดท
หรือผู้รับใบอ
จสอบได้ตลอด

ยงานเก่ียวกั
อมและความป
กอบกิจการโร
องกันแก้ไขผ
าขอรับใบอนุ
งานในเขตกร
นักงานอุตสา

ดให้สถานประ
ก็บรักษาวัตถุ

มีบุคลากรเฉพ
รเฉพาะประจํา
น้ี 
ที่มีวัตถุอันตร

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มีโลหะหนักเจื

จวัดจริงในกา
n) และในกร
นสภาวะเดียว
ที่สากลยอมรับ

3 ให้จัดส่งผ
คํานวณระหว
านงวดที่ 1 แล
ที่ 2 ภายในว
นุญาตประกอ
ดเวลา 

ับการศึกษาม
ปลอดภัย พ.ศ
รงงานหรือใบ
ผลกระทบต่อ
นุญาตประกอ
รุงเทพมหาน
หกรรมจังหว

ะกอบการวัตถุ
อันตรายที่กร

พาะ 
าสถานที่เก็บรั

รายชนิดที่ 1 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

จือปนหรือ

ารรายงาน 
ณีโรงงาน 
กัน กรณี 
บ 
ผ่านระบบ
ว่างเดือน
ละค่าที่ได้
วันที่ 31
อบกิจการ

มาตรการ
ศ. 2552 
บอนุญาต
อคุณภาพ
อบกิจการ
ครย่ืนต่อ
วัดท้องที่ 

ถุอันตราย 
รมโรงงาน

รักษาวัตถุ

ชนิดที่ 2

 



ตารางเม

หรือวัตถุ

บุคลากร
ให้เป็นไป

ตามแบบ
คอมพิวเ
สามารถใ
กระทําได้

สิ่งแวดลอ้
กิจการ 
หมายเหต ุ:

 

6.3 วิ

ประสิทธิ
การฝึกอบ

คุ้มครอง

ตรขึ้นไป 

ออกซิไดซ์แล

เฉพาะนั้นต้อ
ปตามหลักเกณ

บที่กรมโรงงา
ตอร์ของกรมโ
ให้พนักงานเจ้า
ด้ให้ดําเนินกา

 

อมที่โรงงานต้

: * โดยมีการปรั
การปล่อยขอ
หลักเกณฑ์กา

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มี
ธิภาพในการป
บรมการใช้เค ื
2) จัดให้มีอ
ความปลอดภั

4.2) ผู้มีไ

4.3) ผู้ผลิต
ะวัตถุเปอร์ออ

หมวด 2 ห
ข้อ 5 ผู้ประ
5.1) ต้องจ

งไม่เป็นผู้ปฏิบ
ณฑ์และวิธีการ

5.5) ต้องร
านอุตสาหกร
โรงงานอุตสาห
าหน้าที่ตรวจส
รโดยตรงที่กร

เง่ือนไขกา
โรงงานหรื
การวิเคราะ
รายละเอีย

ต้องปฏิบัติของ

รับปรุงข้อมูลตาม
องเสีย มลพิษหรือ
ารขึ้นทะเบียนผู้คว

บติัในโรงงาน 
บุคลากรปฏิ
ปฏิบัติงานตา
รื่องมือ เครื่อง
อุปกรณ์เครื่อ
ภัยส่วนบุคคล 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ว้ในครอบครอ

ต ผู้นําเข้า ผู
อกไซด์ 
หน้าที่และควา
ะกอบการวัตถ
จัดให้มีบุคลา
บัติงานในสถา
รที่กรมโรงงาน
ายงานและรับ
รมกําหนด
หกรรม และส
สอบรายงานได้
รมโรงงานอุตส

ารประกอบกิจ
รือกําหนดไว้ใ
ะห์ผลกระทบ
ดของเง่ือนไข
งแต่ละโรงงาน

ประกาศกระทรว
อส่ิงใดๆ ที่มีผลกร
วบคุมดูแลสําหรับร

บัติงานที่มีคุ
ามเกณฑ์ฯ เช
งจักรที่มีความ
งมือ มีอุปกร
อุปกรณ์ตรวจ
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องวัตถุอันตรา

ผู้ส่งออก หรือ

ามรับผิดชอบ
ถุอันตรายมีหน
กรเฉพาะปฏิบ
านประกอบกา
นอุตสาหกรรม
บรองรายงานค
โดยผ่านระบ
สําเนาของราย
ด้ตลอดเวลา ก
สาหกรรม 

จการโรงงาน
ในมาตรการป้
บสิ่งแวดล้อม 
ขการประกอบ
นจะแตกต่างกั

วงอุตสาหกรรม เ ื
ะทบต่อส่ิงแวดล้อ
ระบบป้องกันส่ิงแว

คุณสมบัติตาม
ช่น มีผู้ควบคุม
มเสี่ยงโดยสภา
ณ์ดับเพลิง มี
จวัดไอระเหยส

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ายที่มีพ้ืนที่กา

อผู้มีไว้ในครอ

บของผู้ประกอ
น้าที่และความ
บัติงานประจํา
ารวัตถุอันตรา
มประกาศกําห
ความปลอดภัย
บบสัญญาณค
ยงานให้เก็บไว
กรณีระบบสัญ

นซ่ึงกําหนดไว้
ป้องกันและลด
(EIA) 

บกิจการ และ
กันขึ้นกับสภาพ

ร่ือง กําหนดชนิด
อม กําหนดคุณสม
วดล้อมเป็นพิษ (ฉ

มที่กฎหมาย
มระบบมลพิษ
าพ ฯลฯ  
อุปกรณ์ตรวจ
สารเคมี ฯลฯ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ารเก็บรักษาวั

อบครองวัตถุอั

อบการวัตถุอั
มรับผิดชอบ ด
าสถานที่เก็บรั
ายแห่งอ่ืน กา
หนด 
ยการเก็บรักษ
คอมพิวเตอร์เ
ว้ ณ สถานที่
ญญาณคอมพิว

ว้ในใบอนุญา
ดผลกระทบสิ

มาตรการป้อ
พที่ต้ังและรา

ดและขนาดของโร
มบัติของผู้ควบคุมด
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255

ยกําหนด เพ่ือ
ษประเภทต่า

จจับและแจ้ง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ัตถุอันตรายตั้

อันตรายที่เป็น

ันตราย 
ดังน้ี 
รักษาวัตถุอันต
ารแจ้งมีบุคลา

าวัตถุอันตราย
เข้ากับระบบเ
เก็บรักษาวัตถ
วเตอร์ขัดข้องไ

ตประกอบกิจ
สิ่งแวดล้อมใน

งกันและลดผ
ยละเอียดการ

รงงาน กําหนดวิธี
ดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
54 

อความปลอด
างๆ มีพนักงา

เตือนอัคคีภัย

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ั้งแต่ 300 

นวัตถุไวไฟ

ตรายและ
กรเฉพาะ

ยทุก 1 ปี 
เครือข่าย
ถุอันตราย
ไม่สามารถ

จการของ
นรายงาน

ผลกระทบ
รประกอบ

ธีการควบคุม 
นประจํา และ

ดภัยและ
านที่ได้รับ 

ย อุปกรณ์

 



สิ่งแวดลอ้
ถูกต้อง เ

สิ่งแวดลอ้

6.4 
 

ระงับอัค
ข้อกําหน

มีอุปกรณ
1)   มีจํา

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

และ
6)    มีอุป

ภาย
7)   ติดต
8)   จัดใ

3) จัดทําแผ
อม และสื่อสา
เช่น 

 กา
 กา
 กา
 กา
 กา

4) จัดให้มีร
อมอย่างต่อเนื

 ระบ
 ระบ

 

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
คีภัยที่เหมาะ

นดน้ี ได้แก่ 

ณ์ป้องกันและร
านวนเคร่ืองดั
ยงของพ้ืนที่น้ัน
ารตรวจทดสอ
ดับเพลิง อุปก
ารติดต้ังแผนผั
ป้ายสัญลักษณ
ะไฟฉุกเฉินบอ
ปกรณ์ตรวจจั
ยในโรงงานอย่า
ต้ังระบบไฟฟ้า
ให้มีการฝึกซ้อ

ผนและมาตรก
ารให้พนักงาน

รจัดทําแผนก

รป้องกันไม่ให้

รป้องกันการเ

รเฝ้าระวังค่าค

รตรวจสุขภาพ
ระบบการตรว
น่ืองและสม่ําเส

บบตรวจติดต

บบตรวจติดต

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส
สมกับสถานป

ระงับอัคคีภัยท
ับเพลิงและอุป
นๆ ในการเกิด
อบและบํารุงรั
รณ์ดับเพลิง ร
ผงัแสดงจุดทีติ่
ณ์บ่งช้ีตําแหน
อกทางหนีไฟ 
ับและแจ้งเตือ
างเหมาะสม เช
าแสงสว่างฉุก
อมดับเพลิงแล

หลักปฏิบัติทีด่ี

การตรวจสอบ
นที่เก่ียวข้องทั้ง

ารป้องกันอุบั

ห้มีการระบาย

เกิดกลิ่นเหมน็

ความเข้มข้นข

พของพนักงาน
วจสอบและป
สมอ ได้แก่

ตามภายในด้าน

ตามภายในด้าน

หรับข้อกําหน
ส่วนใหญ่ ยังมี
ประกอบกิจก

ที่เพียงพอและ
ปกรณ์ดับเพลิ
ดอัคคีภัย 
รักษาเครื่องมอื
รวมถึงสัญญาณ
ติดต้ังอุปกรณด์
น่งเครื่องดับเพ

อนอัคคีภัย เช
ช่น สถานที่จดั
เฉินที่ประตูหน
ละฝึกซ้อมหนีไ
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บ เฝ้าระวัง ป้อ
งหมดได้รับทร

ัติเหตุ หรือแผ

มลพิษผ่านทา

น แมลงและพ

ของไอระเหยส

นที่ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงการป

นอาชีวอนามยั

นการจัดการสิ

ดที่สําคัญ 
มีความสับสน
ารของตนเอง

ะเหมาะสมกับ
ลิงติดต้ังตามบ

อและอุปกรณ์
ณแจ้งเหตุเพลิ
ดับเพลิง และ
พลิง หรืออุปก

ช่น Smoke D
ดเก็บกากของเสี
นีไฟและเส้นท
ไฟอย่างน้อยปี

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

องกันปัญหาด้
ราบ พร้อมคว

ผนฉุกเฉิน การ

างลัด (By-pa

าหะนําโรค 

สารเคมีในอาก

นในพ้ืนที่เสี่ยง 
ปฏิบัติงานด้าน
  

ยและความปล

สิ่งแวดล้อม  

นในด้านประเภ
ง ซึ่งข้อแนะนํ

บความเสี่ยงใน
บริเวณต่างๆอย

์ดับเพลิงอย่าง
ลงิไหม้ต้องอยู่
เส้นทางหนีไฟ
กรณ์ดับเพลิง

Detector, H
สยี สถานที่จัด
ทางหนีไฟอยา่
ปีละครั้ง 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ด้านอาชีวอนา
วบคุมดูแลให้มี

รซ้อมแผนฉุก

ss) 

กาศในบริเวณ

ฯลฯ
นอาชีวอนามั

ลอดภัย  

ภทและจํานว
ําเพ่ือให้มีการ

นการเกิดอัคคี
ย่างเพียงพอแ

งสม่ําเสมอ 
ยู่ในสภาพที่ดีใ
ฟในพ้ืนที่ที่สา
 รวมถึงสัญญ

Heat Detect
ดเก็บผลิตภัณฑ
างพอเพียง 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มัยความปลอ
มีการนําไปปฏิ

เฉิน 

ที่ทํางาน 

 
ัย ความปลอ

วนอุปกรณ์ป้อ
รปฏิบัติที่สอด

ีภัย  
และเหมาะสม

ช้งานได้ 
มารถเห็นได้ชั

ญาณแจ้งเหตุเ

tor ติดต้ังในพื
ฑ์ 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

อดภัยและ
ฏิบัติอย่าง

อดภัยและ

องกันและ
ดคล้องกับ

กับความ

ชัดเจน 
เพลิงไหม้ 

พ้ืนที่เสี่ยง

 



ได้จําแน
อัคคีภัยสู
อัคคีภัยห
ประเภท 
โรงงานที
เพ่ือให้สอ
แบบมือถื
ของโรงง

 
มีการตร
แต่ละเครื
หรือสัญลั

ทดสอบแ

 ทั้งน้ี ประกา
กโรงงานตาม
สูง หมายถึง โ
หรือระเบิดได้
101 เฉพาะกิจ
ที่มีความเสี่ยง
อดคล้องกับปร
ถือ จํานวนเครื
านแต่ละประ

