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1 
บทนำ 

 
1 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

อุตสาหกรรมที่ให้บริการจัดการกากของเสียถือเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมสีเขียว 
ที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับของเสียที่เกิดจากการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่องและกระจายในภูมิภาคต่างๆ  
ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละขั้นตอนของการประกอบกิจการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ล้วนมีความเสี่ยง 
ในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน 
การขนส่งกากของเสียมายังโรงงาน การรับกากของเสียมากักเก็บไว้ก่อนเข้าสู่กระบวนการและการบำบัด/
กำจัดกากของเสีย รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดจากการบำบัด/กำจัด และกิจกรรมสนับสนุนที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงาน ดังน้ัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ
บำบัด/กำจัดกากของเสียฉบับน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือ ดังน้ี 
 
 
 

 

การจัดทำคู ่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย 
มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 เพ ื ่อเผยแพร่หล ักเกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ ดีท ั ่ วไป และหล ักเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการ
อน ุญาตอ ัตโนม ัต ิ (AI) ให ้ก ับโรงงานที่
ให้บริการรับจัดการกากอุตสาหกรรม 

 เพ ื ่ อให ้คำแนะนำรายละเอ ียดว ิธ ี การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงาน
ที่ให้บริการรับจัดการกากอุตสาหกรรม

 

 
 
 
 

คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสียฉบับนี้ ครอบคลุม
ทุกประเภทกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานในเชิงอุตสาหกรรมที่ขึ ้นทะเบียนโรงงาน 
ในลำดับประเภท 101, 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อ่ืนๆ 
ได้แก่ 

 กิจการรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อส่งจำหน่ายต่อให้กับ
โรงงานรับรีไซเคิล  

 กิจการรับถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า 
 กิจการถลุงหลอมเศษโลหะที่มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 

วัตถุประสงค ์

ขอบเขต 



 

 
2 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 กิจการรับบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 กิจการรับหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 
 โรงงานรับรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กิจการทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Slolid Blending) 
กิจการรับทำเชื ้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) กิจการทำสารปรับปรุงคุณภาพดินจาก 
กากตะกอนระบบบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ 

 กิจการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการเผาในเตาเผา 
 กิจการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการฝังกลบ 

 

สำหรับแนวทางการให้บริการของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประกอบด้วย โครงสร้างการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
ลักษณะการจดัการกากอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

 โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม ในที่นี้หมายถึงโรงงานรับบำบัด/กำจัด
กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วทั้งโรงงานลำดับที่ 101, 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรม 
เป็นวัตถุดิบลำดับที่อื ่นๆ ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จำแนกตามกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะกิจการ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 โรงงานที่ให้บริการรับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในประเทศไทย 

ลำดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

59 โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหลอม
เศษเหล็กหรือเหล็กกล้า (Iron and Steel 
Scraps) เพ่ือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในข้ันต้น 

โรงงานถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า : เป็นการนำแร่เหล็ก
หรือเศษเหล็กมาหลอมในเตาเพื่อให้ละลายเป็นน้ำเหล็กและ 
ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ  
แล้วผ่านการหล่อเหล็กให้เป็นแท่งที ่ม ีล ักษณะแตกต่างกัน 
ตามการนำไปใช้งาน 

60 โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับถลุง ผสม  
ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต
โลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
(Non-Ferrous Metal Basic Industries)
รวมถึงโรงงานที ่ประกอบกิจการเกี ่ยวกับ 
การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า  

โรงงานถลุงหลอมเศษโลหะที่มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า : เป็นการนำ
เศษโลหะที่มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้ามาผ่านกระบวนการถลุง ผสม 
ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้น 
โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า : เป็นการนำแบตเตอรี่ชนิด 
Lead acid ที่เสื่อมสภาพ หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแบตเตอร่ี
ท่ีมีตะกั่วเจือปนมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยเตาหลอม 

 

1.1 



 

 
3 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment Plant) 

โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม :  
เป็นการบำบัดมลสารที่มีอยู ่ในน้ำเสียและนำกากตะกอนไปกำจัด 
อย่างถูกวิธีต่อไป  
โรงงานเผากากของเสียรวม (เตาเผาของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย/
เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) : เป็นการบำบัดของเสียโดยการใช้ 
ความร้อนเพื ่อทำลายมลพิษ และลดความเป็นอันตรายของสาร
บางอย่าง โดยมีระบบบำบัดมลพิษอากาศและจัดการเถ้าที่เกิดข้ึน
อย่างถูกต้อง 
โรงงานปรับเสถียรกากของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : 
เป็นการเปลี่ยนสภาพกากของเสียอันตรายให้มีความเป็นอันตรายหรือ
เป็นพิษน้อยลงด้วยวิธีปรับสภาพความเป็นกรดด่างของกากของเสีย 
ให้มีค ่าเป็นกลาง และทำให้เป็นของแข็งโดยผสมกับปูนซีเมนต์ 
เพื่อห่อหุ้มกากของเสีย ป้องกันการชะล้าง เพื่อให้กากของเสียอยู่ใน
สภาพคงตัวก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย 

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535  

โรงงานค ัดแยกกากของเส ีย : เป ็นการแบ ่งแยกกากของเส ียโดย 
กากของเสียที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่งไปยังโรงงานต่างๆ  
เพื ่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก และจัดการส่วนที ่เหลือจากการ 
คัดแยกอย่างถูกต้องต่อไป 
โรงงานฝังกลบกากของเสีย : เป็นการนำกากของเสียไปฝังกลบ 
ในหลุมฝังกลบ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 

106 โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที ่ไม่ใช้แล้วหรือ 
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต 
ทางอุตสาหกรรม 

เป็นการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต 
ทางอุตสาหกรรม เช่น 
1) การตาก การอบ หรือการขจัดความชื้นจากของเสียอุตสาหกรรม

การเกษตร 
2) การบดหรือการล้างผลิตภัณฑ์แก้ว 
3) การบดย่อยคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ (Demolition 

Waste) ให้เป็นมวลหยาบหรือมวลละเอียด (Coarse and Fine 
Aggregates) 

4) การบดย่อยตะกรันจากการหลอมหล่อโลหะ 
5) การทำสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัด 

น้ำเสียแบบชีวภาพ 



 

 
4 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

106 
(ต่อ) 

 6) การทำสารปรับปรุงคุณภาพดินจากสารอนินทรีย์ท่ีไม่เป็นของเสีย
อันตราย 

7) การกรองหรือการแยกสิ ่งปนเปื ้อนจากน้ำมันพืชที ่ไม่ใช้แล้ว  
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอ่ืน 

8) การผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล) จากน้ำมันพืชหรือ 
น้ำมันสัตว์ท่ีไม่ใช้แล้วหรือจากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร 

9) การผลิตเช ื ้อเพล ิงช ีวภาพ (ไบโอเอทานอล ) จากของเสีย
อุตสาหกรรมการเกษตร 

10) การผลิตเช ื ้อเพลิงช ีวภาพ (ไบโอก๊าซ) จากการย่อยสลาย 
กากตะกอนชีวภาพหรือจากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร 
ในถังปฏิกิริยา (Sludge Digester) 

11) การทำไพโรไลซิส (Pyrolysis) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำพวกยาง พลาสติก 
หรือสารไฮโดรคาร์บอนอ่ืนเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง 

12) การซ่อมหรือการล้างบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ใช่แก้ว 
13) การแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน้ำมันดิบ 

(Waste Oil Separation) 
14) การกลั ่นตัวทำละลายที ่ไม่ใช ้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Solvent 

Recovery) 
15) การผสมเพ ื ่อใช ้ เป ็นเช ื ้อเพล ิงทดแทน (Solid and Liquid 

Blending for Fuel Substitution) 
16) การผสมเพ ื ่ อใช ้ เป ็นว ัตถ ุด ิบทดแทน  (Solid and Liquid 

Blending for Raw Materials Substitution) 
17) การผสมเพื่อปรับคุณภาพให้เหมาะสมกับวิธีการกำจัด (Solid 

and Liquid Blending for Specific Disposal) 
18) การสกัดแยกโลหะมีค่า (Precious Metals Recovery) 
19) การคืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid or Base Regeneration) 
20) การคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regeneration) 
21) การคืนสภาพถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Regeneration) 
22) การผลิตสารสีจากตะกอนโลหะหนักหรือตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีไม่ใช้แล้ว

เพ่ือนำไปทำสารเคลือบผิว (Frit) 
23) การทำสีน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว 

(Waste Oil Refining) 
24) การผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี ซึ่งมีการนำเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี

ท่ีไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 



 

 
5 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

106 
(ต่อ) 

 25) การหลอมโลหะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จากตะกรัน ตะกอน หรือ
ฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 

26) การหลอมตะกั่วหรือโลหะอ่ืนจากแบตเตอรี่ท่ีไม่ใช้แล้ว 
27) การขจ ัดความช ื ้นจากกากตะกอนโลหะหน ักโดยการอบ 

(Dehydration by Oven) 
28) การบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีไม่ใช้แล้ว 
29) การบดย่อยหรือการแยกวัสดุมีค่าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีไม่ใช้แล้ว 
30) การทำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีไม่ได้ระบุ

ไว้ในลำดับใด 

 
ในภาพรวมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีทั้งที่เป็นการ

จัดการกากของเสียในขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลายหรือขั้นสุดท้าย (รูปที่ 1) โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
จัดการกากของเสียในขั ้นต้น คือ โรงงานคัดแยกกากของเสียซึ ่งจะใช้คนงานหรือเครื ่องจักรในการคัดแยก 
กากของเสียออกเป็นวัสดุชนิดต่างๆ โดยวัสดุที ่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่งไปยังโรงงานที่ต้องการ
นำไปใช้ประโยชน์ เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานหลอมพลาสติก โรงงานถลุงหลอมเศษโลหะหรืออโลหะ 
รวมถึงโรงงานรีไซเคิลที่เป็นการจัดการกากของเสียขั้นกลาง ส่วนเศษที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกส่งไปบำบัด
หรือกำจัดต่อไปโดยโรงงานจัดการกากของเสียขั้นปลาย  

สำหรับโรงงานจัดการกากของเสียขั้นกลาง จะเป็นโรงงานที่นำของเสียจากโรงงานผู้ก่อกำเนิดมาใช้เป็น
วัตถุดิบหรือนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ จำแนกออกเป็น  
30 กลุ่ม ตามลักษณะกิจการหลัก ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนโรงงานจัดการของเสียขั้นปลาย ได้แก่ โรงงาน 
ที่บำบัดของเสียหรือน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ หรือเคมี รวมถึงการกำจัดของเสียด้วยวิธีฝังกลบ 
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รูปที่ 1 ลักษณะการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของโรงงานจดัการกากอุตสาหกรรม 

 ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะคล้ายคลึงกันในทุกประเภทกิจการ  
โดยเริ่มจากการตกลงรับกากของเสียเข้ามาดำเนินการในโรงงาน การขนส่งกากของเสียเข้ามาในโรงงาน การรับ
และการเก็บกักกากของเสียไว้ในโรงงาน การคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดกากของเสียตามวิธีการที่ได้รับ
อนุญาต และการบำบัด กำจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงงาน ซึ่งอาจมีรายละเอียด 
ที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนหลัก แสดงดังรูปที่ 2 

ลำดับ 101 

เผาในเตาเผา 

ลำดับ 105 

ฝังกลบ 

ลำดับ 101 

บำบัดน้ำเสียรวม 

ลำดับ 105 คัดแยก 

เผาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เผาเป็นวัตถุดิบทดแทน 

เตาเผาเฉพาะ เตาเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

ลำดับ 60 

ลำดับ 59 

เผาทำลาย 

 ถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ทำเชื้อเพลิงผสม และทำเชื้อเพลิงทดแทน 

สกัดแยกโลหะมีคา่จากชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

บดย่อยเศษ
ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ลำดับ 106 

ซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี 

ถลุงหลอมเศษโลหะที่มิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า รวมถึงการหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า 

กา
รจั

ดก
าร

ขอ
งเสี

ยข
ั้นต้

น 
กา

รจั
ดก

าร
ขอ

งเสี
ยข

ั้นก
ลา

ง 
กา

รจั
ดก

าร
ขอ

งเสี
ยข

ั้นส
ุดท้

าย
 

กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ 

1.2 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

 
 
 

1. 
กา

รต
กล

งรั
บข

อง
เส

ียเ
ข้า

มา
ดำ

เน
ินก

าร
ใน

โร
งง

าน
 โรงงานลูกค้าติดต่อขอรับบริการ 

เก็บตัวอย่าง 

เสนออัตราค่าบริการบำบัด กำจัด 
กรณีนำมาบำบัด กำจัด 

เสนอราคารับซ้ือ กรณีนำมาคัดแยก
หรือรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ 

ขนส่งของเสียมายังโรงงาน 

ตรวจสอบของเสียท่ีขนส่งมายังโรงงาน 

คัดแยก  รีไซเคิล  กำจัด บำบัด  

บำบัด กำจัดมลพิษท่ีเกิดจากการจัดการกากของเสีย 

ได้รับอนุญาต 

โรงงานตกลงรับบริการ โรงงานตกลงรับบริการ 

ตรงกับท่ีตกลงไว้ 

2. 
ขน

ส่ง
ขอ

งเส
ียม

ายั
งโร

งง
าน

 

โรงงานลูกค้าย่ืนขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นำไปกักเก็บเพ่ือรอการนำไปคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัด 

ตรวจสอบของเสียในเบื้องต้น 

วิเคราะห์ตัวอย่าง 

3. 
รับ

แล
ะเ
ก็บ

กัก
ขอ

งเส
ีย 

4. 
คัด

แย
ก 

 
รีไ
ซเ

คิล
 แ

ละ
บำ

บัด
 ก

ำจ
ัด 

5. 
กา

รจ
ัดก

าร
มล

พิษ
ที่เ

กิด
ขึ้น
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 สำหรับขั้นตอนการตกลงรับกากของเสียเข้ามาดำเนินการในโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
มีแนวทางที่แตกต่างกัน โดยในกรณีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสียถือเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์รับเอา
ของเสียมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โรงงานอาจต้องซื้อของเสีย 
จากโรงงานผู้ก่อกำเนิดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการคัดแยกหรือรีไซเคิล และได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งจำหน่าย
ให้แก่ผู ้ที ่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในขณะที่โรงงานบำบัด/กำจัดกากของเสียที่เป็นการจัดการของเสีย 
ในขั้นปลาย เป็นการนำกากของเสียที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วมาทำการบำบัด กำจัด โรงงานจึงจะเรียก
เก็บค่าบริการบำบัด/กำจัดกากของเสียจากโรงงานผู้ก่อกำเนิด 
 สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในแต่ละขั้นตอนหลักมีดังน้ี 
 

1.2.1 การตกลงร ับกากของเส ียเข ้ามา
ดำเนินการในโรงงาน 

1.2.2 การขนส่งกากของเสียมายังโรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรม 

 เมื ่อได้รับการติดต่อขอรับบริการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า โรงงานผู ้ให้ 
บริการจัดการกากอุตสาหกรรมจะจัดส่งพนักงาน 
ไปเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับกากของเสียที่ได้รับ
การติดต่อ สำหรับกรณีที่จะนำกากของเส ียไป 
รีไซเคิลหรือบำบัด/กำจัด เจ้าหน้าที่อาจเก็บตัวอย่าง
กากของเส ียเพ ื ่อส ่งว ิ เคราะห ์ล ักษณะสมบัติ 
กากของเส ียในเบ ื ้องต ้นด ้วย เพ ื ่อให ้ม ีข ้อมูล 
ที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจว่า เป็นกากของเสีย
ที่โรงงานสามารถนำไปรีไซเคิล หรือบำบัด/กำจัด 
ได้หรือไม่ และใช้ว ิธ ีการใดในการบำบัด/กำจัด 
กากของเสีย รวมถึงการคิดค่าใช้จ่ายและปริมาณ 
การกำจัด หรือในกรณีนำไปรีไซเคิลได้ จะรับซื้อ 
ในอัตราราคาเท่าใด จากนั้นจึงจัดทำข้อเสนออัตรา
ค่าบริการยื ่นให้โรงงานลูกค้าพิจารณา ซึ ่งหาก
โรงงานลูกค้าตกลงรับบริการก็จะต้องมีการทำ
สัญญาและข้อตกลงในรายละเอียดที่ เก ี ่ยวข้อง 
กับการขนส่งกากของเส ียมายังโรงงานจัดการ 
กากอุตสาหกรรมอีกครั้ง 

 เมื่อโรงงานลูกค้าและโรงงานผู้ให้บริการ
จัดการกากอุตสาหกรรมทำสัญญาและข้อตกลง 
กันแล้ว โรงงานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย
จะต้องยื ่นแบบฟอร์มขออนุญาตนำกากของเสีย
ออกนอกโรงงานต่อหน่วยงานผู ้อนุญาต และ 
ในกรณีที ่เป็นการยื ่นขอทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์
โรงงานผู้รับจัดการกากอุตสาหกรรมจะต้องยืนยัน
การรับกากของเสียมาจัดการในโรงงานของตนเอง
ภายใน 3 วัน และภายหลังเมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผ ู ้อน ุญาตแล้ว โรงงานผ ู ้ก ่อกำเนิด 
กากของเสียจะแจ้งให้โรงงานผู้ให้บริการไปขนส่ง
กากของเสียออกมาเพื่อทำการจัดการตามวิธีการ 
ที ่ได ้ร ับอนุญาตไว้ต ่อไป ในขั ้นตอนการขนส่ง 
กากของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
นั้น หากเป็นกากของเสียที่เป็นอันตราย ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู ้ขนส่งกากของเสียอันตราย 
จะต้องได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
และต้องได ้ร ับการแต่งต ั ้งให ้เป ็นต ัวแทนขนส่ง 
กากของเสียจากโรงงานผู ้ก ่อกำเนิดหรือโรงงาน 
ผู ้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 
และจะต ้องใช ้ ใบกำก ับการขนส ่ง (Manifest)  
กากของเสียอันตรายทุกครั้งด้วย 
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1.2.3 การรับกากของเสียและการเก็บกักก่อนนำไปจัดการด้วยวิธีต่างๆ 

เมื่อกากของเสียถูกขนส่งมาถึงโรงงานผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรม จะทำการสุ่มตัวอย่าง 
กากของเสียและนำไปวิเคราะห์ลักษณะสมบัติอีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบว่ากากของเสียที่ขนส่งมาเป็นชนิดเดียวกับ
ที่ได้ตกลงให้บริการกับโรงงานลูกค้าหรือไม่ หากลักษณะสมบัติกากของเสียตรงตามที่ตกลงกัน ก็จะนำเข้าสู่
กระบวนการจัดการของเสียที ่กำหนดไว้ทันที หรืออาจนำไปเก็บกักไว้ยังอาคารพักกากของเสียเพื ่อรอ 
การนำเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง ในกรณีที่ลักษณะสมบัติกากของเสียไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ แต่ยังอยู่ในข่าย 
ที่โรงงานผู้ให้บริการสามารถให้บริการจัดการกากของเสียดังกล่าวได้ โดยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ 
หรืออัตราค่าบริการใหม่ จะแจ้งกลับไปยังโรงงานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย หากตกลงกันได้ก็จะนำ
กากของเสียเข้าสู่กระบวนการจัดการต่อไป แต่หากลูกค้าไม่ตกลงหรือกากของเสียที่ขนส่งมาไม่อยู่ในข่าย 
ที่โรงงานสามารถให้บริการได้ก็จะส่งกากของเสียกลับคืนลูกค้าและแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 

 
1.2.4 การจ ัดการกากของเส ียด ้วยกระบวนการค ัดแยก ร ี ไซ เค ิล และบำบ ัด/กำจัด 
 กากอุตสาหกรรม 

 กระบวนการคดัแยกกากของเสยี 

การคัดแยกกากของเส ียอาจดำเนินการโดยคนหรือเคร ื ่องจ ักรข ึ ้นอย ู ่ก ับประเภทหรือชนิด 
กากของเสียที่นำมาคัดแยก เช่น กรณีกากของเสียจำพวกถุงบรรจุภัณฑ์ที่นำมาคัดแยกส่วนที่เป็นกระดาษออกจาก
พลาสติกหรือการคัดแยกพลาสติกตามเกรดคุณภาพหรือสีของพลาสติกจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก แต่หากเป็น
กากของเสียที่เป็นเครื ่องใช้ไฟฟ้าหรือชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เครื ่องจักรเป็นหลัก สำหรับตัวอย่าง
กระบวนการคัดแยกกากของเสีย แสดงดังรูปที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างกระบวนการคัดแยกกากของเสียประเภทต่างๆ 
 

 กระบวนการรไีซเคลิกากของเสยี 

กระบวนการรีไซเคิลกากของเสียจะแตกต่างกันตามประเภทกากของเสียและประเภทผลิตภัณฑ์
สุดท้าย เช่น กระบวนการบดย่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว กระบวนการ
สกัดแยกโลหะมีค่า กระบวนการกลั ่นตัวทำละลายใช้แล้ว กระบวนการต้มกลั ่นน้ำมันหล่อลื ่นใช้แล้ว  
และกระบวนการกรองผสมเพื่อผลิตเชื ้อเพลิงทดแทน สำหรับตัวอย่างกระบวนการรีไซเคิลกากของเสีย  
แสดงดังรูปที่ 4 

ชั่งน้ำหนัก 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
(เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษโลหะ, ทองแดง, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม, ไม้) 

จัดเก็บในอาคารจัดเก็บตามประเภทของเสีย 

คัดแยกตามประเภทของเสีย 

ของเสียท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
(เศษท่ีเหลือจากการคัดแยก) 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

ของเสียท่ีสามารถรีไซเคิลได้ 
(กระดาษ, พลาสติก, โลหะ, ไม้, ทองแดง, 

ทองหลือง, อะลูมิเนียม ฯลฯ 

กระดาษ, พลาสติก 

อัดเป็นก้อน 

โลหะมีค่า  
(ทองแดง, ทองเหลือง) 

บดย่อย 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

ตัดเพ่ือลดขนาด 

ไม้ 

ข 



 

 
11 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 
ก. กระบวนการบดย่อยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว 

ข. กระบวนการสกัดแยกโลหะมีค่า 

รูปที่ 4 ตัวอย่างกระบวนการรีไซเคิลกากของเสีย 

เศษสแครป 
(เหล็ก, อลูมิเนียม) 

วัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เศษชิ้นส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ 
(พลาสติก, PCB) 

ผงฝุ่นโลหะ 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

เข้าเคร่ืองบดย่อย 
(Crushing) 

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ 

โลหะมีค่า 
(ทองเหลือง, ทองแดง) 

แยกชิ้นส่วน 

ฝุ่นละออง 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีผ่านการบดย่อยแล้ว 

ถังกักเก็บ 

กวนผสมในถังตกตะกอน 

เคร่ืองรีดตะกอน 

ถังทำให้ตะกอนแห้ง 

ลดอุณหภูมิตะกอน 

นำโลหะเหล็กออก  
เพ่ือให้ตะกอนเข้มข้น 

ตะกอนโลหะมีค่า 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

น้ำเสียท่ีมีโลหะมีค่าผสม 

โซเดียมคาร์บอเนต 

ก๊าซธรรมชาติ 

น้ำเสีย 

เศษโลหะ 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน
ท่ีได้รับอนุญาต 



 

 
12 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ค. กระบวนการกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ 

รูปที่ 4 (ต่อ) 
 

ตัวทำละลายใช้งานแล้ว (แอลกอฮอล์, ไฮโดรคาร์บอน, คีโตน ฯลฯ) 

กรองสิ่งปนเปื้อน 

ตัวทำละลาย 
และสารแขวนลอย 

กลั่นแยก 

สารละลาย 
และความชื้น 

ขบวนการแยกน้ำ 

ตัวทำละลาย 

กากตะกอนจากการกรอง 

สารแขวนลอย 
และสิ่งปนเปื้อน 

น้ำเสีย 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 



 

 
13 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ง. กระบวนการต้มกลั่นน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 

รูปที่ 4 (ต่อ) 
 

น้ำมันใช้แล้ว น้ำหล่อเย็น (Coolant) 

ผ่านตะแกรงกรองน้ำมัน จัดเก็บในบ่อเพ่ือแยกชั้น
น้ำมันออกจากน้ำ 

นำเข้าหอกลั่น  
เพ่ือไล่น้ำออกจากน้ำมัน 

ปรับคุณภาพน้ำมัน 

น้ำมันใช้แล้ว 

กากตะกอนจากอุปกรณ์
แยกน้ำ-น้ำมัน 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ไอน้ำ/ไอระเหย 
ท่ีเกิดจากการกลั่น 

 ควบแน่น 

 ระบบบำบัดมลพิษ
อากาศ          

 ส่งกำจัดยังหน่วยงาน
ท่ีได้รับอนุญาต      ส่งจำหน่ายลูกค้า 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

น้ำเสีย 

น้ำเสีย 



 

 
14 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 
จ. กระบวนการกรองผสมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 

รูปที่ 4 (ต่อ) 
 

น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันหล่อเย็นใช้แล้ว ตัวทำละลายใช้แล้ว 

กรองหยาบ 

ตรวจสอบค่าความร้อน 
และคุณภาพ 

โดยห้องปฏิบัติการ 

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ 

กวนผสม 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

เชื้อเพลิงทดแทน 

ส่งเตาเผาอุตสาหกรรม/เตาเผาปูนซีเมนต์ 

กลิ่น/ไอระเหย 
จากน้ำมัน 

ผ่าน 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กากตะกอน 
จากการกรอง 

ไม่ผ่าน 



 

 
15 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ฉ. กระบวนการทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) 

รูปที่ 4 (ต่อ) 
 

 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

(เศษผ้าปนเปื้อน, วัสดุปนเปื้อน, ไม้, กระดาษ, พลาสติก) 

ชั่งน้ำหนัก 

จัดเก็บอาคารเตรียมวัตถุดิบ 

ผสมของเสียตามสูตร 

ตัดละเอียด (Fine Shreded) 

ลำเลียงผ่านสายพานลำเลียง  

อัดก้อน (Compacted) 

เชื้อเพลิงแข็งผสม 

ส่งเตาเผาปูนซีเมนต์ 

คัดแยกโลหะ (Magnetic) 

ตัดย่อยข้ันต้น (Primary Shreded) 

ตรวจสอบค่าความร้อนและคุณภาพ 
โดยห้องปฏิบัติการ 

คัดแยกขนาด (Zize Seperated) 

ฝุ่นละออง 

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ 

ฝุ่นละออง 

เศษโลหะ 

ฝุ่นละออง 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

เติมกากของเสีย 

ท่ีมีค่าความร้อน 



 

 
16 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

 
ช. กระบวนการทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) 

รูปที่ 4 (ต่อ) 
 

เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน ตัวทำละลายใช้แล้ว น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 

กรองหยาบ 

ตรวจสอบค่าความร้อน 
และคุณภาพ 

โดยห้องปฏิบัติการ 

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ 

กวนผสม 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

เชื้อเพลิงเหลวผสม 

ส่งเตาเผาอุตสาหกรรม/เตาเผาปูนซีเมนต์ 

กลิ่น/ไอระเหย 
จากน้ำมัน 

ผ่าน 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กากตะกอน 
จากการกรอง 

ไม่ผ่าน 



 

 
17 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 
 

ฉ. กระบวนการทำสารปรับปรุงคณุภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ 
รูปที่ 4 (ต่อ) 

 

 กระบวนการบำบดันำ้เสยีรวมสำหรบันำ้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 กระบวนการบำบัดน้ำเสียเป็นการลดมลสารที่มีอยู่ในน้ำเสีย และนำกากตะกอนไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ต่อไป กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพและเคมี เป็นการทำให้กากของเสียลดความเป็นอันตรายลงด้วยการ
เปลี่ยนให้สารอันตรายอยู่ในรูปตะกอนหรือเกลือที่เสถียรไม่ละลายน้ำ และเป็นตะกอนที่มีความคงตัวและเป็นกลาง
หรือไม่เกิดปฏิกิริยา ส่วนกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพจะใช้จุลินทรีย์ทั ้งที่เป็นแบบใช้และไม่ใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปไม่นิยมใช้กระบวนการทางชีวภาพในการบำบัด
น้ำเสียที่มีสารอันตรายปนเปื้อน เนื่องจากสารอันตรายส่วนมากจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
สำหรับตัวอย่างกระบวนการบำบัดน้ำเสียรวม แสดงดังรูปที่ 5 

จัดเก็บท่ีลานกองวัตถุดิบ ฝุ่นละออง 

กลับกองเพื่อลดความร้อน  
และเพ่ิมออกซิเจนให้แก่จุลินทรีย์* 
(ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์/คร้ัง) 

เชื้อจุลินทรีย์ 
ผสม/คลุกเคล้าวัตถุดิบ 
ตามสัดส่วนท่ีกำหนด 

หมักทำสารปรับปรุงดิน* 
(ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน) 

ฝุ่นละออง 

ฝุ่นละออง 

สารปรับปรุงคุณภาพดิน 

ฝุ่นละออง 

กลิ่น 

น้ำชะ 

- ฉีดพ่นจุลินทรีย์ดับกลิ่น 
- ปลกูต้นไม้ทำเปน็แนว 

Buffer Zone 

หมายเหตุ : *  ระยะเวลาการหมักขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำเป็นสารปรับปรุงดิน และจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักและความถี่ในการกลับกอง 
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
(กากตะกอนชีวภาพจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, มูลสัตว์, ข้ีเถ้า) 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

บ่อเก็บน้ำชะ 

ค 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างกระบวนการบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 กระบวนการหลอมหลอ่หรอืใหค้วามรอ้นโดยตรง 

การหลอมเป็นการให้ความร้อนกับวัตถุดิบเพ่ือทำให้เกิดการหลอมละลาย โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี  
1. การส่งผ่านความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงไปยังพื้นผิวของวัตถุดิบ โดยการพาความร้อน

และการแผ่รังสี  
2. การส่งผ่านความร้อนภายในตัววัตถุดิบ เมื่อความร้อนถูกดูดซึมไปยังพื้นผิวของวัตถุดิบ หลังจาก

นั้นจะถูกนำผ่านเข้าไปยังตัววัตถุดิบ เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าการนำ
ความร้อน และค่าความจุความร้อนของวัตถุดิบ เมื ่อวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงจนถึงค่าค่าหนึ ่งที ่เร ียกว่า  
จุดหลอมเหลว จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อนกับวัตถุดิบ
เพื่อให้แกนกลางของวัตถุดิบมีอุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลว จะเป็นตัวบ่งบอกถึงเวลาที่ต้องใช้ในการหลอมเหลว 
ซึ่งเวลานี้จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุดิบ ดังน้ันวัตถุดิบที่มีรูปร่างและมีแกนกลางอยู่ใกล้กับพ้ืนผิวมากจะใช้เวลา
หลอมน้อย 

น้ำเสียท่ีมีค่าซีโอดีสูงหรือน้ำเสียท่ีปนเปื้อนสารเคมี 

กรองแยกสิ่งปนเปื้อน 

บ่อรวบรวมน้ำเสีย  

ถังทำปฏิกิริยา 

ถังพักตะกอน 

เคร่ืองรีดตะกอน 

กากตะกอนน้ำเสีย น้ำส่วนใส 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

กากตะกอน 
ท่ีผ่านการอัดแล้ว 

เศษปนเปื้อนจากการกรอง 

เติมสารเคมีสำหรับ 
การตกตะกอน (ปูนขาว, 

โซดาไฟ, สารส้ม, โพลิเมอร์) 

บ่อ/ถังเก็บน้ำ 

นำน้ำไปใช้ประโยชน์ 

ง 
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โดยกระบวนการหลอมหล่อหรือให้ความร้อนโดยตรง ได้แก่ กระบวนการถลุงหลอมเศษเหล็กหรือ
เหล็กกล้า กระบวนการถลุงหลอมเศษโลหะที ่ม ิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า และกระบวนการหลอมตะกั่ว 
จากแบตเตอรี่เก่า สำหรับตัวอย่างกระบวนการหลอมหล่อหรือให้ความร้อนโดยตรง แสดงดังรูปที่ 6 

ก. กระบวนการถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกล้า 
รูปที่ 6 กระบวนการหลอมหล่อหรือให้ความร้อนโดยตรง 

 

เติมสารเคมีในการ 
ปรุงแต่งตามสูตร 

(Flux) 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

(เศษเหล็ก, เหล็กก้าน, ข้ีกลึง) 

ทำการหลอม 

ปรุงแต่งน้ำเหล็ก 
(Refining) 

การหล่อแบบ 
(Casting) 

การตัด 
(Shearing) 

เหล็กแท่งเล็ก 
(Billet) 

เหล็กแท่งแบน 
(Slab) 

เหล็กแท่งใหญ่ 
(Bloom) 

ฝุ่น/ฟูมโลหะ 

ฝุ่น/ฟูมโลหะ 
ตะกรันลอย (Slag) 

แบบหล่อ 

สารหล่อเย็น 

เก็บเข้าอาคาร 
เตรียมรับวัตถุดิบ 

เศษเหล็ก 

ตะกรันลอย (Slag) 

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ฝุ่นจากระบบบำบัด 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

ออกซิเจน 

เชื้อเพลิง 
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ข. กระบวนการถลุงหลอมเศษโลหะท่ีมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 

รูปที่ 6 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(เศษอลูมิเนียม/กากตะกรันอลูมิเนียม) 

ออกซิเจน 

เก็บเข้าอาคารเตรียมวัตถุดิบ 

ป้อนเข้าเตาหลอม 
(ใช้เวลาหลอมประมาณ 2-3 ชม./รอบ  

อุณหภูมิท่ีใช้ประมาณ 600-800 C)  

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ      

ทดสอบผลิตภัณฑ์ 

เทน้ำอลูมิเนียมลงแม่พิมพ์ 

ก้อนอลูมิเนียม (Ingot) 

ฝุ่นละออง/ฟูมโลหะ 

ฝุ่นจากระบบบำบัด 

แบบหล่อ 
ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 

ท่ีได้รับอนุญาต 

ดรอส (Dross) 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

เชื้อเพลิง 

เก็บในอาคาร 
จัดเก็บดรอส 

ดรอส (Dross) จากการ 
หลอมคร้ังสุดท้าย 

นำเข้าเตาหลอมใหม่ 
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ค. กระบวนการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า 

รูปที่ 6 (ต่อ) 
 

 กระบวนการเผากากของเสยีในเตาเผา 

การเผาในเตาเผา เป็นการเผาไหม้ทั้งส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งต้องใช้ความร้อนระหว่าง 
700-1,450 oC จึงจะทำให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความแตกต่างและลักษณะขององค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย ดังนั้นรูปแบบของเตาเผากากของเสียจึงอาจแตกต่างกันไป แต่เตาเผากากของเสียทุกประเภท
จะต้องมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ควันไอเสีย และขี้เถ้าที ่อาจปนออกไปกับควันหรือปลิวออกมาทาง 
ปล่องควัน เตาเผาที ่ม ีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาตรกากของเสียลงไปจากเดิมให้มีเหลือน้อยที ่สุด 
โดยส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้นั้นก็จะต้องมีลักษณะคงรูปไม่มีการย่อยสลายได้อีกต่อไป และสามารถนำไป
กำจัดได้อย่างปลอดภัย 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(แบตเตอรี่เก่า (แห้ง), เศษวัสดุท่ีมีตะกั่ว) 

เก็บเข้าอาคารกองเก็บวัตถุดิบ 

เก็บเข้าอาคารเก็บสารพิษ 

เข้าเตากวน 

เทลงแม่พิมพ์ 

แท่งตะกั่ว 

เติมโลหะ (โลหะ
พลวง สารหนู ดีบุก) 

After burner ไซโคลน 

แผ่นธาตุ 

Flux 

กากตะกรัน 

ฝุ่นละออง 

เข้าเตาหลอม แก๊ส+ไอ 

เคร่ืองผ่าแยก 
หม้อแบตเตอรี่ 

ส่งโรงงานรีไซเคิล 

ส่งกำจัดยังหน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาต 

น้ำ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ส่งจำหน่ายลูกค้า 

อากาศสะอาด 

น้ำเสีย 

เปลือกพลาสติก  

เข้าเตาหลอม

ระบบบำบัด 
มลพิษอากาศ 

เปลือกยาง  

ง 
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สำหรับเตาเผากากของเสียอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานในปัจจุบันมี 2 ประเภท ได้แก่ เตาเผา
เฉพาะ (Specific Incineration) และเตาเผาร่วม (Co-Incineration) ซึ่งเป็นเตาปูนซีเมนต์ สำหรับตัวอย่าง
กระบวนการเผากากของเสียในเตาเผา แสดงดังรูปที่ 7 

 
ก. กระบวนการเผาทำลายของเสียอันตรายในเตาเผาเฉพาะ 

รูปที่ 7 ตัวอย่างกระบวนการเผากากของเสียในเตาเผา 

นำเข้าอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ตรวจวิเคราะห์ของเสียในห้องปฏิบัติการ 

ของเสียประเภทของแข็ง 

เข้ากระบวนการคัดแยก 

นำเข้าเคร่ืองบดหยาบ 

นำเข้าเคร่ืองบดย่อยตามขนาด 

ลำเลียงลงบ่อรับของเสีย 

ป้อนเข้าสู่เตาเผา 

(ใช้อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,300C 

ก๊าซพิษ 

ของเสียประเภทของเหลว 

เถ้าหนัก 
ฝุ่นหรือตะกรันจากระบบบำบัด

มลพิษอากาศ 

ส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

ทำให้เป็นก้อนแข็ง ปูนซีเมนต์ 

ออกซิเจน 
เชื้อเพลิง 

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
เถ้าเบา 
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ข. กระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

รูปที่ 7 (ต่อ) 
 

รับวัตถุดิบ 

หินดินดาน หินปูน แร่เหล็กหรือศิลาแลง 

เข้าเคร่ืองบด 

เข้าเคร่ืองบด 

เข้าเคร่ืองผสม 

เข้าเคร่ืองบดรวม (Raw Mill)  

กระบวนการ Calcinations  

Pre Heater 

เป่าลมให้เย็น 

ปูนเม็ด (Clinker) 

เก็บเข้าไซโล 

บดซีเมนต์ละเอียด 

เก็บในไซโลเพื่อรอบรรจุ 

และจำหน่าย 

หม้อเผาปูน ดึงลมร้อนกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ฝุ่นจากเตาหลอม 
เถ้าหนัก 

กากของเสียประเภท 
ของแข็ง (RDF) 
(วิธีการกำจัด 042) 

(วิธีการกำจัด 044) 
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 กระบวนการฝงักลบกากของเสยี 

การฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.  การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือกากของเสียที่ไม่เป็น

อันตราย 
2.  การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ใช้ฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย ซึ่งผ่าน 

การทำลายฤทธิ์โดยการปรับเสถียรแล้ว การปรับเสถียรกากของเสีย (Stabilization and Solidification) คือ 
การเปลี่ยนสภาพกากของเสียอันตรายให้มีความเป็นอันตรายหรือเป็นพิษน้อยลงด้วยวิธีปรับสภาพความเป็น
กรด-ด่างของกากของเสียให้มีค่าเป็นกลางและทำให้เป็นของแข็งโดยผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อห่อหุ้มกากของเสีย
ป้องกันการชะล้างและเพื่อให้กากของเสียอยู่ในสภาพคงตัวก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัยต่อไปโดยกากของเสีย
ต่างชนิดกันจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเสถียรต่างกัน ดังนั้นก่อนการปรับเสถียรกากของเสียชนิดใดๆ  
ต้องทำการทดลองเบื้องต้นในห้องทดลองก่อนเสมอ เช่น กากตะกอนปรอทต้องนำมาปรับเสถียรด้วยโซเดียม
ซัลไฟด์แล้วผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ ทำให้กลายเป็นของแข็งโดยสารเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันและผสมให้เข้ากัน
ก่อนนำไปฝังกลบ 

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบหลุมฝังกลบกากของเสีย ได้แก่ 

 ระบบกันซึมใต้หลุม (Landfill Liner) 

 ระบบรวบรวมน้ำชะ (Leachate Collection System) 

 ระบบรวบรวมก๊าซ (Methane Gas Collection System) 

 ระบบปิดคลุมบนหลุม  (Landfill Cover) 

 ระบบติดตามการปนเป้ือนน้ำใต้ดิน  (Monitor Groundwater System) 
 นอกจากนี้ รายละเอียดโครงสร้างของหลุมฝังกลบ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยจะต้อง 
มีความรัดกุม และความแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่กระจายกากของเสียอันตรายที่ผ่านการปรับเสถียร
แล้วสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด สำหรับตัวอย่างกระบวนการฝังกลบกากของเสีย แสดงดังรูปที่ 8 
 

ฉ 
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ก. กระบวนการฝังกลบกากของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย 

รูปที่ 8 ตัวอย่างกระบวนการฝังกลบกากของเสีย 
 

น้ำชะกากอุตสาหกรรม 

ของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

ชั่งน้ำหนัก/ตรวจเช็คสภาพ 
ทางกายภาพเบื้องต้น 

คัดแยกของเสีย* 

รวบรวมเข้าสู่ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

รวบรวมก๊าซท่ีเกิดข้ึน 
เข้าสู่ระบบ Flare 

ก๊าซและกลิ่น 

ของเสียท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ ของเสียท่ีสามารถรีไซเคิลได้ 

ส่งโรงงานรีไซเคิล นำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ 
ท่ีไม่เป็นอันตราย  

(Sanitary Landfill) 

หมายเหตุ : * เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตให้ทำการคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายได้เท่านั้น 
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ข. กระบวนการฝังกลบกากของเสียท่ีเป็นอันตราย 

รูปที่ 8 (ต่อ) 
 

 

 

 

กากของเสียอันตราย 
ท่ีไม่ใช่หลอดไฟ  

กากของเสียอันตรายจำพวก
หลอดไฟ (มี Hg, As, Se 

เป็นองค์ประกอบ) 

นำลงบ่อเพ่ือปรับเสถียร บดอัดหลอดไฟ 

ผสมสารเคมีเพ่ือทำการปรับ
เสถียรและทำให้เป็นก้อนแข็ง 

บ่มกากของเสียท่ีผ่าน 
การผสมสารเคมีแล้ว 15 วัน 

ผสมสารเคมี 
เพ่ือทำการปรับเสถียร 

เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ 

นำกากของเสียท่ีทำการปรับเสถียรแล้ว 
ไปฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 

(Secure Landfill) 

ระบบบำบัด 
น้ำเสียแบบเคมี 

กากของเสีย 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

เก็บตัวอย่างของเสีย 
ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

น้ำชะกาก
อุตสาหกรรม 

ปูนขาว, ปูนซีเมนต์, 
โพลิเมอร์อินทรีย์ 
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กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานของโรงงานจัดการกากอตุสาหกรรม 

 กฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการมลพิษ การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย มีทั้งที่เป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม อาจจำแนกออกได้เป็น 7 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงาน 
แต่ละด้าน แสดงดังรูปที่ 9 

รูปที่ 9 โครงสร้างของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ที่เก่ียวข้องกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

การประกอบ
กิจการ
โรงงาน 

การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือ 
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

การ 
จัดการ 
มลพิษ 

สภาพแวดล้อมการ
ทำงาน อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

บุคลากร การรายงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

การควบคุม 
คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ 

มลพิษน้ำ มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 

1.3 
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 โดยรายช่ือกฎหมายที่สำคัญของแต่ละกลุ่ม มีดังน้ี 

กลุ่มกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 

การจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั ้งตัวแทนเพื่อเป็น 
ผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายเพ่ือการขนส่ง พ.ศ. 2555 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 
2558 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

การจัดการมลพิษน้ำ 
และมลพิษอากาศ  
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
โรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและ 
น้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ดิน  
พ.ศ. 2559 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2559 
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กลุ่มกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 

บุคลากร ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2551 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจด
ทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  
หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556 

การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ื ่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะก่ัว 
จากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การขึ ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที ่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การส่งข้อมูลเข้าสู ่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ 
การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 

สภาพแวดล้อม 
การทำงาน  
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  

กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง พ.ศ. 2559 
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กลุ่มกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 

การประกอบกิจการ
โรงงาน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ 
การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 
เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือกำหนด
ไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) 

 
1.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายบางชนิดจัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย ดังนั้น โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่รับของเสียเหล่านั้นเข้ามาบำบัด กำจัดในโรงงาน จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ ่งรายชื ่อกฎหมายที ่สำคัญภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10  โครงสร้างของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

ที่เก่ียวข้องกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

1.3.3 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ที่มีผลต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับ
ใช้ได้กับโรงงานประเภทนี้โดยเฉพาะกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย กฎหมายเหล่าน้ี 
มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการต่อสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยรายช่ือกฎหมายที่สำคัญในกลุ่มน้ี แสดงดังรูปที่ 11 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ปร
ะก

าศ
กร

ะท
รว

งอุ
ตส

าห
กร

รม
 การขึ้นทะเบียน

ภาชนะบรรจุท่ีใช้
ขนส่งวัตถุอันตราย

ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบ  
(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 

การขึ้นทะเบียน
ภาชนะบรรจุท่ีใช้
ขนส่งวัตถุอันตราย

ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบ  
พ.ศ. 2558 

 

การขนส่ง 
วัตถุอันตราย 
ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบ 
 พ.ศ. 2558 

 