 ระบบนํ้
ที่เพียงพ

 ระบบดับ
พ้ืนที่ต่อ
หรือระบ
เมตรขึน้

เครื่องดับเพลิ
รวจสอบสภาพ
รื่องต้องมีระย
ลกัษณ์ที่มองเห
ทั้งน้ี ความถี่ใ
และบํารุงรักษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าศกระทรวงอุ
มความเส่ียงต่
โรงงานซึ่งประ
ด้ง่าย ทั้งน้ี ตา
จการเตาเผากา
งต่อการเกิดอั
ระกาศฯ ดังก
รื่องดับเพลิงแ
เภท มีรายละ
้าดับเพลิงโด

พอที่จะส่งจ่ายใ
บเพลิงอัตโนมั
เน่ืองกันต้ังแต
บบอ่ืนที่เทียบ
นไป ต้องติดต้ัง
งแบบมือถือ ต้
พและความพ
ยะห่างกันไม่เกิ
ห็นได้ชัดเจน ไ
ในการติดเครื่

ษาอุปกรณ์ดับเ

หลักปฏิบัติทีด่ี

อุตสาหกรรม 
อการเกิดอัค
ะกอบกิจการโ
ามประเภทหรื
ากของเสียรวม
อัคคีภัยสูง แล
ล่าว เครื่องดับ

แบบมือถือ แล
เอียดดังน้ี 
ยติดต้ังตามม
ให้กับอุปกรณ์
มัติ  สําหรับโร
ต่ 1,000 ตาร
บเท่า สําหรับส
งระบบดับเพลิ
ต้องมีขนาดบร
พร้อมในการใ
กิน 20 เมตร 
ไม่มีสิ่งกีดขวา

รื่องดับเพลิงแ
เพลิง แสดงดัง
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เรื่อง การป้
คีภัยออกเป็น
โรงงานที่มีการ
รือชนิดของโรง
ม และโรงงาน
ละโรงงานที่มี
บเพลิงและอุป
ละความถ่ีในกา

มาตรฐานสาก
ฉีดนํ้าดับเพลงิ
รงงานที่จัดเก็บ
างเมตรขึ้นไป
สถานที่จัดเก็บ
ลงิอัตโนมัติที่เห
รจุไม่น้อยกว่า
ใช้งานไม่น้อย
และให้ส่วนบ
าง 
บบมือถือ แส
งตารางที่ 4 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

องกันและระ
น 2 กลุ่ม คือ
รใช้เช้ือเพลิง 
งงานที่ระบุใน
ลําดับที่ 106 
ีความเสี่ยงต่

ปกรณ์ดับเพลิง
ารตรวจทดสอ

กลและจัดเตรี
งได้อย่างต่อเน่ื
บวัตถุดิบหรือ

ป ควรติดต้ังระ
บวัตถุไวไฟที่มี
หมาะสมกับส
า 4.5 กิโลกรัม
ยกว่า 6 เดือน
บนสุดอยู่สูงจา

สดงดังตารางที

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ะงับอัคคีภัยใน
อ โรงงานที่มีค
วัตถุไวไฟหรือ

นบัญชีท้ายปร
โรงงานรีไซเคิ
อการเกิดอัคค
งที่โรงงานควร
อบอุปกรณ์ป้อ

รียมนํ้าสําหรั
น่ืองเป็นเวลาไม
อผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ะบบหัวกระจา
มีพ้ืนที่ต่อเน่ือ
สภาพพ้ืนที่ 
 พร้อมใช้งานไ
น/ครั้ง ทั้งน้ี 
ากพ้ืนไม่เกิน 

ที่ 3 และความ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นโรงงาน พ.
ความเสี่ยงต่อ
อมีลักษณะที่ท
ะกาศ ซึ่งโรงง
คิลกากของเสีย
คีภัยปานกลา
รจัดให้มีเครื่อง
องกันและระงับ

รับดับเพลิงใน
ม่น้อยกว่า 30 
งเป็นวัตถุที่ติด
ายนํ้าดับเพลิง
องกันต้ังแต่ 1

ได้ตลอดเวลา
เครื่องดับเพ
1.50 เมตร แ

มถี่รวมถึงวิธีก

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ศ. 2552  
อการเกิด
ทําให้เกิด
งานลําดับ
ย จัดเป็น
าง ดังน้ัน 
งดับเพลิง
บอัคคีภัย

นปริมาณ 
นาที 
ดไฟได้ที่มี
งอัตโนมัติ 
4 ตาราง

 โดยต้อง
ลิงมือถือ 

และมีป้าย

การตรวจ

 



ตารางที่ 

โรงงานที
ต่อการ

ปา

 
ตารางที่ 

อุปก
1.  เครื่อง
 - ขับด้
 - ขับด้
 - เครื่อ
2.  หัวรับ

(Fire 
3.  หัวดับ

(Fire 

4.  ถังน้ําด
 - ระดับ
 - สภา
5. สายฉีด

(Hose

3 การติดต้ังเ

ท่ีมีความเส่ียง 
รเกิดอัคคีภัย 

านกลาง 

สูง 

4 การตรวจส

กรณ์ป้องกันแล
งสูบน้ําดับเพลิง 
ด้วยเครื่องยนต์ 
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้
องสูบน้ํา 
น้ําดับเพลิง  
Department C

บเพลิงนอกอาคา
Hydrants) 

ดับเพลิง 
ับน้ํา 
พถังน้ํา  
ดน้ําดับเพลิงแล
e And Hose S

เครื่องดับเพลิ

ความสา
เครื่อง

1
2

1
20A

4
8

สอบ ทดสอบแ

ละระงับอัคคีภัย

ฟ้า 

Connections)
าร  

ละตู้เก็บสายฉีด 
tation) 

หลักปฏิบัติทีด่ี

งแบบมือถือ

ามารถของ 
งดับเพลิง 

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

และบํารุงรักษ

ย 

- ทดส
- ทดส
- ทดส

) 
- ตรว

- ตรว
- ทด
- บําร

- ตรว
- ตรว
- ตรว
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พ้ืนท่ีครอบคล
1 เครื่อง สําห

(ตา

ษาระบบและอ

สอบเดินเคร่ือง
สอบเดินเคร่ือง
สอบปริมาณกา
วจสอบ

วจสอบ
สอบ (เปิดและปิ
รุงรักษา 

วจสอบ 
วจสอบ 
วจสอบ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ลุมต่อเครื่องดับ
หรับเพลิงประเ
ารางเมตร) 

280
418
557
836

-
-

372
557
930

1,045
-
-

อุปกรณ์ต่างๆ 

วิธีการ

รสูบน้ําและควา

ปดิ) 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บเพลิง 
เภท A 

ระยะท
สํา

 

ามดัน 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ทางเข้าถึงเครือ่
าหรับเพลิงประ

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

ระยะเ
 
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกเดือน 

ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกครึ่งปี 
 
ทุกเดือน 
ทุกครึ่งปี 
ทุกเดือน 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

องดับเพลิง
เภท B  

เวลา

ห์ 

 



ตารางที่ 
อุปก

6. ระบบ
(Sprin

 - จุดร
 - มาต
 - หัวก
 - สัญญ
 - วาลว์
  

7.1 
 

โรงงานรั
สิ่งแวดล้
ป้องกันแ

เหตุการณ

4 (ต่อ)  

กรณ์ป้องกันแล
หัวกระจายน้ําดั

nkler System)
ะบายน้ําหลัก 
รวัดความดัน 

กระจายน้ําดับเพ
ญาณการไหลขอ
วควบคุม 

วัตถุประสงค์
การแสดงถึงค
ับบําบัด กําจั
้อม สุขอนามั

และรักษาทรัพย
เกณฑ์มาตรฐ

ณ์ต่อไปน้ี 
 การร้อ
รอบโร
ทันท่ว

 การปฏิ
กิจการ

 
 

สวนที

ละระงับอัคคีภัย
ดับเพลิงอัตโนมัติ
) 

พลิง 
องน้ําล้างท่อ 

ค ์
ความรับผิดช
ัดกากอุตสาห

มัยและความป
ยากรธรรมชาติ
ฐานการปฏิบั

องเรียนปัญหา
รงงานซึ่งมีสา
งที ทําให้ปัญห
ฏิบัติที่ไม่สอด
รโรงงาน  

ที ่7 การสื่อส

หลักปฏิบัติทีด่ี

ย 
ติ 

 
- ทด
- ทด
- ทด
- ทดส
- ทดส
- ตรว
- ตรว
- ตรว

อบต่อผู้มีส่วน
หกรรม เน่ืองจ
ปลอดภัยของ
ติและสิ่งแวดล้
บัติงานที่ดีสํา

าด้านสิ่งแวดล้
าเหตุจากโรง
หามีความรุนแ
คล้องกับกฎห

สารตอสาธา
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สอบการไหล 
สอบค่าแรงดัน
สอบ 
สอบ 
สอบ 
วจสอบซีลวาลว์
วจสอบอุปกรณ์
วจสอบสวิตซ์สัญ

 

นได้ส่วนเสียแ
จากถือเป็นกิจ
ประชาชน โด
้อม รวมถึงมีก
หรับขั้นตอน

้อม สุขภาพอ
งงาน แต่โรงง
แรงมากขึ้นจน
หมาย โดยเฉพ

ารณะและคว

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

วิธีการ

ว 
ณล์็อควาล์ว 
ญญาณ ปิด-เปิดว

และสังคม เป็
จการท่ีมีความ
ดยผ่านกระบว
ารสื่อสารหรอื
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

อนามัยและคว
งานไม่ได้ดําเ
นยากที่จะแก้ไ
พาะกฎหมายที

วามรับผดิชอ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

วาล์ว 

นส่วนหนึ่งขอ
มเสี่ยงต่อการก
วนการที่มีส่ว
อเปิดเผยข้อมูล
วิธีปฏิบัติงาน

วามปลอดภัยข
เนินการแก้ไข
ไข 
ที่มีผลบังคับโด

อบตอสังคม

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ระยะเ
 
 
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุก 5 ปี 
ทุก 3 เดือน
ทุก 5 เดือน
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

องการประกอ
ก่อให้เกิดผลก
นร่วมกับชุมช

ลที่สําคัญต่อสา
นที่จะป้องกันไ

ของประชาชน
ขอย่างเป็นร

ดยตรงต่อการ

ม 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

เวลา

น 
น 

น 
น 
ห์ 

 

อบกิจการ
กระทบต่อ
ชนในการ
าธารณะ 
ไม่ให้เกิด

นในชุมชน
ะบบและ

รประกอบ

 



7.2  

การดําเนิ
ทางราชก
ผลวิเครา

ภายในวัน

แบบ (สก
ภายในบ
โดยเก็บไ

หรือกําจั
ในแต่ละว
นับต้ังแต่

ที่ได้รับอ

เพ่ือใช้เป็
อุตสาหกร

มอบหมา

ให้เป็นปัจ
ของเดือน

กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 21
นินการบําบัดห
การ หรือห้อง
าะห์ไว้อย่างน้อ

ข้อ 24
นที่ 1 มีนาคม

 

 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 

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

าศกรมโรงงา
ิกูลหรือวัสดุท
ว พ.ศ. 2550

ต้องจัดทําบ
นดไว้ท้ายประ
นในแต่ละวัน 
1 ปีนับต้ังแต่
ต้องจัดทําบ

(สก.7) ที่กําห
ัดเก็บไว้เป็นห

บําบัดหรือกําจั
ต้องทําการ

น 
3 ผู้ประกอบกิ
ผสมหรือวัตถุ
มเห็นชอบ ต้อง

(1) ต้องส่
โดยให้ส่งภาย

(2) ต้องจั
วัน และส่งให

หลักปฏิบัติทีด่ี

ก่ 
อุตสาหกรรม 
ลผลวิเคราะห
กห้องปฏิบัติกา
วิเคราะห์ที่ขึ้น
การตรวจสอบ
ยงานประจําปีใ

านอุตสาหกร
ที่ไม่ใช้แล้วข
0 
บัญชีแสดงรา
ะกาศฉบับน้ี โ
และต้องจัดเ
วันที่รับสิ่งปฏิ
บัญชีแสดงรา
หนดไว้ท้ายป
หลักฐานแสดง
จดัสิ่งปฏิกูลหรื
รบําบัดหรือกํา

กิจการรับบําบั
ถุดิบทดแทนใ
งดําเนินการดัง
งรายงานตามข้
ยในวันที่ 1 ขอ
จัดทําบัญชีผลิ
ห้กรมโรงงานอ
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เรื่อง การกํา
ห์ทางเคมีและ
ารวิเคราะห์ข
นทะเบียนไว้ก
บ 
ให้แก่กรมโรง

รรม เรื่อง หล
ของผู้ประกอบ

ายการสิ่งปฏิกู
โดยต้องจัดทํ
ก็บไว้เป็นหลั
ฏิกูลหรือวัสดุที
ายการสิ่งปฏิกู
ระกาศฉบับนี
ต่อพนักงานเจ
รือวัสดุที่ไม่ใช้
าจัดสิ่งปฏิกูล

บัดหรือกําจัดสิ่
ในเตาเผาปูน
ต่อไปน้ี 
ข้อ 1 และข้อ 7
องเดือนถัดไป
ลิตภัณฑ์ตาม
อุตสาหกรรม 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

าจัดสิ่งปฏิกูลห
ะกายภาพขอ
องสถานประก
กับกรมโรงง

งงานอุตสาหก

ลักเกณฑ์และ
บกิจการบําบั

กูลหรือวัสดุที่ไ
ทําในวันที่รับสิ
ักฐานแสดงต่
ที่ไม่ใช้แล้วเข้า
กูลหรือวัสดุที่ไ
น้ี โดยต้องจัด
จ้าหน้าที่เพ่ือต
้แล้ว 
หรือวัสดุที่ไม่

สิ่งปฏิกูลหรือวั
ซีเมนต์ เตาเ

7 ให้กรมโรงงา

มแบบ (สก.8
หรือหน่วยงา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

หรือวัสดุที่ไม่ใ
งสิ่งปฏิกูลหรื
กอบการ ห้องป
านอุตสาหกร

กรรมตามแบบ

ะวิธีการปฏิบั
บัดและกําจัดสิ

ไม่ใช้แล้วที่รับ
สิ่งปฏิกูลหรือ
อพนักงานเจ้
ามาบําบัดหรอื
ไม่ใช้แล้วที่เข้
ดทําในวันที่ทํ
ตรวจสอบ โดย

ม่ใช้แล้วตามก

ัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ผาปูนขาว หรื

นอุตสาหกรรม

) ที่กําหนดไ
านที่ได้รับมอบ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ใช้แล้ว พ.ศ. 
รือวัสดุที่ไม่ใช้
ปฏิบัติการวิเค
รรมและให้เก

บ สก.5 ท้ายป

บัติเก่ียวกับกา
สิ่งปฏิกูลหรือ

บบําบัดหรือก
วัสดุที่ไม่ใช้แ

จ้าหน้าที่เพ่ือต
อกําจัด 
ข้าสู่กระบวนก
าการบําบัดห
ยเก็บไว้ไม่น้อย

ระบวนการห ื

ว โดยวิธีการน
รือเตาเผาที่กร

มหรือหน่วยงา

ว้ท้ายประกา
บหมายภายใน

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

2548 
ช้แล้วก่อน
คราะห์ของ
ก็บข้อมูล 

ประกาศน้ี 

ารจัดการ 
อวัสดุที่ไม่ 

กําจัดตาม
ล้วเข้ามา
ตรวจสอบ 

การบําบัด
หรือกําจัด 
ยกว่า 1 ปี

รือวิธีการ 

นํามาผสม
รมโรงงาน

านที่ได้รับ

าศฉบับน้ี  
นวันที่ 15 

 



เตาเผาปูน
ต้องจัดเ
ไม่น้อยกว

ปูนซีเมนต

ที่ไม่ใช้แล
จัดส่งให้ก

ที่ไม่ใช้แล
เจ้าหน้าที

กากตะก
ผลผลิต ก

โรงงานต้

7.3 
 
ปัญหาทีเ่
 
การปฏิบั
 

นขาว หรือเตา
ก็บหลักฐาน
ว่า 1 ปีนับต้ัง

ข้อ 14
ต์ เตาเผาปูนข

ล้วตามข้อ 13
กรมโรงงานอุต

ล้วตามข้อ 13
ที่เพ่ือตรวจสอ

ประกา
แบตเต
ข้อ 1  

กอนของแข็ง 
การจําหน่ายผ

 เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ
รายละ

้องปฏิบัติของ
 

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีร
เกิดขึ้น และมี
2)  จัดให้มีก

บัติงานที่ดีอย่า

(3) ผลิตภั
าเผาที่กรมโรง
การส่งมอบไ
แต่วันที่ส่งมอ

4 ผู้ประกอบกิ
าว หรือเตาเผ

(1) ต้องจั
3 โดยใช้แบบ 
ตสาหกรรม ห

(2) ต้องอ
3 ทุกครั้งที่มีก
อบ โดยเก็บไว้ไ

าศกระทรวงอ
ตอรรี่เก่า พ.ศ

ให้รายงาน
และกากของ
ผลิตภัณฑ์และ

 

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือน
งแต่ละโรงงาน

บติัในโรงงาน 
ระบบรับเรื่อง
มีการดําเนินกจิ
การรายงานผ
งครบถ้วนแล

หลักปฏิบัติทีด่ี

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

หรือหน่วยงาน
อกหลักฐานก

การรับมอบ แ
้ไม่น้อยกว่า 1

อุตสาหกรรม
ศ. 2544 
นข้อมูลวัตถุดิบ
เสียต่างๆ ที่เ
ะกากของเสีย

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA) 
นไขการประก
นจะแตกต่างกั

งร้องเรียน แล
จกรรมด้านสิ่ง
ผลการปฏิบัติ
ะสม่ําเสมอ 
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งผสมหรือวัตถ
กรรมได้ให้คว
ฐานแสดงต่อ
ช้ือเพลิงผสมห
บัดหรือกําจัดสิ่
านอุตสาหกรร
รรับมอบผลิต
หนดไว้ท้ายป
นที่ได้รับมอบห
การรับมอบผลิ
และต้องจัดเก็บ
1 ปีนับต้ังแต่วั

ม เรื่อง การรา

บหม้อแบตเต
เกิดขึ้น ตามแ

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

กอบกิจการ แล
ันขึ้นกับสภาพ

ละตรวจสอบ
งแวดล้อมร่วม
ติงานต่อหน่ว

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ถุดิบทดแทนที
ามเห็นชอบ ภ
พนักงานเจ้า
หรือวัตถุดิบทด
งปฏิกูลหรือวัส
รมได้ให้ความเ
ภัณฑ์จากผู้รับ
ระกาศฉบับน้ี
หมายภายในวั
ลติภัณฑ์ให้ผู้รับ
บสําเนาหลักฐ
ันที่รับมอบ 

ายงานข้อมูลต

ตอรี่เก่าที่นําเ
แบบรายงานข้

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

ละมาตรการป้อ
พที่ต้ังและราย

บเรื่องร้องเรีย
มกับชุมชน 
วยงานราชกา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ที่ผลิตได้ต้องน
ภายใน 15 วัน
าหน้าที่เพ่ือต
ดแทน 
สดุที่ไม่ใช้แล้ว
เห็นชอบต้องด
บบําบัดหรือกํ
น้ีให้เป็นปัจจุบั
ันที่ 15 ของเดื
ับบําบัดหรือกํ
ฐานการรับมอ

ต่างๆ ของโร

ข้าโรงงานผล
ข้อมูลเก่ียวกับ

นุญาตประกอ
งแวดล้อมในร

องกันและลดผ
ยละเอียดการป

ยน รวมถึงกา

ารที่เก่ียวข้อง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นําส่งเตาเผาปู
นนับจากวันที
ตรวจสอบ โด

วโดยวิธีการเผา
ดําเนินการดังต
กําจัดสิ่งปฏิกูล
บันทุก 30 วัน
ดือนถัดไป 
กําจัดสิ่งปฏิกูล
อบไว้แสดงต่อ

รงงานหลอมต

ลผลิตที่ได้ กา
บปริมาณแบต

อบกิจการขอ
รายงานการวิ

ผลกระทบสิ่งแ
ประกอบกิจก

รดําเนินงานเ

งตามเกณฑ์ม

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ปูนซีเมนต์ 
ที่ผลิตและ
ดยเก็บไว้ 

าในเตาเผา
ต่อไปน้ี 
ลหรือวัสดุ
 และต้อง

ลหรือวัสดุ
อพนักงาน

ตะก่ัวจาก

ากตะกรัน 
ตเตอรี่เก่า 

องโรงงาน
วิเคราะห์

แวดล้อมที่
าร  

เพ่ือแก้ไข

มาตรฐาน 

 



7.4 
 

รวมถึงไม
กับข้อกํา

มีระบบก
ที่เกิดขึ้น
1)  จัดใ

เรื่อ
2)  จัดท

การ
3)  จัดท
 

8.1 
 

ต่างๆ ที่ส
ประเภท 
มลภาวะด
ถูกต้องเห
กิจกรรม
อย่างปลอ
 
เหตุการณ

ส

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
ม่มีแนวทางปฏิ
าหนดนี้ ได้แก่ 

การรับเรื่องร้อ
อย่างเป็นระบ
ให้มีช่องทางสํ
งร้องเรียน หรื
ทําขั้นตอนการ
รหาแนวทางแก
ทําแผนการดํา

วัตถุประสงค์
การคัดแยกก
สามารถใช้ปร
จากน้ันใช้เครื
ด้านฝุ่นละออง
หมาะสม ขณ
มน้ีจึงต้องมีกา
อดภัยและมปี
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิ
เครื่อง

 การเกิ
การปฏิ

สวนที ่8 กร

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงาน
ฏิบัติในกรณีที่

องเรียน และต
บบ  
สําหรับการรับ
รือจัดให้มีพนั
รดําเนินงาน ก
ก้ไข การดําเนิ
าเนินงานด้าน

ค ์
กากของเสีย เ
ระโยชน์ได้อีก
รื่องจักรเพ่ือล
งและเสียงดัง 

ณะเดียวกันก็ก
ารตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพโ
ฐานการปฏิบั

กิดอุบัติเหตุอั
จักรคัดแยกก

กิดของเสียหรื
ฏิบัติงานของพ

ระบวนการคั

หลักปฏิบัติทีด่ี

หรับข้อกําหน
ส่วนใหญ่ ยัง
มีเรื่องร้องเรยี

ตรวจสอบเร่ือ

บเรื่องร้องเรียน
ักงานเข้าพบป
กรณีมีเรื่องร้อ
นินการแก้ไข แ
ชุมชนสัมพันธ

เป็นกระบวนก
ก โดยส่วนใหญ
ดขนาดหรือบี
รวมถึงยังมีโอ

ก่อให้เกิดของ
ควบคุมดูแล
ดยก่อให้เกิดข

บัติงานที่ดีสําห

ันเน่ืองจากค
ากของเสีย 
อเศษเหลือจ
พนักงาน และ

คดัแยกกากข

 
171

ดโีครงการยกระดับ

สําห

ดที่สําคัญ 
งไม่ได้จัดเตรีย
ยนจากชุมชนด

งร้องเรียนจา

น เช่น ติดป้าย
ปะผู้นําชุมชนแ
งเรียนมาถึงโร
และการติดตา
ธ์ประจําปี  

การแบ่งแยกก
ญ่จะใช้พนักง
บีบอัดวัสดุที่คั
อกาสในการก่
เสียซึ่งเป็นเศ
เครื่องมือ เค
ของเสียน้อยที
หรับขั้นตอนน

ความไม่รู้ หรือ

ากการคัดแย
ะเครื่องมือ/เครื

ของเสยีทีไ่มเ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยมระบบรับเรื
ด้วย ซึ่งข้อแน

กชุมชน รวมถ

ยแสดงเบอร์โ
และประชาชน
รงงาน ซึ่งต้อง
มผลการแก้ไข

กากของเสียท
งานในการคัด
ัดแยกแล้ว ซึ่ง
อให้เกิดอุบัติเ

ศษที่เหลือจาก
รื่องจักร และ

ที่สุด 
น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

อความผิดพล

กในปริมาณที
รื่องจักร 

เปนอนัตราย

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

รื่องร้องเรียน
นะนําเพ่ือให้มีก

ถึงมีการดําเนิ

ทรศัพท์หน้าโ
นในพ้ืนที่ใกล้เ
มีการตรวจสอ
ข โดยระบุช่ือ

ทําให้เกิดผลิต
แยกกากของ
งในกระบวนก
เหตุแก่ผู้ใช้งา
กการแยกแล้ว
ะพนักงานท่ีเ

วิธีปฏิบัติงาน

ลาดในการปฏ

ที่มากกว่าที่ค

ยเพื่อจาํหนา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

นต่อโรงงานจา
การปฏิบัติที่ส

นินการเพื่อแก้

โรงงาน ติดต้ัง
เคียงเป็นระยะ
อบและวิเคราะ
ผู้รับผิดชอบ 

ตภัณฑ์ซึ่งเป็น
งเสียออกเป็นวั
การเหล่าน้ีจะ
นหากมีการป
ว ดังน้ัน ในก
ก่ียวข้องให้ป