ระบบเอกสาร
กำกับการขนส่ง

ของเสีย  
พ.ศ. 2547 

การกำหนดให้ 
สถานประกอบการ 

วัตถุอันตรายมีบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบความ
ปลอดภัย การเก็บรักษา

วัตถุอันตรายท่ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มีอำนาจหน้าท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 

ปร
ะก

าศ
กร

มโ
รงง

าน
อุต

สา
หก

รรม
  

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ 
การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
 และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 

คู่มือการเก็บรักษา 
วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2550 
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รูปที่ 11  โครงสร้างของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่เก่ียวข้องกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดา้น
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานเก่ียวกับ 
ความรอ้น แสงสวา่ง 
และเสียง พ.ศ. 2549 

กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกัร 

ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  
พ.ศ. 2552 

กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภยั  
อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2553 

กฎ
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ง 
ปร
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าศ

กร
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รว
ง 

ปร
ะก

าศ
กร

มส
วัส

ดิก
าร

 
แล

ะคุ้
มค

รอ
งแ

รงง
าน

 

ความปลอดภัย 
ในการทำงาน

เกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย  

พ.ศ. 2534 

ความปลอดภัย 
ในการทำงาน

เกี่ยวกบั 
ภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี)  

การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพือ่

ความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจาง 

พ.ศ. 2534 

ความปลอดภัย 
ในการทำงาน 
ในสถานท่ี 
อับอากาศ 

หลักเกณฑ์ วิธกีารดำเนินการตรวจวดัและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดบัความร้อน แสงสว่าง  
หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 
และประเภทกิจการท่ีต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550  

กำหนดหลักเกณฑ์ และวธิีการตรวจสุขภาพลูกจา้ง 
และแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจา้ง 
ท่ีทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535   

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
โครงการ กิจการ หรือการ

ดำเนินการ ซ่ึงต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจดัทำ
รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
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1.3.4 บทสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดี 

 กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้กับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อนำมาจัดหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับในการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานซึ่งจำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม 
ได้แก่  

(1) การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(2) การจัดการมลพิษน้ำและมลพิษอากาศ 
(3) บุคลากร 

(4) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(5) การประกอบกิจการโรงงาน 
(6) สภาพแวดล้อมการทำงานและความปลอดภัย 

 
สำหรับรายชื่อกฎหมายที่สำคัญในแต่ละกลุ่ม ซึ่งผู ้ประกอบกิจการโรงงานบำบัด/กำจัดกากของเสีย 

ควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านั้น แสดงดัง
ตารางที่ 2 ทั้งนี้ ในคู่มือฯ ฉบับนี้ ได้รวบรวมสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆ เฉพาะในประเด็นที่มีผลบังคับใช้กับ
การประกอบกิจการโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
ตารางที่ 2  รายชื่อกฎหมายที่สำคัญจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงาน

จัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

จากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง 

ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 

ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

พ.ศ. 2551 
วอ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

เพ่ือการขนส่ง พ.ศ. 2555 
วอ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษน้ำและมลพิษอากาศ 

รง กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน  

พ.ศ. 2558 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดิน 

และน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินและรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับบุคลากร 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อย 

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ 
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบ
บำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

วอ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 

วอ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงาน 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 
2544 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ
อย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 

  



 

 
35 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

สวล ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 

วอ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การขึ ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที ่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงงาน 

รง กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
รง เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือกำหนดไว้ในมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
สวล ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รง กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่ว 

จากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ

ความร้อน พ.ศ. 2549 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ

ความร้อน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ 

ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง พ.ศ. 2559 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 
ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 
ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549 
ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 
ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบ

รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างท่ีทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535 
  



 

 
36 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่างและเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้อง
ดำเนินการ พ.ศ. 2550 

มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม พ.ศ. 2520 
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2534 
มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 

หมายเหตุ : รง กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 วอ กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 สวล กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 ครง กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
 มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
สำหรับโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด/กำจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
 

 
37 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

การขยายต ัวของโรงงานอ ุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ทำให้มีการเพ่ิมขึ้นทั้งจำนวนโรงงาน
และประเภทอุตสาหกรรมที ่หลากหลายกิจการ  
เป็นผลให้โรงงานที ่ร ับจัดการกากอุตสาหกรรม 
ซึ ่งเป ็นอ ุตสาหกรรมขั ้นส ุดท ้ายในการจัดการ 
กากของเสียของภาคอุตสาหกรรมได้มีการขยายตัว
เพิ ่มขึ ้นทั ้งในส่วนของจำนวนโรงงานและความ
หลากหลายของก ิจการประกอบกับความร ู ้และ
เทคโนโลย ี ในการจ ัดการก ับกากของเส ียจาก
ภาคอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนามากขึ้น โดยมุ่งไปสู่
การนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้มากที่สุดและพยายามให้มีกากของเสียที่ถูก
ส่งไปบำบัด กำจัดน้อยที่สุด ในปัจจุบันมีจำนวน
โรงงานที่รับจัดการกับกากอุตสาหกรรมมากกว่า 
3,000 โรงงาน และมีหลายประเภทกิจการหรือวิธี
จัดการกับกากอุตสาหกรรม เพื ่อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณกากของเสียที่เกิดมากขึ้น 

 การประกอบก ิจการของโรงงานจ ัดการ 
กากอุตสาหกรรม ถือเป็นกิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ซึ่งภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจาก
ช่วยให้กากของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการ 

ก ่อให ้ เก ิดผลกระทบต่อส ิ ่ งแวดล ้อมน ้อยท ี ่สุด  
อย่างไรก็ตาม หากโรงงานอุตสาหกรรมขาดวิธีการ
ปฏิบัติงานที ่ถูกต้องหรือไม่มีมาตรฐานที ่ดี จะมี
โอกาสสูงมากที ่กากของเสียซึ ่งโรงงานรับเข้ามา
ดำเน ินการ และมลพิษท ี ่ เก ิดจากกระบวนการ
ดำเนินการของโรงงานเอง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย  
 ดังนั ้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องการ
ยกระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที ่ม ีการ
ประกอบกิจการในปัจจุบัน ด้วยการส่งเสรมิสนับสนุน
ทางวิชาการให้โรงงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
เพื ่อลดโอกาสที ่โรงงานหรือการประกอบกิจการ 
ของโรงงานจะเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบสิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีว ิต รวมถึง 
ความปลอดภัยต ่อค ุณภาพชีว ิตและทร ัพย ์สิน 
ของประชาชน ในการน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงได้จัดทำ “หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ
การเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) เพื่อให้
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้นำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานภารกิจต่างๆ ต่อไป 
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ที่มาของเกณฑม์าตรฐานการปฏบิัตงิานที่ดทีั่วไป และหลักเกณฑม์าตรฐาน
เฉพาะสำหรับการเขา้สู่ระบบการอนญุาตอตัโนมัต ิ(AI) 

ในปี 2564 นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะผลักดันโรงงานที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยัง
ไม่ได้เข้าสู ่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ และโรงงานที ่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้มีการพัฒนาปรับปรุง 
การดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่ดีจนเข้าสู่ระบบการให้อนุญาตอัตโนมัติได้ จึงกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำ
ระบบการตรวจประเมินสำหรับการให้การรับรองผู้บำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในข้อกำหนด
งานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ 
การเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติในปีถัดไป แต่เนื่องจากกรอบแนวทางในปีที่ผ่านมายังไม่มีการประกาศใช้เพ่ือ
ตรวจประเมินให้การรับรองแก่โรงงานที่รับจัดการกากอุตสาหกรรมสำหรับการขออนุญาตอัตโนมัติภายใต้
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปีนี้จึงได้ทำการทบทวนกรอบแนวทางเดิมที่ได้มีการ
จัดทำไว้ร ่วมกับการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที ่ด ีท ั ้ง 2 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่
ระบบอนุญาตอัตโนมัติเพ่ือนำร่องสำหรับการตรวจประเมินโรงงานที่ต้องการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  

เกณฑ์การตรวจประเมินสำหรับโรงงานที่ยื่นขอการรับรองเพื่อเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  
จะถูกพัฒนามาจากเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป ทั้ง 2 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดีสำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่ไม่เป็นของเสียอันตราย และเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้มีการนำไปใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินแก่โรงงาน โดยที่เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปที่ได้มีการทบทวน
ปรับปรุงแล้วจะมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 10 ส่วน และประเภทกิจกรรมของโรงงาน 
ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งต้องมีชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการกำจัดให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว  
และวิธีการกำจัดสำหรับการขออนุญาต และการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ข้อกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ 
การเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติที่จะใช้นำร่องในการตรวจประเมินโรงงานในปีนี้ จะมุ่งเน้นข้อกำหนดที่เป็น
ข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อกำหนดที่มีระดับนัยสำคัญสูง (ระดับ 3 และระดับ 2) และข้อกำหนดเพ่ิมเติมเฉพาะ AI 
ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่โรงงานจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องทั้งหมด จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ได้  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะฯ ซึ่งจะถูกนำใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองโรงงานที่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีในระดับที่เทียบเท่ากับคุณสมบัติผู้ขอรับการรับรองเพื่อเข้าสู่ระบบการอนุญาต
อัตโนมัติ (AI) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด จึงมีแนวทางในการพัฒนาข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ดังน้ี 
 

 

2.1 
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  เป็นข้อกำหนดที่พัฒนามาจากเกณฑ์ 
ที่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ทั้ง 2 
ประเภทเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/ 
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 เป ็นข ้อกำหนดเฉพาะที ่ เพ ิ ่มเติม
สำหรับ AI เพื่อให้ครอบคลุมเกณฑ์ข้อกำหนดของ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 

 เป็นข้อกำหนดที่พัฒนาจากข้อกำหนดฯ 
ที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 

 เป็นข้อกำหนดที่พัฒนาจากข้อกำหนดฯ 
ที่มีระดับความสำคัญระดับ 3 และระดับ 2 ได้แก่  
ข้อกำหนดฯ ที่เป็นกฎหมายอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับ
ตามกฎหมายในข้อ 3) และข้อกำหนดฯ ที่ไม่เป็น 
ข้อกฎหมาย แต่หากไม่ปฏิบัติอาจมีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 
คำจำกัดความ องค์ประกอบและการนำไปประยุกต์ใชใ้นโรงงาน 

2.2.1 ความสำคัญ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที ่ดี
ท ั ่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ 
การเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ได้จัดทำขึ้น
สำหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของการ
ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งโรงงานควรนำไปปฏิบัติ
อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอเพื ่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานและประชาชน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อสังคมและชุมชน โดยการลดโอกาสที่โรงงาน

จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ เหล่านี้ให้เหลือ
น้อยที่สุด  
 ดังนั้นหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ดีทั ่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ
การเข ้าส ู ่ ระบบการอน ุญาตโดยอ ัตโนม ัต ิ (AI)  
จึงประกอบด้วยหลายข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี ่ยงต่อการเกิดอันตราย หรือเสี ่ยงต่อการ
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยที่ข้อกำหนด
บางส่วนอาจเป็นข้อกฎหมายที ่โรงงานต้องปฏิบัติ 
อยู ่แล ้ว และส่วนที ่ เป ็นหลักปฏิบ ัต ิท ี ่ด ีสำหรับ 
การปฏิบัติงาน 
 

 2.2.1.1 ประเภทของเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ 
  สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่
ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ในประเทศไทย จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.2 
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 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับ
โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

 ครอบคลุมลักษณะกิจการของโรงงานเป็นการ
รับกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มาทำการ
คัดแยกเป็นวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์หรือ
จัดการต่อ โรงงานประเภทนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวน
มากท ี ่ส ุดของโรงงานจ ัดการกากอ ุตสาหกรรม 
ในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็ก และการประกอบกิจการจะใช้แรงงานคน 
ในการคัดแยกกากของเสียด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน
และไม่ม ีการแปรรูปหรือผ ่านกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกทั้งกากของเสีย
ที ่เกิดจากกระบวนการคัดแยกมีปริมาณไม่มาก 
และไม่ใช่กากของเสียที่เป็นอันตราย 

  เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสำหรับ
โรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ครอบคลุมลักษณะกิจการของโรงงานที่เป็น

โรงงานรับบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานกำจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบ 
โรงงานที่รับกากของเสียมาเผาในเตาเผา และโรงงาน 
ที่รับรีไซเคิลของเสียทุกประเภท ซึ่งรวมถึงโรงงาน 
บดย่อยชิ ้นส่วนอุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและชิ ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงงานอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มนี้จะรับเอากากของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและ
ไม่เป็นอันตรายเข้ามาดำเนินการ แต่กระบวนการ 
ที่ใช้จัดการกากของเสียจะมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น 
และมีการใช้งานอุปกรณ์/เครื ่องจักรค่อนข้างมาก 
หลายขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงในการ
ก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบที่รุนแรงหากมี
วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 

  
 2.2.1.2 ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ 
  สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 

  การประกอบกิจการของแต่ละประเภทโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นการนำกากของเสีย
จากโรงงานผู้ก่อกำเนิดมาดำเนินการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน 
โดยในภาพรวมของการประกอบกิจการโรงงานจำแนกออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก เริ่มต้ังแต่  
(1) การตกลงรับกากของเสียเข้ามาดำเนินการ 

ในโรงงาน 
(2) การขนส่งกากของเสียมายังโรงงาน 
(3) การรับและเก็บกักกากของเสียก่อนนำไปผ่าน

กระบวนการต่างๆ 

(4) การค ัดแยก  ร ี ไซเค ิล  และบำบ ัด/กำจัด 
กากของเสีย 

(5) การบำบัด กำจัดมลพิษ และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงงาน 

แสดงดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12  ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ 
 สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
 
ดังน้ัน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับ

การเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) จึงประกอบด้วยข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุก
กิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนหลักที่กล่าวแล้ว โดยได้จำแนกออกเป็น 10 ส่วน สำหรับแต่ละประเภท
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ดังรูปที่ 13 
 

 

 

 

ของเสียจากโรงงานผู้ก่อกำเนิด 

ตรวจสอบลักษณะของเสียในเบื้องต้น และการตกลงรับของเสีย 

ขนส่งมายังโรงงานผู้รับบำบัด กำจัด 

ตรวจสอบรับของเสียและเก็บกักรอนำเข้าสู่กระบวนการ 

กระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดกากของเสีย 

บำบัด กำจัดของเสียหรือมลพิษท่ีเกิดจากการจัดการกากของเสีย 
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ขั้นตอนหลัก 
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 

สำหรับโรงงานคดัแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
สำหรับโรงงานรไีซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
การตกลงร ับของเส ียเข ้ามา
ดำเนินการในโรงงาน 

ส่วนที่ 1 การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขั้นต้น  ส่วนที่ 1 การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขั้นต้น 

การขนส ่งกากของเส ียมายัง
โรงงาน 

ส่วนที่ 2 การขนส่งสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว กรณีโรงงานเป็น 
ผู้รวบรวมและขนส่ง หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน 

 ส่วนที่ 2 การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กรณีโรงงานเป็น 
ผู้รวบรวมและขนส่ง หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน 

การรับและเก็บกักกากของเสีย 
ก่อนนำไปคัดแยก รีไซเคิล และ
บำบัด/กำจัดกากของเสีย 

ส่วนที่ 3 การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน  ส่วนที่ 3 การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน 
ส่วนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไว้ในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนำเข้าสู่

กระบวนการคัดแยก 
 ส่วนที่ 4 การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในพื้นที่เก็บกาก

เพื ่อรอนำเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล และบำบัด/กำจัด 
กากของเสีย 

การคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/
กำจัดกากของเสีย 

ส่วนที่ 5 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ส่วนที่ 5 การบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการ 
ฝังกลบ 

ส่วนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแล้ว  ส่วนที่ 6 การบำบัด/กำจัดสิ ่งปฏิก ูลหรือวัสดุที ่ไม ่ใช ้แล้วโดยการ 
เผาในเตาเผา 

ส่วนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที ่คัดแยกแล้วเพื ่อรอส่งไปให้แก่ผู ้ที ่จะนำไป 
ใช้ประโยชน์ 

 ส่วนที่ 7 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

การบำบัด กำจัดมลพิษที ่เกิด
จากการจัดการของเสีย 

ส่วนที่ 8 ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน  ส่วนที่ 8* ระบบบำบัดมลพิษ และสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน 
ส่วนที่ 9 การจ ัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนที่ 9 การจ ัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 10 การสื่อสารต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่วนที่ 10 การสื่อสารต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
หมายเหตุ : * ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับกิจการรับบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมอยู่ในข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ส่วนที่ 8 ข้อ 8.5 การจัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 

รูปที่ 13 โครงสร้างของเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  
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 2.2.1.3 ระดับความสำคัญของข้อกำหนดการปฏิบัติงาน 

   ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ
การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ที่เสนอแนะไว้ในแต่ละขั ้นตอนหรือกิจกรรมของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
ทั ้ง 4 ประเภทนั ้น จะมีข ้อกำหนดของแต่ละประเภทเกณฑ์แตกต่างกัน กล่าวคือ เกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปสำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีจำนวน
ข้อกำหนด 113 ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว มีจำนวนข้อกำหนด 325 ข้อ ส่วนเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู ่ระบบ 
การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่ไม่เป็นของเสียอันตราย  
มีจำนวนข้อกำหนด 91 ข้อ และเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับ
โรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีจำนวนข้อกำหนด 236 ข้อ ซึ่งจะช่วยลด
โอกาสที่การปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของประชาชน ซึ ่งข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในกรณีกากของเสียที ่เป็นอันตรายกับของเสีย 
ที่ไม่เป็นอันตรายแตกต่างกัน เนื่องจากของเสียแต่ละประเภทมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบแตกต่างกัน  
อีกทั้งระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดกรณีของเสียรั่วไหลออกสู่ภายนอกก็จะแตกต่างกันมากระหว่าง 
กากของเสียที่เป็นอันตรายกับกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ กากของเสียแต่ละประเภทยังมีกฎหมาย
ควบคุมแตกต่างกันด้วย โดยในการปฏิบัติงานกับกากของเสียที่เป็นอันตรายจะมีกฎหมายควบคุมมากกว่า 
  ดังนั้น ในแต่ละข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เสนอแนะไว้จึงได้ระบุความสำคัญซึ่งโรงงาน
ควรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้โรงงานที่ต้องการที่จะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีได้ใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน โดยหากเป็นวิธีปฏิบัติซึ ่งกฎหมายควบคุมหรือกำหนดให้ต้องปฏิบัติอยู ่แล้ว
โดยเฉพาะกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะกับกิจการโรงงาน จะถือว่าเป็นข้อกำหนดที่มีระดับความสำคัญสูงสุด
ที่โรงงานจะต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ในขณะที่บางข้อกำหนดแม้จะไม่เป็นข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ 
แต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เสนอแนะนั้นๆ แล้ว การปฏิบัติงานของโรงงานจะมีความเสี ่ยงในการ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดผลกระทบในระดับที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน จึงได้จัดให้ข้อกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานน้ันๆ มีระดับความสำคัญแตกต่างกันด้วย โดยได้จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
 คำจำกัดความของระดับความสำคัญของข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และข้อกำหนด
วิธีการปฏิบัติงานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
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ระดับความสำคัญ 
ของข้อกำหนด สัญลักษณ์ ความหมาย 

ข้อบังคับ * เป็นข้อกำหนดขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่โรงงานต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 

เกณฑ์ฯ เฉพาะ AI เป็นข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 

มาก 3 เป็นหลักปฏิบัต ิข ั ้นพื ้นฐานที ่โรงงานต้องดำเนินการมิเช ่นนั ้นจะมีโอกาสสูงมาก 
ท่ีการปฏิบัติงานในข้ันตอนนั้นๆ ของโรงงานจะเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบในด้านต่างๆ  

ปานกลาง 2 เป็นหลักปฏิบัติที่โรงงานควรจะต้องดำเนินการเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรือ
ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ หากไม่ปฏิบัติ 

น้อย 1 เป็นหลักปฏิบัติที ่โรงงานควรดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายหรือส่งผล
กระทบจากการปฏิบัติงานซ่ึงไม่รุนแรง 

 
 ทั ้งนี ้ ในการแสดงระดับความสำคัญของ 
แต่ละข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
สำหรับการเข้าสู ่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
สำหรับแต่ละประเภทกิจการโรงงาน จะใช้สัญลักษณ์ 
“*” สำหรับข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่เป็นข้อกำหนด
ทางกฎหมายที ่ โรงงานต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน  
ใช้อักษรย่อ “AI” สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ
การเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) และใช้
ตัวเลข 3, 2 และ 1 สำหรับข้อกำหนดที่มีระดับ
ความสำคัญระดับมาก ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ  

 นอกจากนี ้ ข้อกำหนดวิธ ีการปฏิบัต ิงาน 
ในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 4 ของโรงงานทั้ง 2 ประเภท
ก ิจการ  ม ีบางส ่วนท ี ่ เหม ือนและแตกต ่างกัน 
เนื่องจากประเภทและชนิดกากของเสียที่เกี่ยวข้อง
กับโรงงานในแต่ละประเภทกิจการมีความแตกต่างกัน 
รวมถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ในการรับกากของเสีย
เข ้ามาในโรงงานก็แตกต่างกันด้วย ดังตัวอย ่าง
เปรียบเทียบข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานระหว่าง
โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย กับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/ 
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังรูปที่ 14 
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 โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  
 

ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
ระดับเกณฑ์  

 ไม่อันตราย เกณฑ์เฉพาะ  
 โรงงานมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึงประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตและประเภท

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรับดำเนินการได้ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 

ข้อบังคับ 
*e 

AI  

 มีการรับเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเท่านั้น 

ข้อบังคับ 
*e 

AI  

 โรงงานต้องมีการตรวจสอบเพื ่อยืนยันว่าเป็นประเภทสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ท่ีโรงงานสามารถรับมาคัดแยกในโรงงานได้ก่อนตกลงให้บริการ 

3 AI  

    

 โรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  
 

ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
ระดับเกณฑ์  

 ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ  
 โรงงานมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึงประเภทกิจการท่ีได้รับอนุญาต 

และประเภทสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่สามารถรับดำเนินการได้  
พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI  

 มีการรับบำบัด กำจัดเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาต 
ตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานเท่านั้น 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI  

 โรงงานได้รับเอกสารข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดที่ทำการ
บำบัดจากลูกค้า เช่น ชื่อกระบวนการเฉพาะที่ก่อให้เกิด ปริมาณที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นต่อปี สถานะ (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน) ผลวิเคราะห์ทางเคมี 
ความเป็นอันตราย และวิธีการเก็บ เป็นต้น 

2 3 AI  

 มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อยืนยัน
ว่าเป็นประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่โรงงานสามารถรับมาบำบัด
กำจัดในโรงงานได้ก่อนตกลงให้บริการ 