นที่จะป้องกันไ

ฏิบัติงานกับเ

วรจะเป็นอัน

ายตอ 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ากชุมชน 
สอดคล้อง

้ไขปัญหา

งกล่องรับ
ะๆ 
ะห์สาเหตุ 

 

นวัสดุชนิด
วัสดุแต่ละ
ก่อให้เกิด

ปฏิบัติที่ไม่
ารดําเนิน

ปฏิบัติงาน 

ไม่ให้เกิด

เครื่องมือ 

เน่ืองจาก

 



8.2 

โดยมีคํา
ราชกิจจา

ติดต่อระ
ลูกบาศก์

เมื่อมีเหต
110 เซน
ต้องมีขน
2 แห่ง อ

โดยการค
กระบวน

ราชกิจจา
ผู้ประกอ

รบกวนผู้

8.3  
 
อาคารคัด
ป้ายสัญลั

กฎหมายที่เก่ี
กฎกระทรวง
ข้อ 5 อาคาร

(1) มั
รับรองของผู้
านุเบกษา 

(2) มี
หว่างห้องไม่
เมตรต่อนาทตี

(3) มี
ตุฉุกเฉินขึ้นอย
ติเมตร และสูง

นาดกว้างเพ่ิม
ยู่ห่างกันพอส

(6) พื
(7) บ

คํานวณพ้ืนที่ใ
การผลิตด้วย 
ข้อ 6 เครื่อง

(1) มั
านุเบกษาในก
บวิชาชีพวิศว

(2) ใ
ู้อยู่อาศัยใกลเ้

 

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีส
ัดแยกกากขอ
ลักษณ์แจ้งเตือ

ก่ียวข้อง ได้แก
ฉบับที่ 2 (พ.
รโรงงานต้องมี
มั่นคง แข็งแร
้ประกอบวิชา

มีการระบายอ
น้อยกว่า 1 
ต่อคนงานหน่ึ
มีประตูหรือท
ย่างน้อยสองแ
งไม่น้อยกว่า 2
ขึ้นในอัตราส่

สมควร 
พ้ืนต้องมั่นคง 
บริเวณหรือห้อ
ให้นับรวมพ้ืน

จักร เครื่องอุป
มั่นคง แข็งแร
การนําเครื่องจ
กรรมควบคุม
ช้เครื่องจักรที
เคียง 

บติัในโรงงาน 
สถานที่หรืออุ
องเสีย ห้องอา
อนอันตรายจา

หลักปฏิบัติทีด่ี

ก่ 
.ศ. 2535) ออ
มีลักษณะดังต่อ
ง เหมาะสม 
าชีพวิศวกรร

อากาศที่เหมา
ใน 10 ส่วน
งคน 
างออกให้พอ

แห่งอยู่ห่างกัน
200 เซนติเมตร
สวนไม่น้อยกว

แข็งแรงไม่มนี
องทํางานต้อง
นที่ที่ใช้วางโต๊

ปกรณ์ หรือสิง่
ง เหมาะสม 
จักร เครื่องอุป
หรือบุคคลอ่ืน
ที่มีความปลอ

อุปกรณ์เครื่อง
าบนํ้า ที่ล้างมื
ากการทํางาน
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อกตามความ
อไปน้ี 
และมีบริเวณ
รมควบคุม หรื

าะสม โดยมีพ้ื
ของพื้นที่ขอ

อกับจํานวนค
นพอสมควร บ
ร แต่ถ้ามีคนใน
ว่า 2 เซนติเม

นํ้าขังหรือลื่น อ
งมีพื้นที่ปฏิบัติ
ะปฏิบัติงานเ

งที่นํามาใช้ใน
และในกรณีมี
ปกรณ์ หรือสิ่
นที่รัฐมนตรีกํา
อดภัยและไม่

งมือที่สอดคล้
อ ที่ล้างตาแล

นของเคร่ืองจัก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

มในพระราชบั

ณเพียงพอที่จะ
รือบุคคลอ่ืนที

พ้ืนที่ประตู หน
งห้อง หรือมี

นในโรงงานที
บานประตูเปิด
นโรงงานที่จะต้
มตรต่อ 1 คน

อันอาจก่อใหเ้
ติงานไม่น้อยก
ครื่องจักร ผลิ

นโรงงานต้องเป็
มีเหตุอันควร
สิ่งที่นํามาใช้ใน
าหนด โดยปร
ก่อให้เกิดคว

ล้องกับเกณฑ์
ละห้องผลัดเป
กร รวมถึงระบ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บญัญัติโรงงาน

ะประกอบกิจ
ที่รัฐมนตรีกํา

น้าต่าง และช
การระบายอ

ที่จะหลบหนีภ
ดออกได้ง่ายมี
ต้องออกตามทา
 และมีบันได

เกิดอุบัติเหตุไ
กว่า 3 ตาราง
ลิตภัณฑ์ หรือ

ป็นดังต่อไปน้ี 
รัฐมนตรีจะกํ
นโรงงานชนิด
ระกาศในราชกิ
ามสั่นสะเทือ

ฑ์มาตรฐานกา
ปลี่ยนชุดทํางา
บบป้องกันคว

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

น พ.ศ. 2535

การอุตสาหก
าหนด โดยปร

ช่องรวมกันโด
อากาศไม่น้อย

ภัยออกไปได้
ขนาดกว้างไม
างน้ีออกมากก
ดระหว่างชั้นอ

ได้ง่าย 
งเมตรต่อคนง
อวัสดุที่เคลื่อ

กําหนดโดยปร
ดใดต้องมีคํารับ
กิจจานุเบกษา
อนเสียง หรือ

ารปฏิบัติงานท
านที่เพียงพอเ
ามเสี่ยงให้กับ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

5 

กรรมน้ันๆ 
ระกาศใน 

ดยไม่นับที่
ยกว่า 0.5 

้ทันท่วงที  
ม่น้อยกว่า 
ว่า 50 คน 
อย่างน้อย 

าน 1 คน  
อนไปตาม

ระกาศใน 
บรองของ 
าก็ได้ 
คลื่นวิทยุ 

ที่ดี ได้แก่ 
เหมาะสม 
บพนักงาน

 



ที่ปฏิบัติง
อยู่ตลอด
 
ที่เก่ียวขอ้

มาตรกา
เครื่องจัก
เครื่องจกั

8.4 
 

กากของ
รวมถึงยัง
เศษวัสดุ 

พ้ืนที่คัดแ
1) แยก

ออก
แสง

2) ขนา
พนั

มีมาตรก
1) มีกา
2) มีคู่มื

สาม
3) ติดป

“ระ
  
 โดย

งานกับเคร่ือง
ดเวลา 
2) จัดทําเอ
องได้รับทราบ
3) จัดทําคู่
รที่เหมาะสม
กรแต่ละชนิด
กรสามารถปฏิ
                
รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
เสียออกจาก
งไม่มีมาตรกา
ซึ่งข้อแนะนํา

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

ยตัวอย่างวิธีกา

งบดย่อยหรือ

อกสารระบุวิธีก
บ พร้อมควบคุ
มือการปฏิบั
มเพ่ือป้องกันอ
ด และฝึกอบร
ฏิบัติงานได้อย่า

               
วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส่ว
พ้ืนที่ที่มีความ
ารที่เหมาะสม
าเพ่ือให้มีการป

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

ารปฏิบัติงานที

หลักปฏิบัติทีด่ี

อเครื่องบีบอัด

การปฏิบัติงาน
มดูแลให้มีกา
ติงานหรือข้อ
อุบัติเหตุจาก
รมให้พนักงาน
างถูกต้องและ
                

หรับข้อกําหน
วนใหญ่ ยังไม่ไ
มเสี่ยงต่อการ
เพ่ือการป้องก
ปฏิบัติที่สอดค

มปลอดภัยต่อ
ดยปกติใช้แร
พ้ืนที่กองเก็บ
าศในพ้ืนที่ให้
หมาะสมกับป

อุบัติเหตุจากก
น่งที่เหมาะสม 
าในการปฏิบัติ
ต้องและเหมา
ตรายจากกา
”“โปรดสวมใ

ที่สอดคล้องกับ
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ด ฯลฯ พร้อม

นคัดแยกกาก
รนําไปปฏิบัติ
อแนะนําการป
กการปฏิบัติงา
นที่เก่ียวข้องไ
ะเหมาะสม 
               
ดที่สําคัญ 
ได้ตระหนักถงึ
รเกิดอุบัติเหตุ
กันอุบัติเหตุจ
คล้องกับข้อกํา

อการปฏิบัติงา
งงานคนเป็น
กากของเสียที
้เหมาะแก่การ
ปริมาณกากข

การปฏิบัติงาน
พนักงานสาม

ติงานกับเคร่ือง
าะสม 
รทํางานของ
ส่อุปกรณ์ป้อง

บข้อกําหนดที

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

จัดให้มีการบํ

ของเสียอย่าง
ิอย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติงานกับ
านกับเคร่ือง
ได้รับทราบ 

                

งความสําคัญใ
ตุ เช่น พ้ืนที่ติ
จากการปฏิบัติ
าหนดนี้ ได้แก่

าน
หลัก ดังน้ัน พ
ที่รอการคัดแย
รปฏิบัติงานขอ
องเสียที่จะคั

นกับเคร่ืองจักร
ารถเข้าปฏิบัติ
งจักร เพ่ือให้พ

งเครื่องจักรไ
งกันอันตรายข

ที่กล่าวแล้ว แส

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

บํารุงรักษาให้

งปลอดภัย แล
 
บเครื่องจักรอ
จักรให้กับพน
เพ่ือให้พนักง

               

ในการจัดการพื
ดต้ังเคร่ืองจัก
ติงานกับเคร่ือ
ก่ 

พ้ืนที่ปฏิบัติงา
ยก รวมถึงจัด
องพนักงานได้
คัดแยก เครื่อง

ร
ติงานได้สะดวก
นักงานที่ทําห

ไว้ในบริเวณพ
ขณะทํางาน” 

สดงดังรูปที่ 2

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

้มีสภาพดีพร้อ

ละฝึกอบรมให้

อย่างปลอดภั
นักงานที่ประ
านที่ทําหน้าท

               

พ้ืนที่ปฏิบัติงา
กร ทางว่ิงขอ
งจักรที่ใช้ในก

านคัดแยกจึง
ดสภาพแวดล้อ
ด้อย่างปลอดภั
งจักรที่ใช้แล

กและมีความป
น้าที่ควบคุมเค

พ้ืนที่ปฏิบัติง
เป็นต้น 

22 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

อมใช้งาน 

ห้พนักงาน

ภัย และมี
จําอยู่กับ
ที่ควบคุม

                

านคัดแยก
งรถ ฯลฯ 
การบดอัด 

ต้องแยก
อม ได้แก่ 
ภัย 
ะจํานวน

ลอดภัย
ครื่องจักร

งาน เช่น 

 

               



ตีเ

ติดต้ังเครื

รูปที่
 

เส้น แบ่งพ้ืนท่ีใน

 

 

รื่องจักรในตําแห

 22 ตัวอย่างวิ

นการคัดแยก ก

แย

หน่งท่ีเหมะสม 

วิธีการปฏิบัติ

หลักปฏิบัติทีด่ี

การจัดเก็บวัสดุที

ยกพ้ืนท่ีปฏิบัติงา

 

จัดทําบนั
ความพร้อม

งานที่ดีสําหรบั
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ท่ีผ่านการคัดแย

านคัดแยกออกจ

นทึกการตรวจส
ในการใช้งานขอ

บการคัดแยกก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ยกแล้ว พร้อมติด

จากทางเดินของ

 

สอบสภาพ
องเคร่ืองจักร 

กากของเสียที

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ดป้ายบ่งชี้แต่ละ

งรถ

ติดป้ายเตือนก
อันต

ที่ไม่เป็นอันตร

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ะพ้ืนท่ีอย่างชัดเจ

การสวมใส่อุปกร
ตรายขณะทํางาน

ายเพ่ือจําหน่า

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

จน

รณ์ป้องกัน
น 

ายต่อ 

 



9.1 
 

อันตราย
ในหลุมฝั
ซึ่งรายละ
สุขาภิบา
ที่เป็นกา
กากของ

หลุม
ป้องกันไ
ขณะเดีย
เป็นอันต
การนําก
ส่งผลกร
จึงต้องมี
ให้ปนเป้ือ
 
เหตุการณ

วัตถุประสงค์
การฝังกลบก
ยที่ผ่านกระบ
ฝังกลบที่มีระ
ะเอียดของระ
าล (Sanitary 
รฝังกลบอย่า
เสียที่นํามาฝัง
มฝังกลบที่จะ
ไม่ให้มลสาร
ยวกัน กระบว
ตรายที่อยู่ในก
ากของเสียไป
ะทบต่อสิ่งแว
การควบคุมแ
อนสู่สิ่งแวดลอ้
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 การชะ
อันเน่ือ
การร่ัวไ