2 3 AI  

 ม ีการบร ิหารจ ัดการส ิ ่ งปฏ ิก ูลหร ือว ัสด ุท ี ่ ไม ่ ใช ้แล ้วให ้สอดคล ้อง 
กับขีดความสามารถในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

3 3 AI  

     

รูปที่ 14 เปรียบเทียบข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่ 1 การประเมินการรับกากของเสียขั้นต้นระหว่าง
โรงงานคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อจำหน่ายต่อกับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

หมายเหตุ : * : เป็นข้อกำหนดด้านกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานต้องมีการดำเนินการให้ครบถ้วนก่อน
เข้ารับการประเมินระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีของโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 *e,*k : เป็นรายชื่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ 
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2.2.2 การนำเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

 เพื่อลดโอกาสที่การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดอันตราย
หรือผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่ลุกลาม 
โรงงานควรมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการของโรงงานตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี โดยแนวทางหรือเป้าหมายของการดำเนินการ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน ควรปฏิบัติดังน้ี 

 พิจารณาว่าการประกอบกิจการของ
โรงงาน เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานใน
ส ่วนใดบ้าง (เกณฑ์มาตรฐานฯ สำหร ับแต่ละ
ประเภทแบ่งเป็น 10 ส่วน) ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นระบบ
บำบัดมลพิษและสาธารณูปการต่างๆ ในโรงงานอาจ
แตกต่างกันไป 

 ตรวจสอบว่าในแต่ละส่วนของเกณฑ์
มาตรฐานฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ
โรงงานม ีข ้อกำหนดว ิธ ีการปฏิบ ัต ิงานใดบ้าง 
ที ่เกี ่ยวข้องกับลักษณะการประกอบกิจการของ
โรงงาน เน่ืองจากบางข้อกำหนดเป็นวิธีปฏิบัติเฉพาะ
ก ับกากของ เส ี ยบางชน ิดหร ื อบางประ เภท 
ซ ึ ่ ง เส ี ่ ย งต ่อการก ่ อ ให ้ เก ิ ดอ ันตรายใ นบ า ง
สภาวะการณ์ ข้อกำหนดนั้นๆ จึงไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับโรงงานทุกแห่ง เช่น โรงงานที่ไม่ได้รับของเสีย
ที ่ เป ็นสารไวไฟหรือตัวทำละลายใช้แล้วเข้ามา
ดำเนินการในโรงงาน ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
ที่ว่า “บริเวณที่จัดเก็บสารไวไฟหรือตัวทำละลายใช้
แล้วต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือความร้อน
ในบริเวณเพื่อป้องกันการลุกไหม้หรือการระเบิด 
และทำป้ายเตือนอันตรายติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน” เป็นต้น 

 

 นำข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของโรงงานในแต่ละขั้นตอนว่าโรงงาน
และพนักงานของโรงงานได้มีการปฏิบัติงานตาม
ข้อกำหนดเหล่านั ้นอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
หรือไม่ 

 รวบรวมข้อกำหนดที ่โรงงานไม่ได้
ปฏิบ ัต ิหร ือมีการปฏิบ ัต ิเพ ียงบางส่วน และไม่
สม่ำเสมอ เพ่ือกำหนดเป็นภารกิจเป้าหมายท่ีจะต้อง
ดำเนินการ เพื ่อยกระดับวิธีการปฏิบัติงานของ
โรงงานให้มีมาตรฐานในระดับที่ดีขึ้น  

 จัดลำดับภารกิจที่จะต้องดำเนินการ 
โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญของแต่ละ
ข้อกำหนดซึ ่งย ังไม่ได้ปฏิบัต ิ หรือปฏิบัต ิย ังไม่
ครบถ้วนและไม่สม่ำเสมอ ซึ ่งโรงงานควรเลือก
ดำเนินการในข้อกำหนดที่มีระดับสูงไปหาระดับต่ำ  

 จัดทำแนวทางการดำเนินงานสำหรับ
แต่ละภารกิจที ่กำหนดไว้ในข้อ 4 และปฏิบัติตาม
แนวทางที่กำหนดไว้ และหลังการดำเนินงานในแต่ละ
ภารกิจควรตรวจสอบเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงาน
ของโรงงานกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
อีกครั้ง ทั้งน้ี ภายหลังการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ
แล้ว โรงงานและพนักงานควรต้องมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ันๆ 

 สำหรับแผนผังสรุปขั้นตอนการนำเกณฑ์มาตรฐานฯ ไปใช้เพื่อการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของโรงงานที่กล่าวแล้วข้างต้น ดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 ขั้นตอนการนำเกณฑ์มาตรฐานฯ ไปใช้เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีของโรงงาน 
 
 
 

ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน 

ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานทุกข้อในทุกส่วนท่ีระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 

กลั่นกรองคัดเลือกเฉพาะข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงาน 

ตรวจประเมิน/เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติงานของโรงงาน 

ข้อกำหนดท่ีโรงงานปฏิบัติ
ครบถ้วนและสม่ำเสมอ 

ข้อกำหนดท่ีโรงงานปฏิบัติ 
เพียงบางส่วนหรือไม่สม่ำเสมอ 

ข้อกำหนดท่ีโรงงาน 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ 

กำหนดเป้าหมายและภารกิจท่ีต้องดำเนินการ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน 

จัดลำดับภารกิจท่ีต้องดำเนินการโดยพิจารณา 
จากระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด 

ดำเนินการต่อ 
และปรับปรุงให้ดีข้ึน  

ลงมือปฏิบัติภารกิจตามลำดับความสำคัญท่ีกำหนด 

โรงงานปฏิบัติครบถ้วน 
และสม่ำเสมอ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ดำเนินการต่อและปรับปรุงให้ดีข้ึน 

ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติภารกิจ 

ตรวจสอบเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน 
กับข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ 
สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยก 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปสำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตราย มีข้อกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 113 ข้อ และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 
การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) มีข้อกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 91 ข้อ ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน 10 ส่วน (ขั้นตอนการประกอบกิจกรรม) ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขั้นต้น 
ส่วนที่ 2 การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนสง่ หรือเป็นผู้แต่งต้ัง

ตัวแทน 
ส่วนที่ 3 การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน 
ส่วนที่ 4 การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในพ้ืนที่เก็บกากเพ่ือรอนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก 
ส่วนที่ 5 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ส่วนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแล้ว 
ส่วนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแล้วเพ่ือรอส่งไปให้แก่ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนที่ 8 ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 
ส่วนที่ 9 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 10 การสื่อสารต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ในการนำเสนอเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่ละส่วนนั้นจะแสดงทั้งข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ทั้ง 10 ส่วน

หรือขั ้นตอนการประกอบกิจกรรมนั ้นๆ และระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดในรูปแบบของตาราง  
โดยในคอลัมน์ระดับความสำคัญของข้อกำหนดจะใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ดังน้ี  

สัญลักษณ์ *X หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ 2535 โดย x เป็นรายช่ือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดีน้ันๆ 

อักษรย่อ AI หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาต
อัตโนมัติ (AI) 

ตัวเลข 3, 2 และ 1 หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที ่ดีนั ้น มีระดับความสำคัญระดับมาก  
ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ 

 
 

2.3 
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สัญลักษณ์ รายชื่อกฎหมาย 
a กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
b กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานพ.ศ. 2550 
c กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 
d ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 
e ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
f ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
g ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพ

ดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินและ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 

h ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
i ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ท่ีไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
j เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซ่ึงกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 



 

 

หลกัเกณฑม์าตรฐานการปฏบิัตงิานทีด่ทีัว่ไป และหลกัเกณฑม์าตรฐานเฉพาะสำหรบัการเขา้สูร่ะบบ 

การอนญุาตอตัโนมตั ิ(AI) สำหรบัโรงงานคัดแยกสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ที่ไมเ่ปน็ของเสยีอนัตราย 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 1  การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วขั้นต้น 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
1.1 โรงงานมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึงประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตและ

ประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรับดำเนินการได้พร้อมแนบสำเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

1.2 มีการรับเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเท่านั้น 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

1.3 โรงงานต้องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ท่ีโรงงานสามารถรับมาคัดแยกในโรงงานได้ก่อนตกลงให้บริการ 

3 
 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 2  การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้กรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง  
หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
2.1 ก่อนการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีการทำสัญญาหรือหนังสือยินยอม 

การให้บริการระหว่างผู ้ให้บริการรับบำบัด กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(Waste Processor) กับโรงงานผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste 
Generator) ทุกราย 

3 AI 

2.2 มีระบบควบคุมตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุให้มีสภาพดีก่อนออกไป
ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหกหล่นหรือรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วในระหว่างการขนส่ง 

3 AI 

2.3 มีระบบควบคุมตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน 

3 AI 

2.4 มีการตรวจสอบว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะทำการขนส่งมีความถูกต้อง 
ท้ังชนิดและปริมาณตามท่ีได้รับอนุญาต 

3 AI 

2.5 สิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่จะขนส่งต้องมีลักษณะการบรรทุกและบรรจุ 
ในภาชนะที่เหมาะสม หรือมีการติดฉลากบนภาชนะซึ่งระบุชื่อลูกค้าท่ีส่งสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว ชนิด และปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว วันที่รับ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 

3 AI 

2.6 มีมาตรการป้องกันการร่วงหล่นหรือรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วระหว่าง
การขนส่ง 

3 AI 

2.7 
 

มีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการร่วงหล่นรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วในระหว่างการขนส่ง 

3 - 

2.8 มีระบบควบคุมตรวจสอบรถที่ใช้ในการขนส่ง หรือมีระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้
เ ทค โน โลย ี ผ ่ า นส ัญญาณดาว เท ี ย ม  (Global Positioning System : GPS)  
เพื่อควบคุมรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตลอดเส้นทางที่ใช้ขนส่งเพื่อให้
มั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่
ถูกต้อง 

2 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 3  การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
3.1 มีการรับสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานลูกค้าที ่ได้รับใบอนุญาตนำ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานตามรายชื่อและปริมาณสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

ข้อบังคับ 
*i 

AI 

3.2 การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในโรงงานต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง 

ข้อบังคับ 
*d,e 

AI 

3.3 ถนนหรือเส้นทางเดินรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงานจะต้อง
แข็งแรง (เช่น พื้นคอนกรีตหรือลาดยาง) มีการแบ่งช่องจราจรชัดเจน และมีป้าย
เตือนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปากทางเข้าโรงงานจนถึง
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานคัดแยก 

2 AI 

3.4 มีการตรวจสอบและบันทึกการเข้า-ออกของรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว   2 - 
3.5 

 
มีการตรวจสอบสมบัติ ลักษณะ น้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ก่อนทำการรับเข้ามาในโรงงาน ให้มีความถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต  

3 AI 

3.6 มีการปฏิเสธการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีโรงงานไม่สามารถรับมาคัดแยกได้ 
และมีมาตรการตอบสนองกรณีท่ีมีสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวเข้ามา 
ในบริเวณโรงงาน 

2 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกากเพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการคัดแยก 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
4.1 มีการจัดเก็บสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในอาคาร หรือบริเวณที่จัดไว้  

โดยเฉพาะที ่มีความมั ่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที ่พอเพียง และมีพื ้นท่ี
เพียงพอต่อการจัดเก ็บอย่างปลอดภัยกรณีจ ัดเก ็บไว ้นอกอาคารต้องได ้รับ 
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายก่อน  

ข้อบังคับ 
*i 

AI 

4.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัด กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไม่อันตรายภายใน  
30 วัน นับจากวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้  
หากจำเป็นต้องขยายเวลาการบำบัด หรือกำจัด ต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบเวลาท่ีกำหนด 

ข้อบังคับ 
*i 

AI 

4.3 พื ้นที ่เก็บสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วต้องเรียบ มีความลาดเอียงเหมาะสม  
ไม่แตกร้าว ทำความสะอาดง่าย และไม่ดูดซับหรือสะสมสารที่อาจหกหรือรั่วไหล 
(กรณีขอรับการตรวจประเมินรับรองระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) จะพิจารณา
เฉพาะเศษโลหะจากการกลึง (Scrap)) 

2 AI 

4.4 
 

มีการป้องกันสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว หรือน้ำชะสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วรั่วไหลออกนอกพ้ืนท่ีโรงงานโดยไม่ผ่านการบำบัด 

3 AI 

4.5 มีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประเภทสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที ่ไม่ใช้แล้วให้ชัดเจน เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น  
และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จัดเก็บที่เห็น
ได้ชัดเจน 

2 - 

4.6 มีการเลือกวิธีการจัดเก็บรวมถึงประเภทภาชนะที่จัดเก็บให้เหมาะสมกับประเภท 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เก็บกัก 
ต้องไม่เก ินความสามารถในการรองรับของภาชนะบรรจุหรือสถานที ่จ ัดเก็บ  
และติดต้ังป้ายสัญลักษณ์ท่ีภาชนะแสดงประเภทวัสดุท่ีจัดเก็บท่ีเห็นได้ชัดเจน 

3 AI 

4.7 การจัดเก็บหรือเรียงซ้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลัก 

2 AI 

4.8 มีการแบ่งพื้นที่จราจรและกำหนดเส้นทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วไปยังจุดเก็บต่างๆ 

2 
 

- 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกากเพื่อรอนำเข้าสู ่
กระบวนการคัดแยก (ต่อ) 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
4.9 มีการบันทึกข้อมูลทั้งประเภทและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำมา

จัดเก็บทุกครั้งหรือนำออกไปคัดแยก 
2 
 

- 

4.10 มีการตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และกำหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

2 
 

- 

4.11 สถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ ที่มีพื้นที่ต่อเนื่อง
ติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น 
ระบบหัวกระจายน ้ำหร ือสารเคม ีด ับเพล ิงอ ัตโนมัต ิ (Automatic Sprinkler 
System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าให้ครอบคุลมพ้ืนท่ี 

3 
 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
5.1 อาคารโรงงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศเหมาะสม มีหลังคาคลุม

ป้องกันน้ำฝนสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ้ืนท่ีม่ันคงแข็งแรง และไม่มีน้ำขัง 
ข้อบังคับ 

*a 
AI 

5.2 จัดให้มีพื ้นที ่สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณที่เหมาะสม 
กับการทำงานของพนักงาน 

1 - 

5.3 พื้นที่คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีจะคัดแยก เครื่องจักรท่ีใช้ และจำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

2 
 

- 

5.4 มีการติดตั ้งเครื ่องจักรในตำแหน่งที ่เหมาะสม พนักงานสามารถเข้าปฏิบัติงาน 
ได้สะดวกและมีความปลอดภัย 

3 AI 

5.5 เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน และง่ายต่อการทำความสะอาด 

2 
 

- 

5.6 
 

มีคู่มือการทำงานหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 - 

5.7 มีป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรไว้ในบริเวณพื้นท่ี
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน เช่น “ระวังอันตรายจากเครื่องจักร” “โปรดสวมใส่
อ ุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” “ระวังเสียงดังจากการทำงาน 
ของเคร่ืองจักร” เป็นต้น 

3 AI 

5.8 มีห้องอาบน้ำ ที่ล้างมือและห้องผลัดเปลี ่ยนชุดทำงานที ่เพียงพอเหมาะสมกับ
พนักงาน 

2 - 

5.9 พนักงานที่ปฏิบัติงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องได้รับการฝึกอบรม 
ในการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง 

2 
 

- 

5.10 มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เหลือจากการคัดแยกจัดเก็บในภาชนะ
และสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 6  การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุท่ีคัดแยกแล้ว 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
6.1 มีการดำเนินการบดย่อยวัสดุที่คัดแยกแล้วภายในห้องที่บุด้วยวัสดุกันเสียง มีแสงสว่าง 

และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
3 AI 

6.2 มีการดำเนินการบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแล้วภายในอาคาร โดยแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม
และมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ 

2 - 

6.3 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร (Machine Guarding) เพื่อเป็น
การป้องกันให้กับพนักงานท่ีทำงานกับเคร่ืองจักรโดยตรง 

3 AI 

6.4 มีระบบหรือวิธ ีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั ่วและต้องต่อสายดินกับเครื ่องจักร 
เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากการทำงานของเคร่ืองจักร 

3 AI 

6.5 มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรให้กับพนักงาน 
ท่ีประจำอยู่กับเคร่ืองจักรแต่ละชนิด 

2 
 

- 

6.6 
 

มีมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การเกิด
ประกายไฟจากการตัดโลหะ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เสียงดังจากการทำงาน 
ของเคร่ืองจักร การระคายเคืองผิวหนังและดวงตา เป็นต้น 

2 - 

6.7 ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องบีบอัดวัสดุหรือ
เครื่องบดย่อยวัสดุ เพ่ือให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 

3 AI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
57 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การจัดเก็บวสัดุท่ีคัดแยกแล้วเพื่อรอสง่ไปให้แก่ผู้ท่ีจะนำไปใชป้ระโยชน ์
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
7.1 อาคารจัดเก็บวัสดุที ่คัดแยกแล้วต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศดี  

มีหลังคาคลุม ป้องกันน้ำฝนสัมผัสกับวัสดุที่คัดแยกแล้ว พื้นที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มี
น้ำขัง 

ข้อบังคับ 
*a 

AI 

7.2 จัดให้มีพ้ืนท่ีสำหรับจัดเก็บวัสดุท่ีคัดแยกแล้ว  2 - 
7.3 พื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแล้ว ต้องมีมาตรการป้องกันน้ำเสีย/น้ำชะรั่วไหลออกนอก

พ้ืนท่ีโรงงานโดยไม่ผ่านการบำบัด 
2 
 

- 

7.4 มีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแล้วตามประเภทของวัสดุ เช่น กระดาษ 
พลาสติก โลหะ และเศษไม้ เป็นต้น และติดป้ายสัญลักษณ์แสดงประเภทวัสดุท่ี
จัดเก็บท่ีเห็นได้ชัดเจน  

2 - 

7.5 มีการตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บวัสดุท่ีคัดแยกแล้วอย่างสม่ำเสมอเพ่ือความปลอดภัย 1 - 
7.6 ประเภทภาชนะที่จัดเก็บต้องมีความเหมาะสมกับประเภทวัสดุที่คัดแยกแล้วและ

ปริมาณวัสดุที่คัดแยกแล้วที่นำมาจัดเก็บต้องไม่เกินความสามารถในการรองรับ 
ของภาชนะบรรจุหรือสถานท่ีจัดเก็บ 

2 - 

7.7 การจัดเก็บหรือเรียงซ้อนวัสดุที่คัดแยกแล้ว ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  
โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ ความเรียบร้อยในการจัดวาง  
และความถูกต้องในการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ 

2 
 

AI 

7.8 มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทั้งประเภทและปริมาณวัสดุที่คัดแยกแล้วที่นำมา
จัดเก็บไว้ทุกครั้งท่ีมีการนำมาจัดเก็บ 

2 
 

- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
58 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 

8.1 การซ่อมบำรุง 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
8.1.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี 
ข้อบังคับ 

*b 
AI 

8.1.2 จัดทำแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ 
ในการผลิตและระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ภายในโรงงาน 

2 
 

- 

8.1.3 จัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้โดยสภาพ เช่น รถยก เครน ลิฟท์ เครื่องตัดหรือบดย่อยวัสดุ เป็นประจำทุกปี 

3 AI 

8.1.4 มีการรวบรวมของเสียจากการซ่อมบำรุงจัดเก็บในภาชนะและสถานที่ที่เหมาะสม 
เพ่ือรอนำไปบำบัดกำจัดต่อไป 

3 AI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 
 

 
59 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.2  การจัดการของเสีย 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
8.2.1 

 
มีการส่งรายงานประจำปีตามแบบใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (สก.3) ให้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

ข้อบังคับ 
*e 
 

AI 

8.2.2 ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน 
หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบ สก.1 

ข้อบังคับ 
*e,h 

AI 

8.2.3 กรณีส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกไปกำจัดนอกบริเวณโรงงานต้องขออนุญาต
และได้รับอนุญาตนำของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ สก.2 และแจ้งข้อมูล 
การขนส่งของเสียทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นของเสียอันตรายต้องจัดทำใบกำกับ 
การขนส่ง 

ข้อบังคับ 
*d,e,h 

AI 

8.2.4 
 

ในกรณีที่ทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนกำจัด และต้องปฏิบัติ
เกี ่ยวกับสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

8.2.5 มีการเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เช่น แบ่งประเภทชนิดของเสีย  
เก็บในภาชนะท่ีแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด 

3 AI 

8.2.6 มีการจัดเก็บของเสียในอาคารมีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีต มีการป้องกันการทำ
ปฏิกิริยาต่อกัน มีป้ายเคร่ืองหมายและคำเตือนชัดเจน 

3 AI 

8.2.7 มีการจดบันทึกข้อมูลของเสีย เช่น ชื่อ ปริมาณสถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว 
ตะกอน) วันท่ีจัดเก็บ และติดป้ายบ่งชี้ไว้ท่ีภาชนะจัดเก็บของเสียในตำแหน่งท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจน 

2 
 

- 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
60 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

9.1 การป้องกันอัคคีภัย 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.1.1 ติดตั ้งเครื ่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงตามบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับความเสี่ยงของพ้ืนท่ีนั้นๆ ในการเกิดอัคคีภัย  
ข้อบังคับ 

*f 
AI 

9.1.2 มีการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาอย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

ข้อบังคับ 
*f 

AI 

9.1.3 
 

มีการจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพพนักงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงานสู่บริเวณ 
ท่ีปลอดภัย เช่น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได้ภายใน 5 นาที 

ข้อบังคับ 
*f 

AI 

9.1.4 อาคารโรงงานจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นที่ที ่ไม่มีพนักงานปฏิบัติงาน
ประจำ 

ข้อบังคับ 
*f 

AI 

9.1.5 มีการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับ
อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที  

3 AI 

9.1.6 จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละคร้ัง ข้อบังคับ 
*f 

AI 

9.1.7 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายทางออกฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟ ป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้
ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ 

2 AI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
61 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(ต่อ) 

9.2 การรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.2.1 จัดให้ม ีบ ุคลากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานด้านความปลอดภัยของโรงงานดำเนินการตรวจ 

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
ข้อบังคับ 

*f 
AI 

9.2.2 มีการจัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยเพื ่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุรั ่วไหล 
อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วหรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

9.2.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานประกอบด้วย แผนการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรม เรื ่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ รวมถึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

ข้อบังคับ 
*f 

AI 

9.2.4 
 

มีการระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนและผู้ที่อยู่ในแผนฉุกเฉินจะต้องได้รับ 
การฝึกอบรม 