 การฟุ้ง
ในระห
ที่ปรับ
พนักงา

ค ์
กากของเสีย 
บวนการปรับ
ะบบกันซึม ร
ะบบกันซึมขอ

Landfill) 
างปลอดภัย (S
งกลบ 
ะใช้งานฝังกล
รหรือสารอัน
นการปรับเสถี
กากของเสียนั
ปฝังกลบก็จะต้
วดล้อมและสุ
และตรวจสอบ
อมได้  
ฐานการปฏิบั

ะล้างหรือรั่วไ
องจากกระบว
ไหล และระบบ
งกระจายของ
หว่างการดําเ
บเสถียรแล้ว แ
านและประชา

สวนที

หลักปฏิบัติทีด่ี

เป็นวิธีการกํ
เสถียรให้มีค
ระบบตรวจส
งหลุมฝังกลบ
และหลุมฝังก
Secure La

ลบกากของเสี
ตรายในกาก
ถียรกากของเ
น้ันๆ ปนเป้ือน
ต้องมีการป้อง
ขภาพอนามัย
บเพ่ือให้แน่ใจ

บัติงานที่ดีสําห

หลของมลสา
นการปรับเสถี
บระบายก๊าซเสี
งฝุ่นละออง ก
เนินงานในขั้
และการฝังกล
าชนทั่วไป 

ที ่9 กระบวน
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กําจัดกากขอ
วามเป็นอันต
สอบการรั่วไห
บกากของเสีย
กลบกากของเสี
andfill) จะ

สีย จึงต้องเป็
กของเสียรั่วไ
เสียก็เป็นขั้นต
นสู่สิ่งแวดล้อ
งกันควบคุมไม
ยของประชาช
จว่าสารอันตรา

หรับขั้นตอนน

ารหรือสารอัน
ถียรไม่มีประสิ
สยีหายหรือไม
กลิ่น และการ
ันตอนต่างๆ 
ลบ ซึ่งส่งผลก

นการฝงกลบ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งเสียที่ไม่เป็น
ตรายน้อยลง
หล ระบบระ
ที่ไม่เป็นอันต
สียที่เป็นอันตร
มีความแตกต

ปนระบบฯ ที่
ไหลออกจาก
ตอนที่สําคัญที
อมเมื่อทําการ
ม่ให้นํ้าชะกาก
ชนด้วย การป
ายหรือมลสาร

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

นตรายจากหลุ
สิทธิภาพและเกิ
ม่มีประสิทธิภา
รชะล้างมลสา
ได้แก่ การป
กระทบต่อสิ่ง

บกากของเสี

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นอันตราย ห
และทําให้คง

ะบายก๊าซแล
รายที่เป็นหลุ
รายที่ผ่านการ
ต่างกันขึ้นอยู่

มีประสิทธิภา
กหลุมและป
ที่จะป้องกันไม
รฝังกลบแล้ว 
กของเสีย ฝุ่นล
ปฏิบัติงานในท
รที่อยู่ในกากข

วิธีปฏิบัติงาน

ลุมฝังกลบปน
กิดจากระบบก
าพ 
รหรือสารอัน

ปรับเสถียร ก
งแวดล้อม แล

สยี 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

หรือกากของเ
งตัวแล้ว โดย
ละระบบบําบั
ลุมฝังกลบอย่า
ปรับเสถียรแล
กับลักษณะส

าพในการคว
นเป้ือนสู่สิ่ง
ม่ให้สารพิษ ห
นอกจากน้ีใน
ละออง และก
ทุกขั้นตอนที่ก
ของเสียจะไม่ถ

นที่จะป้องกันไ

เป้ือนเข้าสู่สิ่ง
กันซึม ระบบต

นตรายจากกา
การขนส่งกาก
ละสุขภาพอน

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 

เสียที่เป็น
ยนําไปฝัง 
บัดนํ้าเสีย  
างถูกหลัก
ละบ่มแล้ว 
สมบัติของ 

บคุมและ
แวดล้อม 
หรือสารที่
นระหว่าง 
กลิ่นเหม็น 
กล่าวแล้ว 
ถูกชะล้าง 

ไม่ให้เกิด

งแวดล้อม 
ตรวจสอบ

กของเสีย 
กของเสีย 
นามัยของ

 



9.2  

ทํางานเกี

โดยเฉพา
ให้ถือเป็น

โดยเฉพา
ลูกจ้าง ส
ออกจาก

ที่โรงงาน

9.3 
 
อาคารปิด
และล้าง
เฝ้าระวัง
ระบบระ
พร้อมใช้ง

 การระ
สิ่งแวด
 

กฎหมายที่เก่ี
 ประก

พ.ศ. 2
ข้อ 13

ก่ียวกับสารเคมี
ข้อ 14

าะ ไม่น้อยกว่า
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
าะ เพ่ือใช้ชําร
ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี

 

 เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 

วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีส
ดและมีระบบ
ตัวกรณีฉุกเฉิ
งตรวจสอบก
ะบายก๊าซในห
งานอยู่ตลอดเ

ะบายมลสารห
ดล้อมเนื่องจา

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

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
สถานท่ีหรืออ
ดูดอากาศเพ่ือ
ฉิน ระบบระบ
ารรั่วไหลขอ
หลุมฝังกลบ 
เวลา 

หลักปฏิบัติทีด่ี

หรือสารอันต
กระบบบําบัด

ก่ 
มหาดไทย เรื

จัดให้มีที่ชําระ
อให้ลูกจ้างสา
งจัดที่ล้างมือ 
จ้าง 15 คน แ
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อง
น้อยกว่าหน่ึงห
น 15 คน ทั้ง
ช้ตลอดเวลา

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA) 
อนไขการประ
านจะแตกต่าง

อุปกรณ์เครื่อ
อนําไปบําบัด 
บายนํ้ารอบห
งสารมลพิษจ
บ่อสังเกตกา
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รายที่มีค่าคว
ดมลพิษไม่มีปร

รื่อง ความปล

ะล้างสารเคมีอั
ามารถใช้ได้ทนั
ล้างหน้า สํา

และให้เพ่ิมจําน
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบน้ําสําห
ห้องต่อลูกจ้า
น้ีจะต้องจัดข

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

ะกอบกิจการ 
งกันขึ้นกับสภา

งมือที่สอดค
ระบบบําบัดม

หลุมฝังกลบ ร
จากหลุมฝังก
รณ์นํ้าใต้ดิน

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

วามเข้มข้นสูง
ระสิทธิภาพ 

ลอดภัยในกา

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

ของใช้ที่จําเป็น

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

มาตรการป้อ
าพที่ต้ังและรา

ล้องกับเกณฑ
มลพิษอากาศ
ระบบรวบรวม
กลบ เช่น ระบ
ฯลฯ พร้อมจ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

งออกจากหลุม

ารทํางานเก่ีย

ฝักบัว ที่ล้างต
ตุฉุกเฉิน 
ที่ทํางานเกี่ยว
สัดส่วนของลูก
นออกจากที่ทํ
ทํางานเกี่ยวกั
ะให้เพ่ิมจํานว
นสําหรับการ

นุญาตประกอ
งแวดล้อมในร

องกันและลด
ายละเอียดกา

ฑ์ฯ ได้แก่ อา
จากบ่อปรับเส
มและบําบัดม
บบรวบรวมน
จัดให้มีการบํ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

มฝังกลบปนเปื

ยวกับสารเคมี

า ไว้ในบริเวณ

วกับสารเคมีอั
กจ้าง ส่วนที่เก
ทาํงานทุกครั้ง 
กับสารเคมีอัน
วนขึ้นตามสัด
ชําระสารเคมี

อบกิจการขอ
รายงานการวิ

ผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

าคารปรับเสถี
สถียร ที่ล้างมื
มลพิษ รวมถึ
นํ้าชะจากหลุ
ํารุงรักษาให้

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ป้ือนเข้าสู่

มีอันตราย

ณที่ลูกจ้าง

ันตรายไว้
กิน 7 คน 

นตรายไว้
ดส่วนของ
มีอันตราย

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

ถียรที่เป็น
มือ ล้างตา
งอุปกรณ์ 
มฝังกลบ  
มีสภาพดี 

 



 
ที่เก่ียวขอ้

 
เอกสารร
ที่เก่ียวขอ้
 
การปนเปื
ให้มีการป

มลพิษ ห

9.4 
 
กลิ่นและ
เหมาะสม

มีการเฝา้
1) จัดท

ระบ
ให้กั

2) จัดเ
บน
ก่อใ

2)  จัดทําเอ
องได้รับทราบ

 ก
ม
ที
ที

 ก
ฝั
ก

3) จัดทํามา
ระบุวิธีจัดกา
องได้รับทราบ
4)  จัดทําแ
ป้ือนของสารม
ปฏิบัติอย่างคร
5)  จัดทําเอ

หรือผลการเฝ้า
 
รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ
ะการฟุ้งกระ
มกับกากของเ

าระวังป้องกันก
ทําเอกสารระ
บุสถานการณ์ท
กับพนักงานทุก
เตรียมมาตรกา
พ้ืนถนนโดย
ให้เกิดกลิ่น 

อกสารระบุขั
บ พร้อมควบคุ
การปรับเสถีย
มากําหนดเง่ือ
ที่ปรับเสถียรแ
ที่ปรับเสถียรแล
การฝังกลบกา
ฝังกลบในแต่ล
การกลบทับกา
าตรการป้องก
ารกรณีเกิดปั
บ พร้อมควบคุ
ผนประจําปี
มลพิษจากหลุ
รบถ้วน 
อกสารระบุวิธี
าระวังคุณภาพ

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานส
จายของฝุ่นจ
เสียแต่ละประ

กลิ่นและฝุ่นล
ะบุขั้นตอนแล
ที่ต้องดําเนินก
กคนที่เก่ียวข้อ
ารที่ชัดเจนเพ่ื
รอบหลุมก่อ

หลักปฏิบัติทีด่ี

ขั้นตอนการป
มดูแลให้มีกา
ยรกากของเสี
อนไขของกระ
แล้ว รวมถึงวิธี
ล้วไม่ตรงตาม
ากของเสีย ที
ละวัน การกํา
ากของเสียด้วย
กันกลิ่นและฝ
ญหากลิ่นเหม
มดูแลให้มีกา
สําหรับการป
ลุมฝังกลบ โด

ธีการปฏิบัติงา
พสิ่งแวดล้อมไ

หรับข้อกําหน
ส่วนใหญ่ ยังไม
จากหลุมฝังก
ะเภท ซึ่งข้อแน

ละอองฟุ้งกระ
ะวิธีจัดการกร
การแก้ปัญหา 
องได้รับทราบ
อป้องกันกลิ่น
นนํากากขอ
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ปฏิบัติงานใน
รนําไปปฏิบัติ
สีย ที่กําหนด
ะบวนการปรับ
ธีการจัดการก
วัตถุประสงค์
ที่กําหนดให้มี
าหนดเส้นทาง
ยดินหรือวัสดุ
ฝุ่นละอองฟุ้ง
ม็นหรือฝุ่นละ
รนําไปปฏิบัติ
ปฏิบัติงานต
ยสื่อสารให้พน

านหรือมาตรก
ไม่สอดคล้องกั

ดที่สําคัญ 
ม่ได้ตระหนัก
กลบ รวมถึงก
นะนําเพ่ือให้มี

จายจากหลุมฝ
รณีเกิดปัญหา
วิธีการแก้ปัญ

บและปฏิบัติได้
นและฝุ่นละออ
งเสียมาเทลง

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นทุกขั้นตอน
ิอย่างถูกต้อง 
ดให้มีการนํา
บเสถียร และ
กรณีที่ผลการ

มีการจัดทําแผ
งในการกองก
อ่ืนเมื่อเสร็จสิ้
กระจายขณะ
ะอองจากหลุ
ิอย่างถูกต้อง
รวจสอบการ
นักงานที่เก่ียว

การตอบสนอง
กับเกณฑ์มาตร

ถึงความสําคัญ
การจัดการนํ้า
มีการปฏิบัติทีส่

ฝังกลบ
ากลิ่นเหม็นห
ญหา และผู้รับ
ด้อย่างถูกต้อง
องขณะเทกาก
งหลุม หรือก

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ที่สําคัญ แล
ได้แก่   
ผลการทดส

ะการทดสอบค
รทดสอบคุณส

ผนเปิดหน้าง
กากของเสียให
สิน้การฝังกลบ
ะเทกากของเ
ลุมฝังกลบ แล

รระบายมลพิ
วข้องได้รับทร

ง กรณีผลการ
รฐานการปฏิบั

ญในการเฝ้าร
าชะจากหลุม
สอดคล้องกับข

หรือฝุ่นละออง
ผิดชอบดําเนิ

ของเสียลงหลุ
การฉีดพ่นสา

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ละสื่อสารให้พ

อบในห้องป
คุณสมบัติกา
สมบัติของกา

านให้เพียงพ
ห้เรียบร้อยก่อ
แต่ละวัน 
เสียลงหลุม แ
ละสื่อสารให้

พิษ และการ
ราบ พร้อมคว

รตรวจสอบกา
บัติงานที่ดีที่เก่ี

ะวังและป้องก
มฝังกลบที่ถูก
ข้อกําหนดน้ี ไ

งจากหลุมฝังก
นการ และต้อ

ลุม เช่น มีการ
รลดกลิ่นในจ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

พนักงาน 

ฏิบัติการ 
กของเสีย 
กของเสีย 

พอที่จะใช้ 
อนจะเริ่ม 

และจัดทํา
้พนักงาน 

เฝ้าระวัง 
บคุมดูแล

ารระบาย
ก่ียวข้อง 

กันปัญหา
กต้องและ
ได้แก่ 

กลบ โดย
องสื่อสาร

ฉีดพ่นนํ้า
จุดที่อาจ

 



มีการจัดก
1)   หลุม

ของ
และ

2)  มีกา
การ
วิเค
สําห

ใช้น้ํา

รูปที่ 2

การนํ้าชะจาก
มฝังกลบแต่ล
งเสียอันตราย
ะช้ันล่าง 
ารตรวจสอบ 
รติดมิเตอร์วัด
ราะห์ลักษณะ
หรับตัวอย่างวิ
  

้าฉีดพ่นบริเวณถ

มีการรวบร

23 ตัวอย่างวิธี

กหลุมฝังกลบอ
ละหลุมต้องมีร
ยที่ผ่านการปรั

พร้อมทั้งการ
ดปริมาณน้ํา
ะคุณสมบัติเพ่ื
วิธีการปฏิบัติง

ถนนและพื้นท่ีที

รวมน้ําชะจากห

ธีการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติทีด่ี

อย่างถูกต้องแ
ระบบรวบรว
รับเสถียรแล้ว

รบันทึกข้อมูล
ชะทุกครั้งที่ส
อติดตามแนว
านที่สอดคลอ้

ท่ีจะขุดเปิดหลุม

หลุมฝังกลบแต่ละ

นที่ดีสําหรับกา
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และเหมาะสม
มนํ้าชะที่อยู่ภ
วต้องมีบ่อสูบแ

ลปริมาณนํ้าช
สูบออกจากบ
วโน้มของมลส
องกับข้อกําหน

 

ะหลุม และเก็บ

ารจัดการกล่ิน 
 

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ภายในหลุมแล
แยกกันระหว่

ชะและคุณภา
บ่อ และเก็บต
ารในนํ้าชะ 
นดที่กล่าวแล้ว

บตัวอย่างน้ําเพ่ือ

ฝุ่นละออง และ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ละภายนอกห
างนํ้าที่นําออ

พนํ้าชะที่เกิด
ตัวอย่างนํ้าช

ว แสดงดังรูปที

ปกคลุมด้วยผา้

อตรวจวิเคราะห์

ะนํ้าชะจากหลุ

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

หลุม กรณีหลุ
อกจากช้ันกันซึ

ดขึ้นในแต่ละห
ชะก่อนบําบัด

ที่ 23 

้าใบ 

์เป็นประจํา 

มฝังกลบกากข

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มฝังกลบ
ซึมช้ันบน 

หลุม เช่น 
ดไปตรวจ

 

ของเสีย

 



10.1 
 

ประกอบ
การเผาไ
การปฏิบั

ก
กากของ
เพ่ือประสิ
ที่สําคัญ 
หรือการ
ที่ปฏิบัติง

อันตราย
ระบบบํา
ปัจจัยต่า
อากาศที
มาตรฐาน

เหตุการณ

วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการป

บด้วย (1) การ
ไหม้ โดยวัต

บัติงานมีดังน้ี 
การป้อนกาก
เสียที่ป้อนเข้
สิทธิภาพของ
ขณะเดียวกัน

รตกหล่นรั่วไห
งานในบริเวณ
เตาเผาและก

ยที่อาจเกิดจา
าบัดมลพิษอา
งๆ ในการเผา

ที่เกิดจากการ
น 
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 ความ
กากขอ
การเผ

 การระ
ที่ระบา

 การฟุ้ง
ในพ้ืนท

ค ์
ปฏิบัติงานบําบ
เตรียมกากขอ
ถุประสงค์ข

กของเสียเข้า
้าสู่เตาเผา รว
การเผา และค
นการดําเนินงา
หลของกากข

ณน้ันหากไม่มีก
การควบคุมก
ากการเผาไหม
ากาศจากการ
าไหม้ เพ่ือให้เ
รเผาไหม้ได้รับ

ฐานการปฏิบั

เสียหายของเ
องเสียในปริม
าไหม้ให้เหมา
ะบายมลสารอ
ายออกจากเต
งกระจาย ตก
ที่ได้รับอันตรา

สวนท

หลักปฏิบัติทีด่ี

บัด กําจัดกาก
องเสียและการ
องเกณฑ์มา

าเตาเผา จะต
วมถึงขนาดขอ
ความปลอดภั
านเตรียมกาก
ของเสียออกส
การควบคุมแล
การเผาไหม้ เ
ม้กากของเสีย
รเผาไหม้ที่มีป
กิดการเผาไห
บการบําบัด 

บัติงานที่ดีสําห

เตาเผา อันเนื
มาณที่ไม่เหมา
าะสม 
ออกจากเตาเ
ตาเผาไม่มีประ
กหล่นรั่วไหลข
ายขณะเตรียม

ที ่10 กระบ
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กอุตสาหกรร
รป้อนกากของ
ตรฐานการป

ต้องมีการควบ
องกากของเสี

ภัยในการดําเนิ
กของเสียสําห
สู่สิ่งแวดล้อม
ละป้องกันที่ดีด้
เตาเผาที่ใช้เผ
ยในเตาที่มีอุณ
ระสิทธิภาพ 
ม้อย่างสมบูรณ
กําจัดจนคุณ

หรับขั้นตอน

น่ืองจากการป
าะสมหรือเกิด

เผาสูง เน่ืองจ
ะสิทธิภาพ  
ของกากของเสี
มและป้อนกาก

บวนการเผาก

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

มโดยการเผา
งเสียเข้าเตาเผ
ปฏิบัติงานที่ ดี

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

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

ป้อนกากของ
ดความผิดพลา

จากการเผาไห

สียเข้าสู่สิ่งแว
กของเสียเข้าเ

กากของเสยี 

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าในเตาเผา แบ
ผา (2) เตาเผา
ดี สําหรับแต

อบที่ดีทั้งในด
าณกากของเสี
ารเตรียมกาก
ตาเผา อาจก่อ
อาจก่อให้เกิด

ยจะต้องมีระบ
วามดันสูงกว่า
างการเผาไห

มีการตรวจสอบ
ที่ระบายออก

วิธีปฏิบัติงาน

งเสียที่ทําปฏิกิ
าดเน่ืองจากไ

หม้ และระบ

ดล้อม รวมถึ
เตาเผา 

 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

บ่งเป็น 3 ส่วน
า และ (3) กา
ต่ละส่วนหรือ

ด้านประเภท
สียแต่ละประ
ของเสียจึงเป็
อให้เกิดการฟุ้
ดอันตรายต่อ

บบควบคุมแล
าปกติ รวมถึง
ม้จะต้องมีกา
บเพ่ือให้แน่ใจ
กจากปล่องเป็

นที่จะป้องกันไ

กิริยาต่อกัน ห
ไม่มีการควบค

บบบําบัดมลพิ

งพนักงานที่ป

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

 

นที่สําคัญ 
ารควบคุม
อขั้นตอน 

หรือชนิด 
เภท ทั้งน้ี  
นขั้นตอน 
งกระจาย
พนักงาน 

ละป้องกัน
งยังต้องมี
ารควบคุม
จว่ามลพิษ
ปนไปตาม

ไม่ให้เกิด

หรือป้อน 
คุมสภาวะ 

พิษอากาศ 

ปฏิบัติงาน

 



10.2  

ไว้โดยเฉพ
ให้ถือเป็น

ไว้โดยเฉพ
ลูกจ้าง ส
ออกจาก

พิเศษเพ่ือ

ลําดับ 

3. 

9. 

 

นิคมอุตส
ตามที่กร

กฎหมายที่เก่ี
 ประกา

ข้อ 14
พาะ ไม่น้อยก
น 15 คน เพ่ือ

ข้อ 15
พาะ เพ่ือใช้ชํ
ส่วนที่เกิน 7 
ร่างกายให้เพี

 

 ประกา
เครื่อง
ข้อ 2 

อตรวจสอบคณุ

ขนาดของห

หน่วยผลิตซี
ปลาสเตอร์ อย
อย่างทุกขนาด
และ Clinker C
หน่วยเตาเผาเ
รวมในส่วนของ

ข้อ 5 
สาหกรรมผาแ
มโรงงานอุตส

 
 
 

ก่ียวข้อง ได้แก
าศกระทรวงม
4 ให้นายจ้าง
กว่า 1 ที่ต่อลูก
อใช้ก่อนรับปร
5 ให้นายจ้า
าระร่างกายไม
คน ให้ถือเป็น
ยงพอและมีใช

าศกระทรวงอุ
งอุปกรณ์พิเศษ

โรงงานประ
ณภาพอากาศ

หน่วยการผลิตใ

เมนต์ ปูนขาว
ย่างใดอย่างหนึ่ง
ดในส่วนของหม้
Cooler 
เพ่ือปรับคุณภา
งเตาเผาทุกขนา

ประกาศน้ี
ดง นิคมอุตสา
สาหกรรมกําห

หลักปฏิบัติทีด่ี

ก่ 
มหาดไทย เรื่อ
งจัดที่ล้างมือ
กจ้าง 15 คน 
ระทานอาหาร
งจัดให้มีห้อ
ม่น้อยกว่า 1 
น 15 คน ทั้ง
ช้ตลอดเวลา

อตสาหกรรม เ
ษเพื่อตรวจส
ะเภทต่างๆ ตา
จากปล่องแบ

ในโรงงาน 

ว  หรือปูน
งหรือหลาย
้อเผา (Kiln) 

าพของเสีย
าด 

น้ีให้ใช้บังคับ
าหกรรมตะวัน

หนด 
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อง ความปลอ
 ล้างหน้า สํา
และให้เพ่ิมจํา
 ก่อนด่ืมเครื่อ
งอาบนํ้าสําห
ห้องต่อลูกจ้า
น้ีจะต้องจัดข

เรื่อง กําหนดใ
สอบคุณภาพอ
ามที่กําหนดใน
บอัตโนมัติ ดัง

ประเภท

โรงงานลําดั
กฎกระทรวง 

โรงงานลําดับ
กฎกระทรวง 

เฉพาะโรงงา
นออก นิคมอุ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

อดภัยในการท
าหรับลูกจ้าง
านวนข้ึนตามส
องด่ืม และก่อ
หรับลูกจ้างที
ง 15 คน แล

ของใช้ที่จําเป็น

ให้โรงงานประ
อากาศออกจา
นประกาศนี้ต้อ
งน้ี 

ทโรงงาน 

ับท่ี 57 ตาม
(พ.ศ. 2535) 

บท่ี 101 ตาม
(พ.ศ. 2535) 

านที่ ต้ังอยู่ใน
ตสาหกรรมเอ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ทํางานเก่ียวกั
ที่ทํางานเกี่ย
สัดส่วนของลู
นออกจากที่ทํ
ที่ทํางานเกี่ย
ะให้เพ่ิมจํานว
นสําหรับการ

ะเภทต่างๆ ต้
ากปล่องแบบ
องติดต้ังเครื่อง

ค่าต่า
หรืออุปกร

ความทึบแสง

ก๊าซออกซิเจ
ก๊าซคาร์บอน
และอุณหภมิู

นเขตนิคมอุต
อเชีย จังหวัดร

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กับสารเคมีอัน
ยวกับสารเคมี
กจ้าง ส่วนที่เ
ทาํงานทุกครั้ง 
วกับสารเคมี
วนขึ้นตามสัด
ชําระสารเคมี