3 
 

AI 

9.2.5 มีการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ไม่ใช่อัคคีภัย เช่น กรณีเกิดเหตุสารเคมีรั ่วไหล อุทกภัย  
วาตภัย หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึงอย่างน้อยปีละคร้ัง 

3 AI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 
 

 
62 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(ต่อ) 

9.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.3.1 จัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน เช่น 

เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล 
3 AI 

9.3.2 มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และการตรวจพิเศษตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่
พนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆ 

3 AI 

9.3.3 มีการจัดและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน รวมถึงมีมาตรการเข้มงวด
กำชับให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

3 AI 

9.3.4 มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภายในสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3 AI 

9.3.5 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้งานเคร่ืองจักรนั้น  

3 - 

9.3.6 มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์เพื ่อให้เกิดความ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งานโดยมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก มีการควบคุมความสูง
และตำแหน่งการจัดวางวัสดุที่จะยก มีการติดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟเตือน
ในขณะทำงาน และการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอ่ืนโดยสารไปกับรถโฟล์คลิฟท์ 

3 - 

9.3.7 โรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย ต้องจัดทำ
ระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work 
Permit System) 

3 
 

AI 

9.3.8 
 

มีระบบตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

2 - 

9.3.9 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001/TIS 18001/ISO 45001) 

1 - 

    
    
    
    



 
 

 
 

 
63 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.1 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และสื่อสาร

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรขององค์กรทราบ พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
- AI 

9.4.2 มีการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
ของโรงงาน รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ทำให้เกิดผลกระทบ 
ที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน  

- AI 

9.4.3 มีการจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยสำคัญ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมถึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 

- AI 

9.4.4 มีการดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม   - AI 
9.4.5 มีแผนการตรวจติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม      2 AI 
9.4.6 

 
มีระบบตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างต่อเนื่อง 

2 AI 

9.4.7 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ 2 AI 
9.4.8 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลงพาหะนำ

โรคและก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พื้นท่ี 
คัดแยกและพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแล้วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของพนักงานและชุมชนข้างเคียง 

2 - 

9.4.9 
 

มีมาตรการควบคุมตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางลัด (By-pass) 
หรือปล่อยให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านระบบบำบัดมลพิษทั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3 AI 

9.4.10 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม (EMS for SMEs) ข้ันท่ี 1 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1 
 

- 

    
    
    



 
 

 
 

 
64 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.11 ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 และ

ระดับที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โครงการศึกษาศักยภาพ 
ในการลดปริมาณน้ำในโรงงาน โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ฉลากสิ่งแวดล้อม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการธงขาวดาวเขยีว 
โครงการธงขาวดาวทอง ระบบการผลิตแบบลีน และคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1 - 

9.4.12 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001, ISO 5001, ISO 26000, 
Eco Factory, อ ุตสาหกรรมส ี เข ียวระด ับท ี ่ 3 ข ึ ้นไป , CSR–DIW/CSR–DIW 
Continuous, CSR–DPIM, เหม ืองแร ่ส ี เข ียว , ผล ิตภ ัณฑ ์ฉลากเข ียว , รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (EMS for SMEs) 
ข้ันท่ี 2 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- AI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 
 

 
65 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(ต่อ) 

9.5 การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
9.5.1 จัดให้มีการคัดกรองผู้ที ่ปฏิบัติงานอยู ่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ 

ในโรงงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าพ้ืนท่ีของโรงงาน 
3 AI 

9.5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันของคนจำนวนมาก 
เช่น จุดที ่มีการเข้า-ออกจากอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม ห้องน้ำ-ห้องส้วม  
โรงอาหาร ฯลฯ โดยมีความถี่ท่ีสอดคล้องกับการใช้งาน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน 

3 AI 

9.5.3 จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง กรณีพบพนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลอ่ืนท่ีเข้ามาในโรงงาน มีอาการบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ 

3 AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
66 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10 การสื่อสารต่อสาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
10.1.1 มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการ

ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
2 AI 

10.1.2 มีการประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ และมีการป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิต 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1 AI 

10.1.3 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน เช่น มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน มีการผลิตที่ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

1 AI 

10.1.4 
 

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ไม่เกี ่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานโดยตรง เช่น การปลูกป่า การบริจาค
ทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 

1 - 

10.1.5 มีการจัดทำแผ่นป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบ
กิจการโรงงานไว้บริเวณด้านหน้าโรงงานให้เห็นอย่างชัดเจน 

1 - 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 
 

 
67 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.1 มีการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ข้อบังคับ 

*j 
AI 

10.2.2 มีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อน
การดำเน ินการบำบัดหร ือกำจ ัดจากห้องปฏิบ ัต ิการว ิ เคราะห ์ของสถาน
ประกอบการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ที่ขึ ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้จัดเก็บข้อมูลผล
วิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 3 ปี (ต้องพิจารณาตามประเภทลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว) 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

10.2.3 
 

มีการส่งรายงานประจำปีตามแบบใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.5) ให้แก่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

ข้อบังคับ 
*e 

AI 

10.2.4 มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับบำบัดหรือกำจัด
ตามแบบ สก.6 โดยต้องจัดทำในวันท่ีรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเข้ามาภายใน
บริเวณโรงงานในแต่ละวันและต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ข้อบังคับ 
*i 

AI 

10.2.5 มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดหรือกำจัดตามแบบ สก.7 โดยต้องจัดทำในวันที่ทำการบำบัดหรือกำจัด 
ในแต่ละวัน และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ข้อบังคับ 
*i 

AI 

10.2.6 
 

มีการแจ้งรายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามแบบ สก.3-สก.7 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3 AI 

10.2.7 จัดให้มีระบบการสอบกลับสมดุลมวลสาร (Material Balance) ของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับเข้ามาจัดการภายในโรงงาน โดยมีการรายงานผลอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง  

3 AI 

    
    
    



 
 

 
 

 
68 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.8 ใช้วิธีกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ชนิดและประเภทของเสียตรงกับท้าย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดชนิด และประเภทของ 
สิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการกำจัด สำหรับการขออนุญาต และ 
การอนุญาตให้นำสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบ
อัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 (ตามประเภทกิจกรรมที่โรงงาน 
เข้าร่วมโครงการ) 

3 
 

AI 

10.2.9 มีการแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับ
ข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน และข้อมูลอื่นที่จำเป็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน หรือเหตุผล 
ท่ีไม่ขอดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินตามท่ีประกาศกระทรวงฯ ระบุ 

ข้อบังคับ 
*g 

AI 

10.2.10 กรณีประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ใช้บังคับต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งแรกภายใน 180 วัน นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับพร้อมทั ้งจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 
180 วัน นับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบครั้งแรกและจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งท่ี 2 เม่ือครบกำหนด 180 วัน นับแต่วันท่ีได้ตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินในครั ้งแรก พร้อมทั ้งจัดทำและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที ่โรงงานตั ้งอยู ่ภายใน 120 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งท่ี 2 

ข้อบังคับ 
*c 

AI 

10.2.11 
 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินต่อไปทุก 3 ปี  
และตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินต่อไปทุก 1 ปี และต้องจัดทำและส่งรายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 120 วัน นับแต่วันครบกำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินในแต่ละกรณี 

ข้อบังคับ 
*c 

AI 

    



 
 

 
 

 
69 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีทั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอนัตราย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับความสำคัญ 

เกณฑ์ท่ัวไป เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.12 การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เอกชนท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

ข้อบังคับ 
*c 

AI 

10.2.13 
 

กรณีที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน มีการปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์ 
การปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ด ินต้องจัดทำรายงานเสนอมาตรการควบคุม 
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลด การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์ฯและส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการ
ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์ฯ 

ข้อบังคับ 
*c,g 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ 
สำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว มีข้อกำหนดจำนวนทั้งสิ ้น 325 ข้อ และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู ่ระบบ 
การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) มีข้อกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 236 ข้อ ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน 10 ส่วน (ขั้นตอนการประกอบกิจกรรม) ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขั้นต้น 
ส่วนที่ 2 การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง หรือเป็นผู้แต่งต้ังตัวแทน 
ส่วนที่ 3 การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน 
ส่วนที่ 4 การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ส่วนที่ 5 การบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการฝังกลบ 
ส่วนที่ 6 การบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการเผาในเตาเผา 
ส่วนที่ 7 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ส่วนที่ 8 ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 
ส่วนที่ 9 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ 10 การสื่อสารต่อสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 ในการนำเสนอเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่ละส่วนนั้นจะแสดงทั้งข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ทั้ง 10 ส่วน
หรือขั ้นตอนการประกอบกิจกรรมนั ้นๆ และระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดในรูปแบบของตาราง  
โดยในคอลัมน์ระดับความสำคัญของข้อกำหนดจะใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ดังน้ี  

สัญลักษณ์ *X หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีนั้น เป็นข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ 2535 โดย x เป็นรายช่ือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดีน้ันๆ 

อักษรย่อ AI หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาต
อัตโนมัติ (AI) 

ตัวเลข 3, 2 และ 1 หมายถึง ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที ่ดีนั ้น มีระดับความสำคัญระดับมาก  
ปานกลาง และน้อย ตามลำดับ 

 

2.4 
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สัญลักษณ์ รายชื่อกฎหมาย 
a กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
b กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
c กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 
d กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 
e ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี ่เก่า  

พ.ศ. 2544 
f ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์

พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 
g ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง มาตรการคุ ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
h ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
i ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
j ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 

ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 
k ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
l ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที ่ระบายออกจากโรงงาน  

พ.ศ. 2549 
m ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
n ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 

เป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 
o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 
p ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การทำรายงานเกี ่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 
q ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
r ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อย 

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 

s ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2558 

t ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2558 
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สัญลักษณ์ รายชื่อกฎหมาย 
u ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558  
v ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพ

ดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินและ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 

w ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

x ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

y ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

z ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวม 
และขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  
พ.ศ. 2548 

aa ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 

ab ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
ac ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ

อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 
ad ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากร

เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการ
รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

ae ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
เพ่ือการขนส่ง พ.ศ. 2555  

af ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุม
ระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

ag ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน  
พ.ศ. 2559 

ah ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายใน 
หม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง พ.ศ. 2559 

ai ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ  
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 

aj เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือกำหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 
 



 

 

หลกัเกณฑม์าตรฐานการปฏบิัตงิานทีด่ทีัว่ไป และหลกัเกณฑม์าตรฐานเฉพาะสำหรบัการเขา้สูร่ะบบ 

การอนญุาตอตัโนมตั ิ(AI) สำหรบัโรงงานรีไซเคลิ และบำบดั/กำจดัสิง่ปฏิกลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 1  การประเมินการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วขั้นต้น 
 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
1.1 โรงงานมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึงประเภทกิจการที่ได้รับ

อนุญาต และประเภทสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่สามารถรับ
ดำเนินการได้ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI 

1.2 มีการรับบำบัด กำจัดเฉพาะสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่ได้รับ
อนุญาตตามเง ื ่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที ่กำหนดไว ้ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเท่านั้น 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI 

1.3 โรงงานได้รับเอกสารข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดที่ทำ
การบำบัดจากลูกค้า เช่น ชื่อกระบวนการเฉพาะที่ก่อให้เกิดปริมาณ 
ที ่คาดว ่าจะเก ิดข ึ ้นต ่อปี สถานะ (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน)  
ผลวิเคราะห์ทางเคมี ความเป็นอันตราย และวิธีการเก็บ เป็นต้น 

2 
 

3 
 

AI 

1.4 
 

มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
เพื ่อยืนยันว่าเป็นประเภทสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่โรงงาน
สามารถรับมาบำบัดกำจัดในโรงงานได้ก่อนตกลงให้บริการ 

2 3 AI 

1.5 มีการบริหารจัดการสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วให้สอดคล้องกับ 
ขีดความสามารถในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

3 3 AI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
74 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 2  การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้กรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง  
หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
2.1 ก่อนการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมีการทำสัญญาหรือหนังสือ

ยินยอมการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการรับบำบัด กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Processor) กับโรงงานผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว (Waste Generator) ทุกราย 

3 3 AI 

2.2 มีระบบควบคุม ตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุให้มีสภาพดี
ก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหกหล่นหรือ
รั่วไหลของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในระหว่างการขนส่ง  

3 ข้อบังคับ 
*t 

AI 

2.3 มีระบบควบคุมตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถขนส่งวัตถุอันตราย
ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน  

3 ข้อบังคับ 
*t 

AI 

2.4 
 

มีการตรวจสอบว่าผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตราย หรือผู ้เก็บรวบรวม กำจัดหรือบำบัดสิ ่งปฏิกูลฯ มีเลข
ประจำตัวที่ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตรวจสอบว่า 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด เฉพาะกรณีที่โรงงานไม่ได้
เป็นผู ้ขนส่งเอง เพื ่อใช้ในการติดตามการขนส่งของเสียอันตราย 
ตามระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสยีอันตราย 

- 3 AI 

2.5 จัดให้มีอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัย 
หรือระงับอุบัติภัยไว้ประจำรถ และมีการตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพ 
ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3 ข้อบังคับ 
*t 

AI 

2.6 รถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายทุกคันมีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม [ผู้ขนส่งของเสียอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื ่อการขนส่ง และประเภท 
ของเสียท่ีขนส่ง สอดคล้องกับรายการท่ีระบุไว้ใน วอ.8] 

- ข้อบังคับ 
*t 

AI 

     
     
     



 
 

 
 

 
75 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 2  การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้กรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง  
หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
2.7 มีการตรวจสอบว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะทำการขนส่ง 

มีความถูกต้องท้ังชนิดและปริมาณตามท่ีได้รับอนุญาต 
3 ข้อบังคับ 

*i 
AI 

2.8 
 

วัตถุอันตรายที่จะขนส่งต้องมีการบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม หรือมี
การติดฉลาก ป้าย หรือเครื ่องหมายแสดงความเป็นอันตรายบน
ภาชนะ ซ่ึงระบุชื ่อลูกค้าที ่ส ่งวัตถุอันตราย ชนิดและปริมาณวัตถุ
อันตราย วันท่ีรับ และเลขท่ีใบกำกับการขนส่ง 

3 ข้อบังคับ 
*t 

AI 

2.9 มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวม 
และขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่นการตรวจสอบการจัดวาง  
การผูกรัด การติดตรึง หรือการบรรทุกวัตถุอันตรายบนรถ 

3 ข้อบังคับ 
*z 

AI 

2.10 มีการตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจ  

- ข้อบังคับ 
*i,t 

AI 

2.11 
 

มีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วขณะเก็บรวบรวมและขนส่ง 

3 3 AI 

2.12 มีมาตรการป้องกัน ควบคุมการลักลอบนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ 
ใช้แล้วออกไปจัดการในระหว่างการขนส่ง 

3 3 AI 

2.13 มีระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม 
(Global Positioning System : GPS) เพื่อควบคุมรถขนส่งสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตลอดเส้นทางท่ีใช้ขนส่งเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่มีการ
ลักลอบนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่
ถูกต้อง 

2 ข้อบังคับ 
*ae 

AI 

2.14 
 

กรณีที่มีการบรรทุกวัตถุอันตรายรวมกับสิ่งอื่นต้องแยกไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากโดยมีสิ่งห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายหกหรือรั่วไหล  
ถ้าภาชนะบรรจุเกิดแตกหักหรือชำรุด 

- ข้อบังคับ 
*t,a 

AI 

2.15 จัดทำเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประจำยานพาหนะ 

- ข้อบังคับ 
*ae 

AI 

     
     



 
 

 
 

 
76 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 2  การขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้กรณีโรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่ง  
หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
2.16 ผู ้ขนส่งต้องจัดให้มีการขึ ้นทะเบียนภาชนะบรรจุและการประกัน 

ความเสียหายที ่อาจเกิดขึ ้นต่อสิ ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย ชีวิต  
หรือทรัพย์สินท่ีเกิดจากการขนส่ง 

- ข้อบังคับ 
*u,ae 

AI 

2.17 จัดให้มีการฝึกอบรมแรกเข้าในหัวข้อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยขณะ 
ขนถ่ายสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วให้กับพนักงานที ่ปฏิบัติงาน 
ด้านการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และจัดให้มีการฝึกอบรม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1 
 

3 
 

- 

2.18 มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535  

1 1 - 

2.19 
 

มีการจัดทำประกันภัยความเสียหายจากอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุ
อันตราย การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุท่ีทำให้เกิด
การรั่วไหล ระเบิดหรือการติดไฟของวัตถุอันตรายสำหรับค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมหรือ
สภาพใกล ้ เค ียง รวมถ ึงความเส ียหายแก ่ส ิ ่ งแวดล ้อม ส ัตว ์ พืช 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของโดยมี
จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำหรับเหตุการณ์ 
แต่ละคร้ัง 

- 3 AI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
77 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 3  การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน 
 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
3.1 มีการรับสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานลูกค้าที ่ได้รับ

ใบอนุญาตนำสิ ่งปฏิก ูลหรือว ัสดุท ี ่ไม ่ใช ้แล ้วออกนอกโรงงาน 
ตามรายชื่อ และปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตเท่านั้น 

2 ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

3.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้ถูกต้องตรงกันกับท่ีระบุไว้ในใบกำกับการขนส่ง 

3 ข้อบังคับ 
*i,aa 

AI 

3.3 มีเกณฑ์ในการปฏิเสธการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และมี
มาตรการตอบสนองกรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขนส่งไม่ตรงกับ
ในใบกำกับการขนส่งหรือตามท่ีตกลงกันไว้ 

2 ข้อบังคับ 
*i,aa 

AI 

3.4 
 

ถนนหรือเส้นทางเดินรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายใน
โรงงานจะต้องแข็งแรง (เช่น พื้นคอนกรีตหรือลาดยาง) มีการแบ่ง
ช่องจราจรชัดเจน และมีป้ายเตือนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปากทางเข้าโรงงานจนถึงพื้นที่ปฏิบัติงานรีไซเคิล
หรือกำจัด 

2 3 AI 

3.5 มีการตรวจสอบและบันทึกการเข้า-ออกของรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

2 2 AI 

3.6 มีการตรวจสอบลักษณะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เข้ามา 
ในโรงงานก่อนทำการรับแต่ละคร้ัง 

3 3 AI 

3.7 
 

มีจุดล้างล้อรถ และล้างกระบะรถขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ก่อนออกนอกบริเวณโรงงานและมีระบบรวบรวมน้ำเสียจากการล้าง
รถ แยกจากระบบระบายน้ำฝน และนำน้ำเสียไปบำบัด (กรณีขอรับ 
การตรวจประเมินรับรองระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) จะพิจารณา
เฉพาะกิจกรรมฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว) 

1 
 

2  
 

AI 

3.8 
 

การรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในโรงงานต้องแจ้งข้อมูล 
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง 

2 ข้อบังคับ 
*j,k 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกาก  เพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และบำบดั/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
4.1 มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับมอบภายในอาคารหรือ

บริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ กรณีจัดเก็บไว้ในอาคาร สภาพอาคาร ต้องมี
ความมั ่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที ่พอเพียง และมีพื ้นท่ี
เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย กรณีจัดเก็บไว้นอกอาคารต้องมี
มาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำ อากาศ โดยการจัดเก็บ
ไว้นอกอาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายก่อน 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

4.2 มีการแยกพื้นที ่ส่วนที่จัดเก็บสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็น
อันตรายและไม่อันตราย หรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย
ที่อาจก่อ ปฏิกิริยาต่อกันออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยต้องแสดงป้าย
เครื ่องหมาย และคำเตือนความเป็นอันตรายติดตั ้งไว้ในบริเวณ 
ท่ีจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วอันตรายด้วย  

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

4.3 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัด กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไม่
เป็นอันตรายภายใน 30 วัน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เข้ามาในบริเวณโรงงานท้ังนี้ หากจำเป็นต้องขยายเวลาการบำบัด หรือ
กำจัด ต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรร หรือหน่วยงานที ่ได้รับ
มอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงเหตุผล
และความจำเป็นประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

4.4 มีการเลือกวิธีการจัดเก็บรวมถึงประเภทภาชนะที่จัดเก็บให้เหมาะสม
กับประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เก็บกักต้องไม่เกินความสามารถในการรองรับของ
ภาชนะบรรจุ กรณีเป็นภาชนะบรรจุสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ที่เป็นอันตรายต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง และเป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนด และต้องติดฉลากป้าย หรือเครื ่องหมายแสดงความเป็น
อันตราย 

3 ข้อบังคับ 
*aa 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกาก เพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และบำบดั/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
4.5 

 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที ่ใช้บรรจุสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ที่อันตรายที่เป็นของเหลวที่มีขนาดภาชนะตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป 
ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบ ให้มีขนาดที่สามารถกักเก็บ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีมีภาชนะบรรจุ
มากกว่า 1 ถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วเท่ากับปริมาตรของถังเก็บที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และต้องจัดให้มี
เคมีภ ัณฑ์ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิ เหมาะสมในการลดความร ุนแรงของ 
การแพร่กระจายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- ข้อบังคับ 
*a 

AI 

4.6 บริเวณที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นสารอันตราย เช่น  
สารไวไฟหรือตัวทำละลายต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือ 
ความร้อนในบริเวณ และหากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด
ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) เพื่อป้องกันการลุกไหม้หรือ
การระเบิด และทำป้ายเตือนอันตรายติดไว้ในตำแหน่งที ่เห็นได้
ชัดเจน 

3 3 AI 

4.7 
 

สถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุดิบซึ่งเป็น 
สารอันตราย เช่น สารไวไฟ ตัวทำละลาย ที่มีพื้นที่เกิน 14 ตารางเมตร 
ต้องติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีนั้น 

- ข้อบังคับ 
*q 

AI 

4.8 สถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มี
พื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดต้ัง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำหรือสารเคมี
ดับเพลิงอัตโนมัติ(Automatic Sprinkler System) หรือระบบอ่ืน 
ท่ีเทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

3 3 AI 

4.9 
 

พื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีความแข็งแรงทนทาน  
มีลักษณะเรียบและมีความลาดเอียงเหมาะสม ไม่แตกร้าว ทำความ
สะอาดง่าย และไม่ดูดซับหรือสะสมสารท่ีอาจหกหรือรั่วไหล 

2 2 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกาก เพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และบำบดั/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
4.10 

 
มีการป้องกันสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลว หรือน้ำชะ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รั่วไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไม่
ผ่านการบำบัด 

2 3 AI 

4.11 
 

กรณีเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลวไว้ในบ่อ จะต้อง
มีระบบป้องกันและตรวจสอบการรั่วซึมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่เหมาะสมกับลักษณะความเป็นอันตรายของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วนั้นๆ 

3 3 AI 

4.12 
 

มีมาตรการในการควบคุมและแก้ไขในกรณีที่บ่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมีการรั่วซึม 

2 2 - 

4.13 สภาพภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวหรือ
กากตะกอน ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว 

- 3 AI 

4.14 
 

อาคารขนาดใหญ่ และถัง (tank) ที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่เป็นอันตรายที่อยู่ในที่โล่ง และไม่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าของอาคารอื่นภายในโรงงาน ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าหรือ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

1 2 AI 

4.15 
 

ภาชนะบรรจุสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นอันตรายที ่เป็น
ของเหลวทุกประเภทที่มีขนาดภาชนะบรรจุตั้งแต่ 1,500 ลิตรขึ้นไป 
ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม วัด ตรวจสอบระดับของเหลวภายในถัง 
เช ่น  Level Gauge, Level Indicator, Level Switch ตามความ
เหมาะสม และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- 2 AI 

4.16 
 

การจัดเก็บหรือเรียงซ้อนภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  

2 3 AI 

4.17 มีการบันทึกข้อมูลท้ังประเภท และปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ท่ีนำมาจัดเก็บทุกครั้งหรือนำออกไปบำบัด กำจัด 

2 3 AI 

     
     



 
 

 
 

 
81 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกาก เพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และบำบดั/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
4.18 

 
มีการแบ่งพื้นที่จราจรและกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่ง 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไปยังจุดเก็บต่างๆ 

2 
 

2 
 

AI 

4.19 มีการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือป้องกันการรั่วไหล 

1 
 

2 
 

- 

4.20 
 

บริเวณพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจะต้อง
จัดให้มีที่ล้างมือ ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & 
Eyewash) และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2 3 AI 

4.21 การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเหลวจากถังหรือ
รถบรรทุกเพื ่อจัดเก็บ โดยต้องมีขั ้นตอนการตรวจสภาพถังและ
อุปกรณ์การขนถ่ายทุกครั้ง 

1 2 - 

4.22 
 

มีการกำหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ทั้งของแข็งและของเหลว) ในภาชนะขนาดใหญ่ 
ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วนั้นๆ 

2 3 AI 

4.23 
 

การถ่ายเทสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นอันตรายที ่เป็น
ของเหลวต้องมีระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระดับของเหลวในถัง 
(High-Level Alarm System) หรืออุปกรณ์ป้องกันวัตถุดิบล้นถัง 
(High-Level Cut-off Device) เพ ื ่อหยุดการทำงานของปั ๊มโดย
อัตโนมัติ 

- 
 

2 
 

AI 

4.24 การขนถ่ายสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นอันตรายที ่เป็น
ของ เหลวจากถ ั งหร ือ  Intermediate Bulk Containers (IBCs) 
จะต้องกระทำผ่านระบบท่อจุ ่มส ูบเพื ่อลดการกระเด็น, ควัน,  
ไอระเหยและกลิ่น   

- 2 AI 

4.25 รถแท็งก์ที่ขนส่งตัวทำละลายต้องติดตั้งระบบการนำไอระเหยกลับ 
(Vapor Return Pipeline) เพ่ือลดไอระเหยท่ีจะกระจายสู่บรรยากาศ 

- 2 AI 

4.26 
 

บริเวณที่มีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย 
ที่เป็นของเหลว และเป็นสารไวไฟต้องติดตั้งสายดิน เพื ่อป้องกัน 
การสะสมของไฟฟ้าสถิตขณะขนถ่าย 

- 3 AI 



 
 

 
 

 
82 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดเก็บสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไวใ้นพื้นท่ีเก็บกาก เพื่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล และบำบดั/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
4.27 มีการติดป้ายหรือเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายเพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน  

- 
 
 

2 
 
 

- 

4.28 มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง/กลิ่นที่เกิดขึ้นตามลักษณะคุณสมบัติ 
ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นๆ ในระหว่างการจัดเก็บ และ 
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของแข็ง 

3 3 AI 

4.29 
 

ในทุกขั้นตอนของการจัดเก็บ ขนถ่าย และเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช ้แล้วที ่เป็นของเสียอันตรายก่อนเข้า
กระบวนการ (Pre-process) จะต้องดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่มี
ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
หรือเหตุฉุกเฉิน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- 3 AI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
83 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ 

5.1 อาคารปรบัเสถียรและการปรับเสถียรสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.1.1 ภายในอาคารมีการจัดให้มีระบบดูดอากาศและระบบบำบัดมลพิษ

อากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ข้อบังคับ 

*aj 
AI 

5.1.2 มีการรวบรวมไอระเหยที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบ่อหรืออาคารปรับเสถียร
ไปบำบัดด้วยระบบบำบัดมลพิษอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.1.3 โครงสร้างอาคารทำจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนไฟและทนการกัดกร่อนได้ดี - 2 - 
5.1.4 เป็นอาคารปิดที ่มีระบบระบายอากาศ และแสงสว่างเพียงพอ รวมถึง 

มีทางออกฉุกเฉินท่ีเห็นชัดเจน 
- 3 AI 

5.1.5 มีการจัดช่องทางเดินรถไว้ชัดเจนและแยกส่วนของบ่อปรับเสถียร 
ออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 

- 2 
 

- 

5.1.6 จัดให้มีที่ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eyewash) 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- 3 AI 

5.1.7 
 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วทุกชนิดท่ีจะทำการปรับเสถียรต้องมีผลการ
ทดสอบในห้องปฏิบัต ิการเพื ่อนำมากำหนดวิธ ีในการปรับเสถียร 
ที่เหมาะสมและต้องมีการบันทึกปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ในแต่ละรอบ รวมท้ังปริมาณสารเคมีท่ีใช้ทุกครั้ง 

- 3 AI 

5.1.8 การดำเนินการผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องกระทำในพื้นท่ี
ปิดและให้ใช้เครื่องจักรปฏิบัติงานในทุกจุดที่เป็นไปได้หรือหลีกเลี่ยง 
การใช้พนักงานในจุดท่ีมีโอกาสได้รับอันตรายสูง 

- 3 AI 

5.1.9 การขนถ่ายถังสารเคมี (Bulk) ส่วนผสมท่ีแห้งหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้ว จะต้องดำเนินการโดยเครื ่องจักรในทุกจุดที ่เป็นไปได้ เช่น  
การลำเลียงโดยระบบสายพาน หรือท่อสูบสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลวหรือกากตะกอน 

- 2 
 

- 

5.1.10 
 

มีการนำตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการปรับเสถียรแล้ว
ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ท่ีปรับเสถียรแล้วมีคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์ 

- 3 AI 

 
 



 
 

 
 

 
84 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ (ต่อ) 

5.1 อาคารปรบัเสถียรและการปรับเสถียรสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.1.11 มีเอกสารระบุข ั ้นตอนและวิธ ีการจัดการ กรณีที ่ผลการทดสอบ

คุณสมบัติสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปรับเสถียรแล้วไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์  

- 2 - 

5.1.12 ไม่นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
สูง หรือสารประกอบท่ีมีกลิ่นรุนแรงมาดำเนินการปรับเสถียร  

- 2 AI 

5.1.13 มีมาตรการที ่ม ีประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันฝุ ่นละออง และ 
การตกหล่นรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผ่านการปรับ
เสถียรแล้วระหว่างการขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ 

- 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
85 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ (ต่อ) 

5.2 หลุมฝังกลบและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.2.1 หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลสามารถรับได้เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตรายเท่านั้น  
ข้อบังคับ 

*aj 
- AI 

5.2.2 บริเวณแนวอาณาเขตทั ้ง 4 ด้านของสถานที่ฝังกลบ หลุมฝังกลบ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายประเภทสารอินทรีย์ 
ต้องมีการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซมีเทนอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 
หรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบต้องไม่เกินกว่า
จุดระเบิดข้ันต่ำ (มีปริมาณก๊าซมีเทนไม่เกิน 5%) 

ข้อบังคับ 
*aj 

- AI 

5.2.3 
 

กรณีกำจัดก๊าซที ่เก ิดจากหลุมฝังกลบโดยการเผาไหม้ (Flaring)  
ต้องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 
หรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบต้องอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ข้อบังคับ 
*s,aj 

- AI 

5.2.4 หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยสามารถรับได้ทั้งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่ไม่เป็นอันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นอันตราย 
ซ่ึงผ่านการปรับเสถียรหรือทำลายฤทธิ์แล้วเท่านั้น 

- ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.2.5 หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่ละประเภทต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบของหลุมฝังกลบ
ต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจสอบก่อน
เปิดใช้งาน) 

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.2.6 
 

หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วแต่ละหลุมต้องมีระบบรวบรวม 
น้ำชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากหลุมฝังกลบ กรณีหลุมฝังกลบ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายซึ่งผ่านการปรับเสถียรแล้ว
ต้องมีบ่อสูบแยกกันระหว่างน้ำที ่นำออกจากชั้นกันซึมชั ้นบน และ 
ชั้นล่าง  

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.2.7 มีการรวบรวมน้ำชะที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ไปบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโรงงาน  
(บางแห่งอาจไม่สามารถระบายออกได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน) 

ข้อบังคับ 
*x,aj 

- AI 



 
 

 
 

 
86 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ (ต่อ) 

5.2 หลุมฝังกลบและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.2.8 มีการรวบรวมน้ำชะที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยไปบำบัด

ให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ ้ง และห้ามมีการระบายน้ำที ่ผ ่าน 
การบำบัดแล้วออกนอกโรงงาน 

- ข้อบังคับ 
*x,aj 

AI 

5.2.9 
 

มีบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดิน อย่างน้อย 3 บ่อ และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์และผลการตรวจสอบต้องอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลท่ีใช้บริโภค 

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.2.10 มีการแยกหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย 
และไม่เป็นอันตรายออกจากกันอย่างชัดเจน 

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

5.2.11 มีรางระบายน้ำโดยรอบหลุมฝังกลบ และแยกระบบรวบรวมน้ำฝน 
และน้ำท่ีอาจปนเปื้อนออกจากกันอย่างชัดเจน 

3 3 AI 

5.2.12 มีการจัดทำคันกั้นระหว่างเซลล์ที่ฝังกลบกับพื้นที่ที ่ยังไม่ได้ฝังกลบ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำฝนปนกับน้ำชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

3 3 AI 

5.2.13 มีการกำหนดแผนเปิดหน้างานให้เพียงพอท่ีจะใช้ฝังกลบในแต่ละวัน 2 3 - 
5.2.14 

 
มีการบันทึกจุดลงสิ ่งปฏิก ูลหรือวัสดุที ่ไม ่ใช ้แล้วแต่ละประเภท 
ตามประเภทของหลุมฝังกลบ 

2 2 - 

5.2.15 มีการกลบทับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยดินหรือวัสดุอื่นให้แล้ว
เสร็จก่อนเลิกงานในแต่ละวันเพื่อลดผิวสัมผัสกับอากาศ ลดโอกาส
แพร่กระจายของฝุ่นละออง/กลิ่นที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกสู่บรรยากาศ 

2 2 AI 

5.2.16 มีมาตรการป้องกันกลิ่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะเทสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วลงหลุม 

2 2 AI 

5.2.17 มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนและฉีดพ่นน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่ฝังกลบ
เพ่ือลดปริมาณฝุ่นฟุ้งกระจาย 

3 3 AI 

5.2.18 
 

มีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการ กรณีเกิดปัญหากลิ่นเหม็น
หรือฝุ่นละอองจากขั้นตอนการเทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลงหลุม
ฝังกลบ 

2 2 - 

     



 
 

 
 

 
87 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ (ต่อ) 

5.2 หลุมฝังกลบและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.2.19 มีการจัดทำป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในบริเวณหลุมฝังกลบ เช่น  

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต และทำให้เกิดประกายไฟ 
เป็นต้น (ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี) 

2 2 AI 

5.2.20 หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายต้องมีระบบ
ท่อระบายก๊าซ (Vent) ครอบคลุมพื้นที่ที่จะเกิดก๊าซอย่างน้อย 6-8 จุด 
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมฝังกลบ) โดยขนาดของท่อระบายต้องใหญ่
เพียงพอท่ีจะระบายก๊าซได้หมด กรณีฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
ท่ีย่อยสลายยากหรือไม่เกิดการเน่าเสียง่าย เช่น พลาสติก ยาง เศษแก้ว 
ฯลฯ ไม่ต้องมีระบบระบายก๊าซ 

3 3 AI 

5.2.21 
 

มีเอกสารระบุข้ันตอนและวิธีการจัดการกรณีผลการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากการเผาไหม้ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

2 3 AI 

5.2.22 บ่อ ถัง ระบบรวบรวมน้ำชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องทนต่อ
การกัดกร่อน และมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ระบบเตือนภัย และการปิดวาล์ว
อัตโนมัติ 

3 3 AI 

5.2.23 มีการควบคุมและแก้ไขระบบรวบรวมน้ำชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ในกรณีท่ีมีการรั่วไหล 

2 2 - 

5.2.24 มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำชะและคุณภาพน้ำชะ 
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละหลุมทุกครั้งก่อนระบายออก 

3 3 AI 

5.2.25 
 

มีการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 
(Monitoring Well) น้ำผิวดิน น้ำชะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและ 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง และวิเคราะห์
แนวโน้มการปนเปื้อนสารมลพิษในน้ำใต้ดินเปรียบเทียบกับก่อนเร่ิม 
การประกอบกิจการโรงงาน 

2 2 AI 

5.2.26 มีมาตรการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ กรณีพบแนวโน้มการปนเปื้อน 
สารมลพิษในน้ำใต้ดิน 

2 2 AI 

     
     



 
 

 
 

 
88 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 5  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการฝังกลบ (ต่อ) 

5.2 หลุมฝังกลบและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
5.2.27 หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายที่ผ่านการ 

ปรับเสถียรแล้วต้องมีการตรวจสอบการรั ่วซึมของชั้นกันซึมชั ้นบน  
และมีมาตรการตอบสนองกรณีอัตราการรั่วซึมสูงกว่า 17 มิลลิลิตร/ 
ตารางเมตร/วัน 

- 3 AI 

5.2.28 
 

จัดให้มีพื ้นที ่ฉนวน (Buffer Zone) โดยรอบพื ้นที ่โรงงาน และมี
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 25 เมตร โดยจัดให้เป็นพื้นท่ี
สำหรับถนน คูระบายน้ำ การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ ์ไม้ 
ที ่เหมาะสมในท้องถิ ่นเพื ่อปิดกั ้นทางสายตาและลดปัญหากลิ่น 
สู่ภายนอก 

3 3 AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
89 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 6  การบำบดั/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วโดยวิธีการเผาในเตาเผา 

6.1 การเตรียมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้เข้าเตาเผา 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
6.1.1 มีการระบุชนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถหรือไม่สามารถ

ป้อนเข้าเตาเผาได้ ซ่ึงผ่านการยืนยันจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
3 3 AI 

6.1.2 กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นของแข็งหรือกากตะกอนแห้ง 
ต้องมีขนาดเหมาะสมสำหรับป้อนเข้าเตาเผาได้ 

1 1 - 

6.1.3 กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งหรือกากตะกอนแห้ง  
ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ ่นละอองที ่เกิดขึ ้นระหว่างการลำเลียง 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเข้าสู่เตาเผา  

3 3 AI 

6.1.4 กรณีมีการบดย่อยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของแข็งหรือ 
กากตะกอน ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากการบดย่อย และระหว่างการลำเลียงสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีบดย่อยแล้วไปยังท่ีเกบ็วัตถุดิบ หรือไปยังเตาเผา 

2 3 AI 

6.1.5 
 

กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลวหรือกากตะกอน วัสดุ 
ที่เป็นส่วนประกอบของระบบป้อนและเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
เช่น ตัวถัง เครื่องสูบ เครื่องกวน ระบบท่อ วาล์ว และหัวฉีด ต้องทนทาน
ต่อการกัดกร่อนและไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว 

3 3 AI 

6.1.6 กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลวหรือกากตะกอน 
ประกอบด้วยของแข็งแขวนลอยที่ไม่สามารถเผาได้ ต้องมีการกรอง 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่าน
ระบบท่อส่งเข้าไปยังเตา 

3 3 AI 

6.1.7 กรณีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเหลวหรือกากตะกอน 
ระบบท่อลำเลียงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากถังเก็บไปยังหัวเผา 
(Burner) เพ่ือป้อนเข้าเตาเผา ต้องสามารถรองรับแรงดันสูงท่ีเหมาะสมกับ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

2 3 AI 

6.1.8 
 

มีวิธีการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เข้าเตาเผา เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3 3 - 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 6 การบำบัด/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้โดยวิธีการเผาในเตาเผา (ต่อ) 

6.1 การเตรียมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้เข้าเตาเผา (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
6.1.9 มีการแยกระบบท่อนำส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะสำหรับ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่ละประเภท แต่หากไม่สามารถทำได้  
ต้องทำความสะอาดท่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วก่อนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดใหม่เข้าไปในระบบ 
การเผาไหม้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาท่ีไม่พึงประสงค์ภายในท่อ  

2 2 - 

6.1.10 มีระบบการล้างทำความสะอาดท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีชัดเจน และเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย 

2 2 - 

6.1.11 
 

มีระบบการควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่เข้าสู่เตาเผาให้เหมาะสมต่อขนาด ลักษณะ และรูปแบบ
ของเตา 

2 2 - 

6.1.12 
 

จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของท่อส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
เพื่อเฝ้าระวังการผุกร่อนของระบบท่อส่ง รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพ 
ความพร้อมของเตาเผา 

2 
 

2 - 

6.1.13 
 

หลีกเลี่ยงการใช้พนักงานปฏิบัติงานในทุกจุดที่มีโอกาสได้รับอันตราย
สูง เช่น การลำเลียงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังเตาเผา และ 
การป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเข้าเตาเผา 

3 
 

3 - 

6.1.14 
 

บริเวณพื้นท่ีที่มีการเตรียมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย
และการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายเข้าเตาเผา 
ต้องจัดให้มีที ่ล ้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & 
Eyewash) ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3 3 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 6 การบำบัด/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้โดยวิธีการเผาในเตาเผา (ต่อ) 

6.2  เตาเผา 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
6.2.1 ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาค

ฝุ ่นและมลสารอื่นๆ ในก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานฯ ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ข้อบังคับ 
*h,m 

ข้อบังคับ 
*h,m 

AI 

6.2.2 มีการติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจาก
ปล่องระบายอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื ่อง (CEMS) ในกรณี 
ที่โรงงานอยู่ในพื้นที่ตามที่กฎหมายกำหนด (ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอื่นตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด) 

ข้อบังคับ 
*f 

ข้อบังคับ 
*f 

AI 

6.2.3 โรงงานที่มีเงื ่อนไขการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
พิเศษ เพื ่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่าง
ต่อเนื่อง (CEMS) ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

ข้อบังคบั 
*ac 

ข้อบังคับ 
*ac 

- 

6.2.4 บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกับเตาเผา ต้องจัดให้มีหลังคาคลุมเพื่อป้องกัน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศ  

2 
 

2 
 

- 

6.2.5 
 

ติดตั ้งระบบควบคุมอากาศ เพื ่อใช้ในการควบคุมการเผาไหม้ภายใน 
ห้องเผาและต้องมีการเตรียมระบบอากาศส่วนเกินเพื่อช่วยให้การเผาไหม้
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เช่น การติดต้ัง
พัดลมเพ่ือผลิตอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ 

3 3 AI 

6.2.6 ติดตั ้งระบบควบคุมความดัน และมีระบบป้องกันความปลอดภัย 
หากความดันเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติภายในเตาเผา เช่น มีระบบหยุดป้อน 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหากความดันหรืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน  
และมีมาตรการในการแก้ไขทำให้ความดันหรืออุณหภูมิลดลง 

3 3 AI 

6.2.7 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิภายในบริเวณห้องเผาไหม้ และปล่องระบาย
อากาศ 

3 
 

3 
 

- 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 6 การบำบัด/กำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้โดยวิธีการเผาในเตาเผา (ต่อ) 

6.3  การควบคุมการเผาไหม้ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
6.3.1 มีระบบควบคุม ตรวจสอบสภาวะการเผาไหม้ในเตาเผาให้เกิดการ

สันดาปอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาท่ีทำการเผา  
3 3 AI 

6.3.2 มีระบบ อุปกรณ์เฝ้าระวังอัตโนมัติในการตรวจหาความผิดปกติต่างๆ  
เพ่ือสามารถปรับเข้าสู่สภาวะปกติของเตาเผา  

3 3 AI 

6.3.3 มีการจัดทำข้อชี้บ่งถึงสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม้ และระบุขั้นตอน 
การดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ผิดปกติดังกล่าว ติดไว้ในตำแหน่ง 
ที่เห็นได้ชัดเจนภายในห้องควบคุมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน 

3 3 AI 

6.3.4 
 

มีการติดต้ังอุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที ่ ไม ่ใช ้แล ้วอย ่างอ ัตโนมัต ิ (Automatic Waste Feed Shutoff : 
AWFS) เม่ือค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เกิดความผิดปกติสำหรับเตาเผาไหม้  

3 3 AI 

6.3.5 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบการป้อนสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วอย่างอัตโนมัติ (AWFS) อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

1 2 - 

6.3.6 มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เกิดจากการเผาไหม้ 
บรรจุในภาชนะและจัดเก็บในสถานที่ท่ีเหมาะสมเพื่อรอการนำไป
บำบัด กำจัดต่อไป 

3 3 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว 

7.1 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทกุประเภท 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.1.1 อาคารโรงงานมีหลังคาคลุม โครงสร้างทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนไฟ 

และทนการกัดกร่อนที่เหมาะสมกับชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ 
ใช้แล้วท่ีนำมารีไซเคิล 

2 2 AI 

7.1.2 พื้นอาคารต้องเรียบ ไม่ขรุขระ สามารถทำความสะอาดได้สะดวก ไม่ดูดซับ
สารเคมี 

2 
 

2 AI 

7.1.3 อาคารมีระบบระบายอากาศ แสงสว่างเพียงพอ และจัดช่องทางเดินรถ
แยกออกจากพ้ืนท่ีส่วนการผลิตอย่างชัดเจน 

2 
 

2 AI 

7.1.4 มีเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานติดไว้ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 

1 
 

1 - 

7.1.5 
 

บริเวณที่ตั้งภาชนะที่บรรจุตัวทำละลายหรือน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว หรือ
สารเคมีประเภทกรด-ด่างใช้แล้ว ต้องดูแลไม่ให้มีแหล่งกำเนิดประกาย
ไฟหรือความร้อนที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้หรือเกิดระเบิดได้ และทำ
ป้ายเตือนอันตรายติดไว้ในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน  