ต้องติดต้ังเครื่อ
บอัตโนมัติ พ.ศ
งมือหรือเครื่อ

างๆ ของเคร่ือง
รณ์พิเศษที่ต้อง
งหรือฝุ่นละออง

จน (O2) 
นมอนนอกไซด์ 
มิ 

สาหกรรมม
ระยอง และโ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

นตราย 
มีอันตราย 
เกิน 7 คน 

มีอันตราย 
ดส่วนของ
มีอันตราย

องมือหรือ
ศ. 2544 
องอุปกรณ์

งมือ
ตรวจวัด 
ง 

(CO)  

าบตาพุด  
รงงานอ่ืน

 





ที่โรงงาน

10.3  
 
เตาเผา 
ตัดการทํ
 
และการค
ให้มีการน
 
ประสิทธิ
เข้าเตาเผ
ดังกล่าว
พร้อมควบ
 
และประ

 
10.4 

เพ่ือให้เป็
สอดคล้อ

 เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 
วิธีนําไปปฏิบั
1)  จัดให้มีอ
ระบบและอุ
ํางานของระบ
2)  จัดทําเอ
ควบคุมการเผา
นําไปปฏิบัติอ
3) จัดทําเอ
ธิภาพการเผา
ผาได้ และเอก
 โดยติดไว้ใน
บคุมดูแลให้มี
4) จัดให้มีร
สิทธิภาพการ

 ร
ลั

 ร
ใ

 ร

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ

ปนไปอย่างสม
องกับข้อกําหน

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อ
อุปกรณ์เฝ้าร
บบการป้อนกา
อกสารระบุวิธี
าไหม้ในเตาเผ
ย่างถูกต้อง  
อกสารที่เป็น
าไหม้ในเตาเผ
กสารระบุข้อช้ี
นพ้ืนที่ปฏิบัติ
การปฏิบัติอย่
ระบบการตรว
เผาไหม้ในเตา
ระบบตรวจสอ
ลกัษณะรูปแบ
ระบบตรวจสอ
ห้อยู่ในระดับท
ระบบควบคุมต

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงานบ
บูรณ์ซึ่งจะช่ว
นดน้ี ได้แก่ 

หลักปฏิบัติทีด่ี

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA) 
อนไขการประก
านจะแตกต่าง

งมือเพ่ือความ
ะวังอัตโนมัติ
ากของเสียอย่
ธีการปฏิบัติงา
า รวมถึงสื่อส

ข้อกําหนดที่
ผา ได้แก่ เอก
ช้ีบ่งถึงสภาวะ
ติงานที่เห็นได
ย่างถูกต้อง 
วจสอบควบค
าเผา เช่น 
อบควบคุมชนิ
บของเตาเผา
อบควบคุมแรง
ที่ปลอดภัย 
ตรวจสอบการ

หรับข้อกําหน
บางแห่ง ยังไม
ยลดมลสารใน
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งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

กอบกิจการ แ
งกันขึ้นกับสภา

มปลอดภัยตา
ติในการตรวจ
างอัตโนมัติ ร
านในขั้นตอน
สารให้พนักงาน

ที่สําคัญสําหรั
กสารท่ีระบุช
ะที่ผิดปกติในก
ด้อย่างชัดเจน

คุมการปฏิบัติ

ดและปริมาณ

งดันภายในท่อ

รป้อนกากของ

ดที่สําคัญ 
ม่ได้ตระหนักถึ
นอากาศจากป

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

และมาตรการป้
าพที่ต้ังและรา

ามเกณฑ์ฯ เช
จหาความผิด
ะบบบําบัดมล
ที่สําคัญ ได้แ
นที่เกี่ยวข้องทั้

รับการปฏิบัติ
นิด กากของ
การเผาไหม้ แ
นเพ่ือสื่อสารใ

ติงานในข้ันตอ

ณกากของเสีย

อส่งกากของเ

งเสียเข้าเตาเผ

ถึงความสําคัญ
ปล่องลงได้มา

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

นุญาตประกอ
งแวดล้อมในร

ป้องกันและลด
ายละเอียดกา

ช่น อุปกรณ์ลํ
ดปกติต่างๆ 
ลพิษอากาศ ฯ
แก่ การป้อนก
ั้งหมดได้รับทร

ติงานที่มีผลต่
เสียที่สามาร
และมาตรการ
ให้พนักงานที

อนที่สําคัญที่มี

ที่เข้าสู่เตาเผา

เสียที่เป็นของ

ผาและสภาวะ

ญในการควบค
ก ซึ่งข้อแนะน

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

อบกิจการขอ
รายงานการวิ

ดผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

าเลียงกากขอ
ของเตาเผา 

ฯลฯ 
กากของเสียเข้
ราบ พร้อมคว

อความปลอ
ถหรือไม่สาม
รแก้ไขสภาวะ
ที่เก่ียวข้องได้

มีผลต่อความ

าให้เหมาะสม

งเหลวที่นําเข้า

การเผาไหม้ใน

คุมกระบวนกา
นําเพ่ือให้มีกา

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

องโรงงาน
วิเคราะห์

งแวดล้อม 
การ  

องเสียเข้า
อุปกรณ์ 

ข้าเตาเผา 
วบคุมดูแล

ดภัยและ
มารถป้อน 
ที่ผิดปกติ

ด้รับทราบ  

ปลอดภัย

มต่อขนาด 

าสู่เตาเผา

นเตาเผา 

ารเผาไหม้
ารปฏิบัติที่

 



มีการควบ
1) จัดท

เป็น
ดังก

2) จัดท
และ
สื่อส

3) เน่ือ
ได้ชั

 

11.1 

หลายวิธี
มากนัก โ

ซึ่งเป็นกา

ที่เป็นอัน
การใช้งา
กระบวน
โอกาสที่ท
ได้หากไม

บคุมเพ่ือให้มีก
ทําเอกสารระบ
นปกติ โดยนอ
กล่าว รวมถึงวิ
ทําขั้นตอนการ
ะผู้รับผิดชอบ
สารให้กับพนัก
องจากเอกสาร
ชัดเจนในห้องค

วัตถุประสงค์
แม้ว่าวิธีการรี

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

นตราย โดยมีท
านแล้ว ช้ินส่ว
นการท่ีเกิดปฏิ
ทําให้กากของ
ม่มีการจัดการ

การเผาไหม้อย
บุสภาวะที่ผิด
กจากระบุสภ
วิธีแก้ไขเพ่ือให้
รดําเนินงานแ
ปฏิบัติ รวมถึ
กงานทุกคนที่
รทั้งข้อ 1) แ
ควบคุม 

ค ์
รีไซเคิลกากข
นกตามกระบ
การหลักของโร
นการแกะ แย
ากของเสียไป
นการตกตะกอ
นการหลอมหรื
นการทางกาย
ทุกกระบวนก
ทั้งตัวทําละลา
วนอิเล็กทรอนิ
ฏิกิริยา หรือกร
งเสียหรือสารอ
รที่ดี   

สวนที ่11 

หลักปฏิบัติทีด่ี

ย่างสมบูรณ์
ปกติในการเผ

ภาวะผิดปกติต
ห้กลับเข้าสู่สภ
แก้ไขสภาวะที่ ิ
ึงการประเมิน
เก่ียวข้องได้รับ
ละข้อ 2) มีค

ของเสียของโร
บวนการหลักที
รงงานรีไซเคลิ
ก ตัด หั่น บด
สู่กระบวนกา
อน ต้ม กลั่น ร
รือให้ความร้อ
ภาพอ่ืนๆ เช่น
ารหรือขั้นตอ
ายใช้แล้ว นํ้าม
นิกส์ ฯลฯ แล
ระบวนการให
อันตรายที่อยู่ใ

 กระบวนกา
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ผาไหม้ ซึ่งพนั
ต่างๆ แล้ว ต้อ
ภาวะปกติที่มกี
ผิดปกติในการ
นสถานการณ์ห
ับทราบและป
ความสําคัญจึ

รงงานอุตสาห
ที่ใช้ในการรีไ
ล ประกอบด้ว
ดย่อย เพ่ือลดข
รรีไซเคิลขั้นต่
ระเหย หรือทาํ
อนโดยตรง 
น การล้าง กา
อนการรีไซเคิ
มันหล่อลื่นที่ใ
ละนําไปผ่านก
ห้ความร้อนแก
ในกากของเสีย

ารรไีซเคลิขอ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ักงานต้องแก้ไ
องระบุสาเหตุที
การเผาไหม้อย
รเผาไหม้ตามข
หลังการแก้ไข

ปฏิบัติได้อย่างถ
งต้องติดไว้ใน

หกรรมที่ขึ้นท
ซเคิลแล้วจะไ
ย  
ขนาดกากของ
ต่อไป  
าให้เกิดปฏิกิริ

รพ่นสี  
ล จะมีกากขอ
ใช้แล้ว กรดห
กระบวนการต
ก่กากของเสีย
ยเกิดการฟุ้งก

องเสยีทุกปร

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ไขสถานการณ
ที่คาดว่าจะทํา
ย่างสมบูรณ์  
ข้อ 1) โดยระ
ขสภาวะที่ผิดป
ถูกต้อง 

นตําแหน่งที่ผู้ป

ะเบียนในลําด
ไม่มีความหล

งเสีย และการ

ริยาเคมี   

องเสียซึ่งส่วน
หรือด่างที่ใช้แล
ต่างๆ ทั้งที่ทํา
ย ฯลฯ ซึ่งกระ
กระจายหรือรั่ว

ระเภท 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ณ์ผิดปกติน้ันใ
าให้เกิดสภาว

ะบุขั้นตอนที่ต้
ปกติเหล่าน้ัน 

ปฏิบัติงานสาม

ดับประเภท 
ลากหลายและ

รกรองผสมกา

นใหญ่เป็นกาก
ล้ว แบตเตอรี
ให้มีขนาดเล็
ะบวนการเหล
วไหลออกสู่สิง่

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ห้กลับมา
ะผิดปกติ

้องปฏิบัติ
และต้อง

มารถเห็น

 

106 จะมี
ะแตกต่าง 

กของเสีย  

กของเสีย 
รี่หมดอายุ 
กลง หรือ
ล่าน้ีล้วนมี
งแวดล้อม

 



ควบคุมต
ครบถ้วน
ออกจาก
ปลอดภัย

เ
เหตุการณ

 
11.2 
 

ปฏิบัติงา
เซนติเมต

(Compre
กดดันแต
หรือถังป
ทดสอบค
ที่รัฐมนต
มีอุปกรณ
วิศวกรรม

ดังน้ัน ในการ
ตรวจสอบทั้งใน
นของอุปกรณ์ที
กเครื่องมือเค
ยในการใช้งาน
เกณฑ์มาตรฐ
ณ์ต่อไปน้ี 

 ความเ
กระบว
รีไซเคิล

 การระ
อุปกรณ

 การฟุ้ง
ในพ้ืนท

กฎหมายที่เก่ี
 กฎกระ

ข้อ 6 

านของคนงาน
ตร จากระดับพื

essor) หรือถัง
ตกต่างจากบรร
ปฏิกิริยาดังกล
ความปลอดภั
ตรีกําหนดโด
ณ์ความปลอด
มควบคุมหรือบ

รดําเนินงานก
นส่วนของกาก
ที่เก่ียวกับการ
รื่องจักร แล

นเครื่องมือเครื
ฐานการปฏิบั

เสียหายของเค
วนการรีไซเคิล
ลให้เหมาะสม
ะบายมลสารอ
ณ์ควบคุมหรือ
งกระจาย ตก
ที่ได้รับอันตรา

ก่ียวข้องได้แก่
ะทรวงฉบับที

เครื่องจักร 
(4)  บ่อห ื

น ต้องมีขอบห
พ้ืนที่ติดกับบ่อ

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

หลักปฏิบัติทีด่ี

กระบวนการรี
กของเสียและ
รป้องกันหรือค
ะความเพียง
รื่องจักรต่างๆ 
บัติงานที่ดีสําห

ครื่องมือเคร่ือ
ล หรือไม่มีกา
ม 
ออกจากกระบ
บําบัดมลพิษ 

กหล่นรั่วไหลข
ายขณะปฏิบัติ

 
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
ะเครื่องมือเครื่
ควบคุมการห
พอในด้านปร
ด้วย  
หรับขั้นตอนนี