- 
 

2 AI 

 7.1.6 พื้นที ่ประกอบกิจกรรมที ่อาจก่อให้เกิดการหกล้นหรือรั ่วไหลของ
สารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายท่ีเป็นของเหลว 
(เช่น ถังตกตะกอน ถังทำปฏิกิริยา หม้อต้มหอกลั่น ที่ล้างภาชนะบรรจุ
สารเคมี ฯลฯ) จะต้องมีคันกั้น (Bund) หรือรางระบายโดยรอบพร้อมบ่อ
กักเก็บ (Sump) เพื ่อนำไปบำบัดหรือบรรจุใส่ภาชนะและจัดเก็บ 
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมก่อนส่งไปบำบัด กำจัดต่อไป  

- 
 

3 AI 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
94 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.2 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีมี่กระบวนการแกะแยก ตัด หั่นบดย่อย อัดก้อน  

และกรองผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.2.1 

 
มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง เสียงดัง หรือกลิ่น
เหม็น ที่เกิดจากการแกะแยก ตัด หั่นบดย่อย อัดก้อน และกรองผสม
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงในระหว่างการลำเลียงสิ่งปฏิกูล
หร ือว ัสด ุท ี ่ ไม ่ใช ้แล ้วท ี ่ผ ่านกระบวนการเหล ่าน ี ้ เพ ื ่อนำไปยัง
กระบวนการผลิตอ่ืนๆ ต่อไป 

2 
 

2 AI 

7.2.2 กรณีมีการบดย่อย หรือผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
อันตรายกับสารเคมีอันตรายหรือการผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายกับวัตถุดิบหรือสารเคมีอื่นๆ ต้องดำเนินการในระบบปิด 
และมีระบบดูดอากาศเพื่อนำฝุ่นละอองสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นท่ีเกิดข้ึน
ระหว ่างการผสมไปบำบ ัดด ้วยระบบบำบ ัดมลพ ิษอากาศท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 

- 
 

3 AI 

7.2.3 
 

กรณีที ่มีการสูบถ่ายสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นของเหลว 
เพ่ือนำเข้ากระบวนการผลิต หรือสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ตามท่อส่งต้องจัดให้
มีมาตรการป้องกันการรั่วซึมรั่วไหลระหว่างการสูบถ่าย 

2 
 

2 - 

7.2.4 เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแกะแยก ตัด หั่น บดย่อย อัดก้อน 
และกรองผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องอยู่ในสภาพที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม 

2 
 

2 - 

7.2.5 
 

มีการตรวจสอบปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการ
อัดก้อน และกรองผสม เช่น อิฐบล็อก อิฐมวลเบา เชื ้อเพลิงผสม 
เชื้อเพลิงทดแทน ฯลฯ ทุกครั้งอย่างน้อยแต่ละชุด (Batch) ของการผลิต 

- 
 

3 AI 

7.2.6 มีการรวบรวมกากตะกอนที่เหลือจากกิจกรรมการผลิตใส่ไว้ในภาชนะ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือรอบำบัด กำจัดต่อไป 

3 
 

3 AI 

     
     
     



 
 

 
 

 
95 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.3 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีมี่กระบวนการตกตะกอน ต้ม กลั่น ระเหย  

หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.3.1 บริเวณพื้นที่ที่เกิดไอระเหยจากสารเคมี โดยมีการใช้ความร้อนหรือ 

ไม่ใช้ความร้อน หรือมีการใช้ความดันที่สูงกว่าปกติในการตกตะกอน 
ต้ม กลั่น ระเหยหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี จะต้องจัดให้มีระบบดูด
อากาศในบริเวณพื ้นที ่เหล่านี ้ออกไปบำบัดด้วยระบบบำบัดที ่มี
ประสิทธิภาพ 

- ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

7.3.2 ภาชนะหรืออุปกรณ์ทุกชนิดที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายที่เป็นของเหลว ของแข็ง เช่น ถังตกตะกอน ถังทำปฏิกิริยา 
ถังลดอุณหภูมิ ต้องเป็นระบบปิดและมีมาตรการป้องกันควบคุม 
การหกล้นขณะสูบขนถ่าย  

- 3 AI 

7.3.3 อุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงกว่าสภาวะปกติ เช่น 
หม้อต้ม หอกลั ่น หม้อต้มไล่กรด ต้องมีระบบสัญญาณแจ้งเตือน 
(Alarm System) เมื่อความดันหรืออุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้
ในการปฏิบ ัต ิงานปกติ และต้องมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน 
(Emergency Shut-off) เพ่ือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ 

- 3 AI 

7.3.4 
 

มีมาตรการป้องกันความร้อนจากกระบวนการตกตะกอน ต้ม กลั่น 
ระเหย หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

- 3 - 

7.3.5 มีมาตรการป้องกันการรั ่วไหลของระบบท่อบริเวณหม้อต้ม หอกลั่น  
หม้อต้มไล่กรด ถังทำปฏิกิริยา และถังลดอุณหภูมิจากกระบวนการ 
รีไซเคิล 

- 3 AI 

7.3.6 มีการตรวจสอบความหนาของถังตกตะกอน หม้อต้ม หอกลั่น หม้อต้ม 
ไล่กรด ถังทำปฏิกิริยา และถังลดอุณหภูมิ 

- 2 - 

7.3.7 
 

มีคู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมหม้อต้ม หอกลั่น หม้อต้มไล่กรด  
ถังทำปฏิกิริยา ถังลดอุณหภูมิ ฯลฯ โดยระบุสภาวะที่ต้องควบคุมและ 
การปฏิบัติที่ทำให้ได้มาซึ่งสภาวะที่ต้องการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ของพนักงาน 

- 2 - 

     



 
 

 
 

 
96 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.3 การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีมี่กระบวนการตกตะกอน ต้ม กลั่น ระเหย  

หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.3.8 มีป้ายระบุข้อบ่งชี้สภาวะที่ผิดปกติในหม้อต้ม หอกลั่น หม้อต้มไล่กรด  

ถังทำปฏิกิริยา ถังลดอุณหภูมิ ฯลฯ และขั ้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาติดไว้ในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน 

- 3 - 

7.3.9 มีการตรวจสอบปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการนำสิ ่งปฏิก ูลหร ือว ัสด ุท ี ่ไม ่ใช ้แล ้วไปผ่านกิจกรรมหรือ
กระบวนการตกตะกอน ต้ม กลั่น ระเหย หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
ทุกครั้งอย่างน้อยแต่ละชุด (Batch) ของการผลิต 

3 3 AI 

7.3.10 
 

มีการเก็บรวบรวมของเสียหรือกากตะกอนที ่ เหลือจากกิจกรรม
ตกตะกอน ต้ม กลั ่น ระเหย หรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี บรรจุใส่
ภาชนะและจัดเก็บในสถานที่ที ่เหมาะสมเพื่อรอนำไปบำบัด กำจัด
ต่อไป 

3 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
97 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.4 การซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
ขั้นตอนการซ่อมและปรับแต่งรูปทรงของภาชนะ  
(รวมในทุกข้ันตอนต้ังแต่การรีดก้นถัง เปิดฝา นำของเหลวออกจากภาชนะ ปรับรูปทรง ม้วนขอบ ขัดผิวด้วยโลหะ) 
7.4.1 จำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมและปรับแต่งรูปทรงของภาชนะ พร้อมท้ัง 

มีมาตรการในการป้องกันการหกรั่วไหลขณะนำของเหลวออกจากภาชนะ 
2 3 - 

7.4.2 มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือกากตะกอนที่ปนเปื้อน
มากับภาชนะไว้ในภาชนะที่เหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด/กำจัดต่อไป 

3 3 - 

7.4.3 
 

มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมฝุ่นละออง ประกายไฟ
จากการซ่อมและปรับแต่งรูปทรงของภาชนะ  

2 2 - 

7.4.4 มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการฟุ้งกระจายของไอระเหย
สารเคมี และการจัดการมลพิษจากการขัด/ปรับแต่งผิวภาชนะ 

2 2 - 

ขั้นตอนการทำความสะอาดภาชนะโดยการล้างด้วยตัวทำละลายหรือล้างด้วยน้ำร้อนแรงดันสูง 
7.4.5 

 
จำกัดพื ้นที ่ปฏิบัติงานซ่อมและล้างภาชนะและมีมาตรการในการ
ป้องกันการรั ่วไหลของมลพิษและไอระเหยของสารเคมี รวมถึง 
การควบคุมมลพิษจากกิจกรรม  

- 3 - 

7.4.6 มีการติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมีจากการล้างภาชนะออกไป
บำบัดหรือมีมาตรการรองรับท่ีมีประสิทธิภาพ 

- 3 - 

7.4.7 มีการรวบรวมตัวทำละลายใช้แล้ว/น้ำเสีย และกากตะกอนที่เกิดจาก
การล้างภาชนะเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

- 3 - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
98 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.4 การซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์ (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
ขั้นตอนการเตรียมภาชนะก่อนพ่นสี 
7.4.8 

 
มีการติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากการพ่นทราย/ยิงทราย 
เพ่ือเป็นการเตรียมพ้ืนผิวของภาชนะก่อนทำการพ่นสี 

- 3 - 

7.4.9 มีการจัดเตรียมพื้นที ่เฉพาะหรือห้องสำหรับการผสมสีที ่เหมาะสม  
เพ่ือป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นหรือการฟุ้งกระจายของไอระเหยสารเคมี 

- 3 - 

7.4.10 จำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นสีถังโดยมีระบบรวบรวมไอระเหยจากการพ่นสี 
เพ่ือป้องกันการกระเด็นหรือฟุ้งกระจายของไอระเหยและเม็ดสี 

- 3 - 

7.4.11 พนักงานที ่ปฏิบัติงานพ่นสีถังมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกันละอองสี ชุดพ่นสี ถุงมือ เป็นต้น 

- 3 - 

7.4.12 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงานพ่นสีถัง ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ 
ปืนพ่นสี (Spray Gun) อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

- 3 - 

7.4.13 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องพ่นสีและห้องผสมสี ต้องมีการต่อสายดิน 
และเป็นชนิดท่ีป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) 

- 3 - 

7.4.14 มีการรวบรวมกากสี/น้ำเสียที ่เกิดจากการพ่นสีเก็บไว้ในภาชนะ 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 
- 3 - 

7.4.15 มีการติดตั ้งระบบบำบัดไอระเหยของสารเคมีจากการพ่นสีออกไป
บำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 3 - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
99 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.5 การรีไซเคิลด้วยกระบวนการหลอมหรือให้ความร้อนโดยตรง 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.5.1 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการบด

ย่อยและผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วกับวัตถุดิบอื ่นๆ รวมถึง 
ในระหว่างการลำเลียงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผสมกับวัตถุดิบ
แล้วไปยังเตา 

2 2 AI 

7.5.2 กรณีมีการผสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายกับวัตถุดิบ
หรือสารเคมีอื่นๆ ต้องดำเนินการในภาชนะปิดสนิทหรือในห้องที่ปิด
สนิทและมีระบบดูดอากาศเพื่อนำฝุ่นละอองสารเคมี หรือกลิ่นเหม็น 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการผสมไปบำบัดด้วยระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 3 AI 

7.5.3 มีวิธีการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการป้อนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วหรือสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เข้าเตา
เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2 2 - 

7.5.4 
 

ในกรณีที่มีการป้อนวัตถุดิบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องติดต้ัง
อุปกรณ์ตัดการทำงานของระบบการป้อนวัตถุดิบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ 
ใช้แล้วอย่างอัตโนมัติ (Automatic Waste Feed Shutoff : AWFS)  
เม่ือค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ภายในเตาเกิดความผิดปกติ  

3 3 AI 

7.5.5 มีมาตรการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีความไวต่อ
สภาวะอุณหภูมิสูงรั่วไหลขณะที่มีกระบวนการรีไซเคิล 

3 3 AI 

7.5.6 มีการตรวจสอบความหนาของเตาหลอม เบ้าหลอมที่ใช้ในการหลอม
หรือให้ความร้อนโดยตรง 

2 2 - 

7.5.7 มีการตรวจสอบการรั ่วไหลของรางหรือท่อ ในกรณีที ่มีการขนส่ง
ของเหลว ของแข็งไปตามระบบราง หรือท่อ 

2 3 AI 

7.5.8 มีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเตาหลอมหรือให้ความร้อนโดยตรง 

3 3 AI 

7.5.9 มีระบบควบคุม ตรวจสอบสภาวะการเผาไหม้ในเตาหลอมหรือการอบ
ภายในเตาอบ เพื ่อให้การหลอมหรือการอบมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดเวลา 

2 2 - 



 
 

 
 

 
100 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.5 การรีไซเคิลด้วยกระบวนการหลอมหรือให้ความร้อนโดยตรง (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.5.10 มีการจัดทำข้อชี้บ่งถึงสภาวะที่ผิดปกติในการทำงานของเตา และระบุ

ข้ันตอนการดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ท่ีผิดปกติดังกล่าว ติดไว้ใน
ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนภายในห้องควบคุมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

3 3 AI 

7.5.11 มีการควบคุมไม่ให้มีการใช้น้ำหรือมีรางระบายน้ำในบริเวณเตา 3 3 - 
7.5.12 จัดให้มีการทำความสะอาดฝุ ่นจากสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว  

ฝุ่นโลหะหรืออโลหะท่ีสะสมอยู่บริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
2 
 

3 - 

7.5.13 มีป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรไว้ใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน เช่น “ระวังพื้นผิว
วัสดุร้อน” “ระวังสะดุด” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “โปรดสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล” เป็นต้น 

3 
 

3 - 

7.5.14 ติดตั้งระบบดูดฝุ่นและฟูมโลหะหรืออโลหะจากเตา พร้อมระบบบำบัด
มลพิษอากาศที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อให้อากาศที ่ระบายออกสู่
บรรยากาศมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

3 3 AI 

7.5.15 
 

มีการตรวจสอบปริมาณ คุณลักษณะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการหลอมหรือ
ให้ความร้อนโดยตรงทุกครั้งอย่างน้อยแต่ละชุด (Batch) ของการผลิต 

3 3 AI 

7.5.16 มีการรวบรวมตะกรันจากเตาหลอมบรรจุใส่ภาชนะและจัดเก็บ 
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
101 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.6 การรีไซเคิลด้วยการทำสารปรับปรุงคณุภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.6.1 มีมาตรการป้องกันกลิ่นท่ีเกิดจากข้ันตอนการลดความชื้นของวัตถุดิบ 3 - AI 
7.6.2 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากขั้นตอน 

การบดย่อยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเตรียมวัตถุดิบก่อนนำเข้า
กระบวนการหมัก ขั้นตอนการเติมอากาศในกระบวนการหมักโดย
วิธีการกลับกอง ขั้นตอนการร่อนคัดขนาด ปั้นเม็ด รวมทั้งการบรรจุ
กระสอบ 

3 - AI 

7.6.3 มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกลิ่นท่ีเกิดจากกระบวนการหมัก
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วด้วยจุลินทรีย์ 

3 - AI 

7.6.4 มีการรวบรวมน้ำชะที่เกิดจากกระบวนการหมักเพื่อนำกลับมาใช้ใน
กระบวนการใหม่ หรือนำไปบำบัด กำจัด 

3 - AI 

7.6.5 
 

มีการตรวจสอบปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพของสารปรับปรุง
คุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพทุกคร้ัง 
อย่างน้อยแต่ละชุด (Batch) ของการผลิต 

3 - AI 

7.6.6 มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ 
โดยกระบวนการหมัก เช่น ถุงพลาสติก วัสดุอื่นๆ เป็นต้น และจัดเก็บ
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรอการนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 - AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
102 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.7 การรีไซลเคลิวัสดุที่ไม่ใช้แลว้จำพวกตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับที่มีกระบวนการล้าง 

ด้วยสารเคมีหรือทำใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.7.1 จำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานในการล้างตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับ 

โดยแบ่งพื ้นที ่ปฏิบ ัต ิที ่ เหมาะสมและมีมาตรการในการป้องกัน 
การรั่วไหลของมลพิษและไอระเหยของสารเคมี รวมถึงการควบคุม
มลพิษจากกิจกรรม 

3 - - 

7.7.2 ภาชนะหรืออุปกรณ์ทุกชนิดที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายที่เป็นของเหลวของแข็ง เช่น ถังทำปฏิกิริยา ถังผสม และถังลด
อุณหภูมิต้องเป็นระบบปิด และมีมาตรการป้องกันควบคุมการหกล้น 
ขณะสูบขนถ่าย  

3 - - 

7.7.3 
 

อุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงกว่าสภาวะปกติ เช่น  
ถังทำปฏิกิร ิยา ถังผสม และถังลดอุณหภูมิต้องมีระบบสัญญาณ 
แจ้งเตือน (Alarm System) เมื ่อความดันหรืออุณหภูมิสูงเกินกว่า 
ค่าที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติงานปกติ และต้องมีระบบหยุดการทำงาน
ฉุกเฉิน (Emergency Shut-off) เพ่ือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ 

3 - - 

7.7.4 มีมาตรการป้องกันการรั ่วไหลของระบบท่อ ถังทำปฏิกิร ิยาจาก
กระบวนการล้างทำความสะอาดตัวกรอง แผ่นกรองหรือตัวดูดซับ 

3 - - 

7.7.5 มีการตรวจสอบความหนาของอุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้ความดัน เช่น 
ถังทำปฏิกิริยา ถังผสม และถังลดอุณหภูมิ 

2 - - 

7.7.6 
 

มีคู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมถังทำปฏิกิริยา ถังผสม และถังลด
อุณหภูมิโดยระบุสภาวะที่ต้องควบคุมและการปฏิบัติที ่ทำให้ได้มา 
ซ่ึงสภาวะท่ีต้องการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน 

2 - - 

7.7.7 มีป้ายระบุข้อบ่งชี้สภาวะที่ผิดปกติในถังทำปฏิกิริยา ถังผสม ถังลด
อุณหภูมิ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาติดไว้ในตำแหน่ง
ท่ีเห็นได้ชัดเจน 

3 - - 

     
     
     



 
 

 
 

 
103 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.7 การรีไซลเคลิวัสดุที่ไม่ใช้แลว้จำพวกตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับที่มีกระบวนการล้าง 

ด้วยสารเคมีหรือทำใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.7.8 มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับเทียบกับ 

ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมกับการนำกลับไปใช้งานภายหลังจาก
การล้างทำความสะอาด 

3 - - 

7.7.9 มีการรวบรวมสารเคมีที่ใช้แล้ว/น้ำเสีย และกากตะกอนที่เกิดจากการล้าง
ทำความสะอาดตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับเก็บไว้ในภาชนะ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 - - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
104 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.8 การรีไซเคิลพลาสติก เศษยาง และยางรถยนต์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.8.1 มีระบบการควบคุมตรวจสอบชนิดและปริมาณพลาสติก เศษยาง  

และยางรถยนต์ที ่เข้าสู ่เตาปฏิกรณ์ให้เหมาะสมต่อขนาด ลักษณะ  
และรูปแบบของเตา 

2 - - 

7.8.2 มีมาตรการป้องกันอันตรายจากการใช้ของมีคมให้ก ับพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนการเตรียมยางรถยนต์ โดยการตัดแต่ง หรือตัด
เพ่ือลดขนาดยางก่อนนำเข้าเตาปฏิกรณ์  

2 - - 

7.8.3 มีวิธีการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการป้อนพลาสติก เศษยาง และยาง
รถยนต์เข้าเตาปฏิกรณ์เพื ่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

3 - - 

7.8.4 
 

จัดให้มีการตรวจสอบความหนาของเตาไพโรไลซิส และระบบท่อ
ลำเลียงเพื่อเฝ้าระวังการผุกร่อนของเตา รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมของเตาไพโรไลซิสอยู่เสมอ 

2 - - 

7.8.5 มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมก๊าซ กลิ ่น และเถ้าจากการ
สลายตัวของพลาสติกและยางในขณะเปิดเตาไพโรไลซิสเพื่อขนถ่ายนำ
เถ้าออกและเติมวัตถุดิบใหม่เข้าเตา 

3 - - 

7.8.6 บริเวณพื้นที่ที ่มีการป้อนพลาสติก เศษยาง และยางรถยนต์เข้าเตา 
ไพโรไลซิส ต้องจัดให้มีที่ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower 
& Eyewash) ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3 - - 

7.8.7 
 

ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาค
ฝ ุ ่นและมลสารอื ่นๆ ในก๊าซที ่ เก ิดจากการเผาไหม้ ให้ม ีค ุณภาพ 
ตามมาตรฐานฯ ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ 

ข้อบังคับ 
*g,l 

- - 

7.8.8 มีระบบควบคุมสภาวะที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ในกระบวนไพโรไลซิส เช่น  
การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน ระบบการป้อนยาง ชนิดของเตาไพโรไลซิส
และวัตถุดิบที่ป้อนเข้า เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ำมัน 
และก๊าซ 

3 - - 

     
     



 
 

 
 

 
105 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 7  การรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว (ต่อ) 
7.8 การรีไซเคิลพลาสติก เศษยาง และยางรถยนต์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
7.8.9 ติดต้ังเคร่ืองวัดอุณหภูมิบริเวณห้องเผาไหม้ และปล่องระบายอากาศ 3 - - 
7.8.10 มีคู ่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมเตาไพโรไลซิสโดยระบุสภาวะ 

ที่ต้องควบคุมและการปฏิบัติที่ทำให้ได้มาซึ่งสภาวะที่ต้องการเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติของพนักงาน 

2 - - 

7.8.11 
 

มีระบบอุปกรณ์เฝ้าระวังอัตโนมัติหรือมีสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm 
System) ในการตรวจหาความผิดปกติต่างๆ เพื่อสามารถปรับเข้าสู่
สภาวะปกติของเตาปฏิกรณ์ และหากเกิดเหตุฉุกเฉินเมื ่อความดันหรือ
อุณหภูมิภายในเตาไพโรไลซิสสูงเกินกว่าค่าที ่กำหนดไว้ในการ
ปฏิบัติงานปกติ จะต้องมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน (Emergency 
Shut-off) เพ่ือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ 

3 - - 

7.8.12 มีการจัดทำข้อชี้บ่งถึงสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม้ และระบุขั้นตอน 
การดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ผิดปกติดังกล่าว ติดไว้ในตำแหน่ง 
ท่ีเห็นได้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3 - - 

7.8.13 มีการตรวจสอบปริมาณ คุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันที่ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ทุกครั้งอย่างน้อยแต่ละชุด (Batch) 
ของการผลิต 

3 - - 

7.8.14 
 

มีการรวบรวมของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น ลวด คาร์บอนแบล็ค 
บรรจุในภาชนะ และจัดเก็บในสถานที่ที ่เหมาะสมเพื่อรอการนำไป
บำบัด กำจัดต่อไป 

3 - - 

7.8.15 
 

จัดให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) โดยรอบ
พ้ืนท่ีโรงงาน เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นสู่ภายนอก 