องจักร อันเน่ือ
ารควบคุมสภา

บวนการรีไซเคิ
หรืออุปกรณค์
ของกากของเสี
ติงาน 

535) ออกตาม
ณ์ หรือสิ่งที่นํ
ทํางานสนอง
ข็งแรงและปล

หม้อต้มที่ใช้ขอ
ระบบท่อ เครื่อ
ม้อต้มที่ใช้ของ

บบ คํานวณ แ
ับรองของผู้ป
นุเบกษา การ
จําเป็นตามหลั
ดโดยประกาศ

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

ของเสียทุกปร
องจักรที่ใช้ใน
กรั่วไหล การ
ระสิทธิภาพข

น้ี จึงมุ่งเน้นวิ

องจากความผิ
าวะต่างๆ ของ

คิลสูงกว่าที่กฎ
ควบคุมหรือบํา
สียเข้าสู่สิ่งแว

มความในพระ
ามาใช้ในโรงง
งกันกับเครื่อ
ลอดภัยทางด้า

องเหลวหรือก๊า
องจักรหรือภ
งเหลวหรือก๊า
และสร้างตาม
ประกอบวิชาชี
รติดต้ังมั่นคง
ลักวิชาการโด
ในราชกิจจาน

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ระเภทและทุก
นกระบวนการ
ฟุ้งกระจาย ห
ของอุปกรณ์เ

วิธีปฏิบัติงาน

ผิดพลาดในกา
งเครื่องมือเครื

ฎหมายกําหนด
าบัดมลพิษไม่มี
ดล้อม รวมถึ

ะราชบัญญัติ
งานต้องเป็นดัง
องจักรที่อาจ
านที่คนเข้าถึง

าซเป็นสื่อนําค
าชนะที่ทํางา

าซเป็นสื่อนําค
มมาตรฐานที่
ชีพวิศวกรรม
 แข็งแรง ป
ยมีคํารับรอง
นุเบกษา 

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

กรูปแบบจะต
รรีไซเคิล ทั้งใน
หรือการระบา
เหล่าน้ัน รวม

นที่จะป้องกันไ

ารนํากากของ
รื่องจักรในกระ

ด อันเน่ืองจา
มีประสิทธิภาพ
งพนักงานที่ป

ติโรงงาน พ.ศ.
ังต่อไปน้ี 
จเป็นอันตรา
งได้สูงไม่น้อย

ความร้อน เครื่
านสนองกันโด
วามร้อน เครื่อ
ยอมรับ หรือ
ควบคุมหรือบ
ลอดภัยในกา
ของผู้ประกอ

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

ต้องมีการ
นแง่ความ
ยของเสีย
มถึงความ

ไม่ให้เกิด

งเสียเข้าสู่
ะบวนการ 

กการไม่มี
พเพียงพอ 
ปฏิบัติงาน

. 2535 

ายในการ
กว่า 100 

องอัดก๊าซ 
ดยมีความ
องอัดก๊าซ
อผ่านการ
บุคคลอ่ืน 
ารใช้งาน  
อบวิชาชีพ

 



ตามมาต
ของผู้ประ

ที่อาจทํา
ลิตรขึ้นไป
ควบคุมห
คอนกรีต
มากกว่าห
เพ่ือป้องก
ต้องจัดให
อย่างเหม
วิชาการแ

สิ่งแวดล้
ปฏิบัติงา
ในราชกิจ



ที่โรงงาน

11.3  
 
บ่อสูบหรื
อันตราย
ไอระเหย
 
พนักงาน

รฐานที่ยอมรั
ะกอบวิชาชีพวิ

ให้เกิดอันตร
ป ต้องมั่นคง 
หรือบุคคลอ่ืน
ตโดยรอบให้มี
หน่ึงถังให้สร้
กันการแพร่กร
ห้มีวัตถุหรือเค
มาะสมและเพี
และภาชนะบร

ข้อ 10
ล้อมตามที่รัฐ
านประจําสําห
จจานุเบกษา 

 

 เง่ือนไ
หรือกํ
ผลกระ
รายละ

นต้องปฏิบัติขอ
 

วิธีนําไปปฏิบั
1) จัดให้มีอ
รือบ่อกักเก็บ
ยที่เป็นของเห
ยของสารเคมี 
2)  จัดทําเอ

นที่เก่ียวข้องทัง้

(6)  ภาชน
รับที่อุปกรณ์ค
วิศวกรรมควบ

(7)  ภาชน
ายแก่บุคคล 
แข็งแรง เป็น

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

ไขการประกอ
ําหนดไว้ในม
ะทบสิ่งแวดล้
ะเอียดของเง่ือ
องแต่ละโรงงา

บติัในโรงงาน 
อุปกรณ์เครื่อ

บรอบพื้นที่ที่มี
ลว ระบบดูด
ฯลฯ 
อกสารระบุวิ ี
งหมดได้รับทร

หลักปฏิบัติทีด่ี

นะบรรจุที่มีคว
ความปลอดภั
บคุมหรือบุคค
นะบรรจุวัตถุอัน
สัตว์ พืช ทรัพ
นตามมาตรฐ
าหนด โดยป

มารถจะกักเก็
มารถเก็บกักว
ถุที่บรรจุได้อย
ณสมบัติเหมา
ณีที่ภาชนะบ
ประจุไฟฟ้าสถิ

องมีวิธีการคว
ดโดยประกา

องกันสิ่งแวดล้

อบกิจการโรง
มาตรการป้อง
ล้อม (EIA) 
อนไขการประ
านจะแตกต่าง

องมือเพ่ือควา
มีกิจกรรมท่ีอา
อากาศและร

ธีการปฏิบัติง
ราบ พร้อมคว
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วามกดดันต่าง
ัยและส่วนปร
ลอ่ืนที่รัฐมนต
นตราย เช่น วั
ัพย์หรือสิ่งแว
านที่ยอมรับ 
ระกาศในราช
บปริมาณขอ
วัตถุอันตราย
ย่างมีประสิทธิ
าะสมในการร
รรจุน้ันต้ังอยู
ถิตได้ในตัวต้อ
วบคุมการปล่
าศในราชกิจจ
ล้อมเป็นพิษซึ่

งงานซ่ึงกําหน
งกันและลดผ

ะกอบกิจการ 
งกันขึ้นกับสภา

ามปลอดภัยต
าจก่อให้เกิดก
ระบบบําบัดม

งานติดไว้ในพื
วบคุมดูแลใหม้ี

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

งจากบรรยาก
ระกอบที่จําเป็
ตรีกําหนดโดย
ัตถุไวไฟ วัตถุร
วดล้อมที่มีขน
โดยมีคํารับร
ชกิจจานุเบก
งวัตถุดังกล่า

ยน้ันเท่ากับป
ธิภาพในกรณี
ระงับหรือลดค
ยู่ในที่โล่งแจ้ง 
องต่อสายดิน
อยของเสียม
จานุเบกษา แ
งมีคุณสมบัติ

นดไว้ในใบอน
ผลกระทบสิ่ง

มาตรการป้อ
าพที่ต้ังและรา

ตามเกณฑ์ฯ 
การหกล้น ห
ลพิษอากาศจ

พ้ืนที่ปฏิบัติง
มีการนําไปปฏิ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

าศ (Pressure
ป็นตามหลักวิ
ยประกาศในรา
ระเบิด วัตถุเค

นาดของภาชน
องของผู้ประ
ษาและต้องส

าวได้ทั้งหมด 
ริมาตรของถั
เมื่อเกิดวิบัติแ
ความรุนแรงข
ต้องมีสายล่อ

ลพิษหรือสิ่งใ
และต้องจัดให
ตามที่รัฐมนต

นุญาตประกอ
งแวดล้อมในร

องกันและลด
ายละเอียดกา

เช่น คัน เขื่อ
รือรั่วไหลขอ
จากเครื่องมือ

านที่เห็นได้ชั
ฏิบัติอย่างถูกต้

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

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

ใดๆ ที่มีผลก
ห้มีผู้ควบคุม
ตรีกําหนดโดย

อบกิจการขอ
รายงานการวิ

ผลกระทบสิ่ง
รประกอบกิจ

นหรือรางระ
งสารเคมีหรือ

อเครื่องจักรที่ก

ชัดเจน และสื
ต้อง  

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

้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 

สื่อสารให้

 



 
และประ
ในการทํา
ดังกล่าว โ
ให้มีการป
 
และประ

11.4 

หรือรั่วไห
สอดคล้อ

พ้ืนที่ประ
ของเหลว

ใน
ความสูง
กําจัดอย่
มีบ่อเก็บ
ต่อท่อไป

สาํ
 

3)  จัดทําเอ
สิทธิภาพของ
างานของเตาห
โดยติดไว้ในพ้ืน
ปฏิบัติอย่างถกู
4) จัดให้มีร
สิทธิภาพการ ี

 ร
 ร

 

รายละเอียดวิ
ผู้ประกอบกิจ

หลของกากขอ
องกับข้อกําหน

ะกอบกิจกรร
ว ต้องมีคันกัน้
นบริเวณที่ต้ังถั
จากพ้ืนเพียง
างถูกต้องก่อน

บกักเพ่ือกรณีเ
ยังบ่อเก็บกัก
าหรับตัวอย่าง

กสารที่เป็นคํา
งเครื่องมือเครื
หลอม หรือห
นที่ปฏิบัติงานท
กต้อง 
ระบบการตรว
รีไซเคิล เช่น 
ระบบตรวจสอบ
ระบบควบคุมต

วิธีปฏิบัติสําห
จการโรงงาน
องเสีย โดยเฉพ
นดน้ี ได้แก่ 

รมที่อาจก่อให
นหรือรางระบา
ถังตกตะกอน 
งพอที่จะก้ันแ
นระบายทิ้ง แ
เกิดการร่ัวไห
และรวบรวมส
งวิธีการปฏิบัติ

หลักปฏิบัติทีด่ี

าแนะนําหรือข้
รื่องจักรในกระ
หม้อต้ม หรือห
ที่เห็นได้ชัดเจน

วจสอบควบค

บควบคุมความ
ตรวจสอบสภา

หรับข้อกําหน
บางแห่ง ยังไ
พาะกากของเ

ห้เกิดการหก
ายโดยรอบพร
ถังปฏิกิริยา ห

และรวบรวมส
แต่ในกรณีที่ไม่
ลของกากขอ
ส่งกําจัดยังหน
ติงานที่สอดคล้
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ข้อกําหนดที่สํา
ะบวนการรีไซ
หอกลั่น และวิ
นเพ่ือสื่อสารให

คุมการปฏิบัติ

มดันและอุณห
าวะการเผาไห

ดที่สําคัญ 
ไม่ได้ตระหนัก
เสียอันตรายที

กล้นหรือรั่วไห
ร้อมบ่อเก็บกกั
หม้อต้ม หอก
สารเคมีที่หกรั
่จัดทําคันก้ัน 

องเสียหรือสาร
น่วยงานที่ได้รับ
ลอ้งกับข้อกําห

บผูประกอบการจัดก

หรบัการใหบริ

าคัญสําหรับกา
ซเคิล เช่น เอก
วิธีปฏิบัติงานห
ห้พนักงานที่เกี

ติงานในข้ันตอ

ภูมิของหม้อต้
หม้ในเตาหลอม

กถึงความสําคั
ที่เป็นของเหลว

หลของสารเค
กเพ่ือนําไปบํา
ลั่น ที่ล้างถัง 
รั่วไหลออกจา
อาจทําเป็นรา
รเคมีออกจาก
บอนุญาตต่อไ
หนดฯที่กล่าวแ

การของเสียอุตสาห

รกิารบําบดั ก

ารปฏิบัติงานที
กสารระบุข้อช้ี
หรือมาตรการ
ก่ียวข้องได้รับท

อนที่สําคัญที่มี

้ม หอกลั่นให้อ
มหล่อ 

คัญในการควบ
ว ซึ่งข้อแนะน

คมีหรือกากข
าบัด 
ฯลฯ ควรจัดท
ากภาชนะเหล
างระบายโดย
กภาชนะจะไห
ไป 
แล้ว แสดงดัง

หกรรม ประจําปงบป

กาํจดักากอุตส

ที่มีผลต่อความ
ช้ีบ่งถึงสภาวะ
รแก้ไขสภาวะ
ทราบ พร้อมคว

มีผลต่อความ

อยู่ในระดับทีป่

บคุมป้องกันก
นําเพ่ือให้มีกา

องเสียอันตร

ทําคันก้ัน (Bu
ล่าน้ันไปทําก
รอบพ้ืนที่ดังก
หลลงรางระบ

รูปที่ 24 

ประมาณ 2558  

สาหกรรม 

มปลอดภัย
ที่ผิดปกติ
ที่ผิดปกติ
วบคุมดูแล

ปลอดภัย

ปลอดภัย 

การหกล้น 
รปฏิบัติที่

รายที่เป็น

und) ซึ่งมี
ารบําบัด 
กล่าวและ
บายซึ่งจะ

 



 
มีระบบที
1) แยก

ของ
2) แยก

ในตู้
3) ติดต

We
4) มีกา

ติดป
รวบ

รูปที่ 24

ที่มีประสิทธิภา
กบริเวณที่มีก
งไอระเหยของ
กบริเวณที่มีก
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