2 - - 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
106 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 

8.1  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.1.1 มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น เพื่อประเมินความสามารถในการรับสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วเข้ามาบำบัด กำจัดในโรงงาน รวมทั ้งกำหนด
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับบำบัด กำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2 2 AI 

8.1.2 น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีสารอันตรายอื่นๆ ของเสีย ที่ใช้และเกิดข้ึน 
จากการวิเคราะห์ ต้องแยกใส่ภาชนะและจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม  
เพ่ือรอการนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 3 AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
107 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.2  สถานทีจั่ดเก็บสารเคมี ท่อก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซอัดภายใต้ความดัน 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.2.1 ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายท่ีเป็นของเหลวท่ีมีปริมาณต้ังแต่ 30,000 ลิตร

ขึ้นไป ต้องมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมี 
คำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในกรณีท่ีมีการติดต้ัง
ภาชนะอยู่กับที่หรือในกรณีที ่มีการติดตั ้งภาชนะเก็บวัตถุอันตราย
ด ั งกล ่ าวมากกว ่ า  1 ภาชนะ  โดยต ิดต ั ้ ง อย ู ่ ก ั บท ี ่ เป ็ นกลุ่ ม 
มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 50,000 ลิตรขึ้นไป ต้องสร้างเขื่อนคอนกรีต
โดยรอบให้มีขนาดท่ีสามารถจัดเก็บวัตถุอันตรายได้ท้ังหมด  

ข้อบังคับ 
*b 

ข้อบังคับ 
*b 
 

AI 

8.2.2 มีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
แสงแดด ป้องกันฝน และป้องกันความเสื่อมสภาพของสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และเป็นไปตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย 

2 2 AI 

8.2.3 พื้นที่จัดเก็บหรือห้องเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต้องมีระบบระบาย
อากาศที่ดี โดยคำนึงถึงประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมท้ัง
สภาพการทำงานท่ีปลอดภัย 

3 3 AI 

8.2.4 
 

บริเวณพื้นที่อันตรายที่มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารไวไฟต้องติดต้ัง
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion 
Proof) ให้เหมาะสมกับสารท่ีจัดเก็บ 

ข้อบังคับ 
*ab 

ข้อบังคับ 
*ab 

AI 

8.2.5 บริเวณโดยรอบไม่มีแหล่งความร้อน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุท่ีมีพ้ืนผิวร้อน 
ประกายไฟ เปลวไฟที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

3 3 AI 

8.2.6 วิธีเก็บรักษาสารเคมีต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย แยกเก็บ
สารเคมีให้เป็นระเบียบ สารเคมีที่เป็นของเหลวมีการทำคันกั้นหรือ
ถาดรองเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ ภาชนะบรรจุ
ก๊าซต้องวางอยู่ในแนวตั้งและมีสายโซ่สายรัดคล้องไว้ หรือจัดทำคอกก้ัน
เพ่ือยึดภาชนะให้วางต้ังได้อย่างม่ันคง 

3 3 AI 

8.2.7 
 

สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดต้ัง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีนั้น 

ข้อบังคับ 
*q 

ข้อบังคับ 
*q 

AI 

 



 
 

 
 

 
108 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.2  สถานทีจั่ดเก็บสารเคมี ท่อก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซอัดภายใต้ความดัน (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.2.8 สถานที่จัดเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 

ตารางเมตรขึ ้นไป ต้องติดตั ้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบ 
หัวกระจายน้ำหรือสารเคมีดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

3 3 AI 

8.2.9 จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ ควบคุมและแก้ไขเมื ่อเกิดเหตุร ั ่วไหล 
ของสารเคมีให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

2 3 AI 

8.2.10 
 

จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ไว้ในพื้นท่ี
จัดเก็บ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตรายให้มีความรู ้ความเข้าใจ และความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 AI 

8.2.11 มีการสำรวจดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย
อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม 

2 
 

2 - 

8.2.12 มีการติดป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังค ับ และป้ายข้อมูลขนาด 
ที่เหมาะสม เช่น “ห้ามสูบบุหรี่”“ห้ามก่อประกายไฟ” “ห้ามการกระทำ
ใดๆที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามจุดไฟ” 
เป็นต้น ติดไว้ให้เห็นเด่นชัดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีต้องใช้ป้ายนั้น 

2 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
109 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.3  การซ่อมบำรุง 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.3.1 จัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งานหม้อน้ำ  

โดยวิศวกรตรวจสอบ หรือหน่วยวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 

ข้อบังคับ 
*n,w,ah 

ข้อบังคับ 
*n,w,ah 

AI 

8.3.2 จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี 

ข้อบังคับ 
*c 

ข้อบังคับ 
*c 

AI 

8.3.3 จัดทำแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันซึ ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื ่องมือ
เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตและระบบบำบัดมลพิษต่างๆ 

2 
 

2 
 

- 

8.3.4 จัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องจักร 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น รถยก เครน ลิฟท์ เป็นประจำทุกปี 
โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

3 3 AI 

8.3.5 
 

มีการรวบรวมน้ำเสียและของเสียจากกิจกรรมซ่อมบำรุงจ ัดเก็บ 
ในภาชนะและสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัดต่อไป 

3 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
110 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.4  ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.4.1 สภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ข้อบังคับ 

*aj 
ข้อบังคับ 

*aj 
AI 

8.4.2 มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ
ทุกปล่องที่มีในโรงงานอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง โดยห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ของราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบยีน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อบังคับ 
*a,s 

ข้อบังคับ 
*a,s 

AI 

8.4.3 กิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าต้องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน 

- ข้อบังคับ 
*e 

- 

8.4.4 ผลคุณภาพอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจากทุกปล่องต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการระบายอากาศ 

ข้อบังคับ 
*h,l,m 

ข้อบังคับ 
*h,l,m 

AI 

8.4.5 มีคู่มือในการเดินระบบฯ ซึ่งอธิบายวิธีการทำงานประจำวันและวิธี
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีสภาพผิดปกติเกิดข้ึน 

2 
 

2 
 

- 

8.4.6 มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่แสดงถึงการเดินระบบบำบัดมลพิษ
อากาศ และข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบฯ 

1 
 

1 
 

- 

8.4.7 มีการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากทุกปล่องระบาย 
และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งท่ีทำการตรวจสอบ  

2 
 

2 
 

- 

8.4.8 
 

มีการรวบรวมน้ำเสียหรือกากตะกอนจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
ไปบำบัดหรือกำจัดอย่างเหมาะสมต่อไป 

3 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
111 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.5  การจัดการนำ้เสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.5.1 สภาพของระบบบำบ ัดน ้ำเส ียเป ็นไปตามที ่ ได ้ร ับอน ุญาตจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ข้อบังคับ 

*aj 
ข้อบังคับ 

*aj 
AI 

8.5.2 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหรือน้ำทิ้งโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ของราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 
- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
- น้ำเสียหรือน้ำท้ิงออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
- น้ำท้ิงระบายออกนอกโรงงาน อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง 
- น้ำเสียที่ส่งบำบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้าย 

อย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง 
- กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้าย 

อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 

ข้อบังคับ 
*r,s 

ข้อบังคับ 
*r,s 

AI 

8.5.3 
 

น้ำทิ ้งที ่ระบายออกจากโรงงาน ต้องมีลักษณะสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ข้อบังคับ 
*x 

ข้อบังคับ 
*x 

AI 

8.5.4 น้ำทิ ้งที ่ระบายออกจากโรงงานที ่ตั ้งอยู ่ในเขตประกอบการหรือนิคม
อุตสาหกรรม ต้องมีลักษณะสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง
ตามที่เขตประกอบการหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

8.5.5 ท่อรวบรวมน้ำเสียต้องแยกออกจากท่อระบายน้ำฝนอย่างชัดเจน 3 3 AI 
8.5.6 มีการรวบรวมน้ำเสียจากทุกแหล่งกำเนิด เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัด 

ให้มีคุณภาพน้ำท้ิงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 
3 3 AI 

8.5.7 มีเอกสารหรือคู่มือแสดงขั้นตอนการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอธิบาย
วิธีการทำงานประจำวันและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพ
ผิดปกติเกิดข้ึน 

2 
 

2 
 

- 

8.5.8 
 

มีการตรวจสอบและบันทึกปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด รวมท้ัง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้สารเคมีของระบบฯ 

1 
 

1 
 

- 

     
     



 
 

 
 

 
112 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.5  การจัดการนำ้เสียและระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.5.9 มีการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ำเสีย

หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฯ 
รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรการดูแลรักษาให้ระบบ
บำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

3 3 AI 

8.5.10 มีวิธีการรวบรวมกากตะกอนหรือตะกอนสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 

1 2 AI 

8.5.11 มีการติดตามและบันทึกการระบายน้ำทิ ้งว่าระบายไปยังแหล่งใด  
หรือนำน้ำไปใช้ท่ีจุดใด รวมท้ังปริมาณน้ำท่ีระบายทิ้ง 

2 3 AI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
113 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 8  ระบบบำบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน (ต่อ) 

8.6  การจัดการของเสีย 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
8.6.1 ต้องดำเนินการส่งรายงานประจำปีตามแบบใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว (สก.3) ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม 
ของปีถัดไป 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 
 

AI 

8.6.2 ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงานเกิน
ระยะเวลา 90 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาต
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.1 

ข้อบังคับ 
*i,k,y 

 

ข้อบังคับ 
*i,k,y 

 

AI 

8.6.3 กรณีส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปกำจัดนอกบริเวณโรงงาน 
ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตนำของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
ตามแบบ สก.2 และแจ้งข้อมูลการขนส่งของเสียทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หากเป็นของเสียอันตรายต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง 

ข้อบังคับ 
*j,k,y 

ข้อบังคับ 
*j,k,y 

AI 

8.6.4 
 

ในกรณีที่ทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายใน
บริเวณโรงงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนกำจัด และต้องปฏิบัติเกี ่ยวกับสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI 

8.6.5 มีการแยกพื้นที่ส่วนที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตรายออกจากกัน
อย่างชัดเจน หากเป็นของเสียอันตรายต้องแยกพื้นที่จัดเก็บของเสีย
ตามหลักสากล และติดป้ายเตือนแสดงความเป็นอันตราย 

2 2 AI 

8.6.6 มีการเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมโดยแบ่งประเภทชนิด
ของเสีย เก็บในภาชนะท่ีแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด 

3 
 

3 
 

AI 

8.6.7 มีการจดบันทึกข้อมูลของเสีย เช ่น ชื ่อ ปริมาณ สถานะของเสีย 
(ของแข็ง ของเหลว ตะกอน) วันที่จัดเก็บ และติดป้ายบ่งชี้ไว้ที่ภาชนะ
จัดเก็บของเสียในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน 

2 
 

2 
 

AI 

 

 

 



 
 

 
 

 
114 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

9.1 การป้องกันอัคคีภัย 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.1.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงตามบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ

และเหมาะสมกับความเสี่ยงของพ้ืนท่ีนั้นๆ ในการเกิดอัคคีภัย  
ข้อบังคับ 

*q 
ข้อบังคับ 

*q 
AI 

9.1.2 มีการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา 
อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

ข้อบังคับ 
*q 

 

ข้อบังคับ 
*q 

AI 

9.1.3 
 

มีการจัดเส้นทางหนีไฟที ่อพยพพนักงานทั ้งหมดออกจากบริเวณ 
ที่ทำงานสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงาน 
ได้ภายใน 5 นาที 

ข้อบังคับ 
*q 
 

ข้อบังคับ 
*q 
 

AI 

9.1.4 อาคารโรงงานจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุม 
ทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มี
พนักงานปฏิบัติงานประจำ 

ข้อบังคับ 
*q 

 

ข้อบังคับ 
*q 

 

AI 

9.1.5 
 

มีการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่ง
จ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 นาที 

3 
 

3 
 

AI 

9.1.6 จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
อย่างน้อยปีละคร้ัง 

ข้อบังคับ 
*q 

ข้อบังคับ 
*q 

AI 

9.1.7 
 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายทางออกฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟป้าย
สัญลักษณ์บ่งชี้ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ 

2 
 

2 AI 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
115 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.2 การรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.2.1 จัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของโรงงานดำเนินการ

ตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
ข้อบังคับ 

*q 
ข้อบังคับ 

*q 
AI 

9.2.2 มีการจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิด
เหตุรั ่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 
หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง 

ข้อบังคับ 
*k 
 

ข้อบังคับ 
*k 
 

AI 

9.2.3 จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานประกอบด้วย แผนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรม เรื่อง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ รวมถึง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

ข้อบังคับ 
*q 
 

ข้อบังคับ 
*q 
 

AI 

9.2.4 
 

มีการระบุตำแหน่งผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนและผู้ที่อยู่ในแผนฉุกเฉิน
จะต้องได้รับการฝึกอบรม 

3 
 

3 AI 

9.2.5 มีการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ไม่ใช่อัคคีภัย (เช่น กรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล 
อุทกภัย วาตภัยหรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง) อย่างน้อยปีละคร้ัง 

2 
 

3 - 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
116 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.3.1 กิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ 

ของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีผลแสดงระดับของตะกั่ว 
ในเล ือดและปัสสาวะ และต้องรายงานผลการตรวจสุขภาพต่อ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ทุกๆ 6 เดือน 

- ข้อบังคับ 
*g 

- 

9.3.2 จัดให้มีสิ ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลให้กับ
พนักงาน เช่น เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาล 

3 3 AI 

9.3.3 มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน และการตรวจพิเศษ 
ตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความเสี ่ยง
ต่างๆ 

3 3 AI 

9.3.4 จัดและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน รวมถึง 
มีมาตรการเข้มงวดกำชับให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

3 3 AI 

9.3.5 
 

มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความรอ้น 
แสงสว่าง หรือเสียงในพื้นที่เสี่ยงภายในสถานประกอบการอย่างน้อย 
ปีละคร้ัง 

3 3 AI 

9.3.6 สถานที่เก็บรักษาและสถานท่ีที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ต้องมีการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอ ันตราย 
ในบรรยากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2 2 AI 

9.3.7 พนักงานโรงงาน/ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
รถโฟล์คลิฟท์หรือเครื ่องจักรที ่อาจก่อให้เก ิดอันตรายต้องผ่าน 
การฝึกอบรมการใช้งานเคร่ืองจักร 

3 3 - 

9.3.8 
 

มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน โดยมีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก  
มีการควบคุมความสูงและตำแหน่งการจัดวางวัสดุที ่จะยก มีการ 
ต ิ ดส ัญญาณเส ี ยงหร ื อส ัญญาณไฟเต ื อนในขณะทำงาน  และ 
การควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอ่ืนโดยสารไปกับรถโฟล์คลิฟท์ 

3 3 - 

     



 
 

 
 

 
117 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.3.9 พนักงานโรงงาน/ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี

ประกายไฟและความร้อนสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
ในการทำงาน 

3 3 - 

9.3.10 
 

โรงงานท่ีมีกิจกรรมท่ีทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอันตราย 
ต้องจัดทำระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็น
อันตราย (Hot Work Permit System) 

2 3 AI 

9.3.11 
 

บริเวณที่เป็นสถานที่อับอากาศ ต้องจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความ “บริเวณ
อันตรายห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต” ปิดไว้ในสถานที่ซ่ึงมอง
เห็นชัดอยู่ตลอดเวลา และมีการกำหนดข้อห้ามและควบคุมต่างๆ เช่น 
ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ถ้าเป็นช่องโพรง 
ต้องปิดกั ้นไม่ให้คนตกลงไป และหากจะต้องให้พนักงานเข้าไป
ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศนั้น ต้องตรวจสอบและประเมินก่อนว่า
เป็นบรรยากาศอันตรายหรือไม่ ทั้งนี้ หากสถานที่อับอากาศนั้นเป็น
บรรยากาศอันตรายจะต้องให้พนักงานสวมใส่อ ุปกรณ์คุ ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลชนิดที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำงาน 
ในท่ีอับอากาศนั้นได้อย่างปลอดภัย 

3 3 - 

9.3.12 
 

มีระบบตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

2 2 - 

9.3.13 ได้ร ับการร ับรองมาตรฐานการจ ัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (OHSAS 18001/TIS 18001/ ISO 45001) 

1 1 - 

     
     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
118 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.1 ม ีบ ุคลากรด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมประจำโรงงาน  ซ ึ ่ งประกอบด ้วย  

ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม) และผู้ปฏิบัติงานประจำ
ระบบป้องกันสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตามประเภทมลพิษที ่โรงงาน
ก่อให้เกิดขึ้น สำหรับประเภทกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายต้องจัดให้มีบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที ่ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อบังคับ 
*k,r,af 

ข้อบังคับ 
*k,r,aa,af 

AI 

9.4.2 มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ประจำสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

- ข้อบังคับ 
*o,ad 

AI 

9.4.3 
 

มีการจัดทำรายงานและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายทุก 1 ปี ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด  
โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำเนารายงานเก็บไว้ ณ สถานท่ีเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย เพื ่อให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบรายงาน 
ได้ตลอดเวลา 

- ข้อบังคับ 
*o,ad 

AI 

9.4.4 มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในบริเวณโรงงานและ
ภายนอกโรงงานซึ่งเป็นแหล่งที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาย
มลพิษของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ (เฉพาะบางโรงงานเท่านั้น) 

ข้อบังคับ 
*aj 

ข้อบังคับ 
*aj 

AI 

9.4.5 
 

มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ่ม
ดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม ช่วงดำเน ินการ (Monitoring Report) ทุก 6 เด ือน  
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) โดยมีประเภทกิจการโรงงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อบังคับ 
*ai,aj 

 

ข้อบังคับ 
*ai,aj 

 

AI 

     



 
 

 
 

 
119 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.5 
(ต่อ) 

 

- อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ทุกขนาด 
- อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าที ่มีกำลังผลิตแต่ละชนิดหรือ

รวมกันต้ังแต่ 100 ตัน/วัน ข้ึนไป 
- อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะซึ ่งมิใช่เหล็กหรือ

เหล็กกล้าตามลำดับท่ี 14 ท่ีมีกำลังผลิตต้ังแต่ 50 ตัน/วันข้ึนไป 
- โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด 

   

9.4.6 
 

มีการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที ่ระบายออกจาก
โรงงานซ่ึงมีประเภทกิจการโรงงาน ดังนี้ 
- ลำดับท่ี 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอมหล่อ รีด

ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้น โรงงานที่มีกำลังการผลิต
ตั ้งแต่ 100 ตัน/วันขึ ้นไป ที่มีเตาหลอมเหล็กหรือเตาอบหรือใช้
น้ำกรดหรือใช้สารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
- ลำดับท่ี 60 โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการถลุงผสมทำให้

บริสุทธิ์หลอมหล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งไม่ใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้าโรงงาน ท่ีมีกำลังการผลิตต้ังแต่ 50 ตัน/วันข้ึนไป 
- ลำดับท่ี 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะการบำบัด 

น้ำเสียรวม การเผาของเสียรวม การบำบัดด้วยวิธ ีเคมีฟิสิกส์ 
ทุกขนาด 
- ลำดับท่ี 105 โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการคัดแยกหรือ 

ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ี
กำหนดในกฎหมายโรงงานโรงงานทุกขนาดเฉพาะการฝังกลบ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย 
- ลำดับท่ี 106 โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานท่ีมีกำลังการผลิตต้ังแต่ 50 ตัน/วันข้ึนไป 

- ข้อบังคับ 
*s,ag 

AI 

     



 
 

 
 

 
120 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.7 มีการจ ัดส ่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้รายงานข้อมูลรอบที่ 1 
ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในวันที่ 1 กันยายนของปีท่ี
รายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคมภายในวันท่ี 1 มีนาคมของปีถัดไป และเก็บรักษารายงานชนิด
และปริมาณสารมลพิษไว้ที่โรงงาน 1 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี และ
พร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ 

- ข้อบังคับ 
*s,ag 

AI 

9.4.8 
 

มีการจัดทำรายงานการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) (ยกเว้นโรงงานที่ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตส่งเสริมการลงทุน) โดยมีประเภท
กิจการโรงงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
- ลำดับที ่ 59 เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที ่ม ีกำลัง 

การผลิตต้ังแต่ 50 ตัน/วันข้ึนไปแต่ไม่ถึง 100 ตัน/วัน 
- ลำดับที่ 60 เฉพาะอุตสาหกรรมถลุงแร่หรือแต่งหรือหลอมโลหะ 

ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าที ่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 
25 ตัน/วันข้ึนไป แต่ไม่ถึง 50 ตัน/วัน 

- ลำดับท่ี 105 เฉพาะที่เป็นปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย 
- ลำดับท่ี 106 เฉพาะที่เป็นปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย 

- ข้อบังคับ 
*p 

AI 

9.4.9 
 

กิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ต้องรายงานผลการตรวจสอบ 
การปนเปื้อนตะกั่วในน้ำทิ้งและน้ำฝนที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงาน
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุกๆ 3 เดือน 

- ข้อบังคับ 
*e 
 

- 

     
     
     
     
     
     



 
 

 
 

 
121 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.10 กิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ต้องรายงานผลการตรวจสอบ

การปนเปื้อนตะกั่วดังนี้ 
- แหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำใต้ดินที่ตื้นที่สุด อย่างน้อย 3 จุด (ต้นน้ำ 

อย่างน้อย 1 แห่ง และท้ายน้ำอย่างน้อย 2 แห่ง โดยที่จุดตรวจสอบ
ทุกจดุ ต้องห่างจากตัวอาคารโรงงานไม่เกิน 20 เมตร) 
- ในผิวดินแนวเขตที่ดินของโรงงานในจุดท่ีใกล้อาคารโรงงานมากท่ีสุด 
- ในผิวดินรอบบริเวณอาคารโรงงาน (โดยจุดที่ตรวจสอบต้องห่างจาก

ตัวอาคารไม่เกิน 20 เมตร) หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ปีละคร้ัง 

- ข้อบังคับ 
*e 

- 

9.4.11 
 

มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น 
แมลง พาหะนำโรคและก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ส่วนต่างๆ  
ของโรงงานเพื ่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน 
และชุมชนข้างเคียง 

2 2 - 

9.4.12 มีมาตรการควบคุมตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการ
ระบายมลพิษผ่านทางลัด (By-pass) หรือปล่อยให้มลพิษแพร่กระจายสู่
สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านระบบบำบัดมลพิษทั้งในสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3 3 AI 

9.4.13 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรขององค์กรทราบ 
พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

- - AI 

9.4.14 มีการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
การบริการของโรงงาน รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำ
ให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  

- - AI 

     
     



 
 

 
 

 
122 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.4.15 มีการจัดทำแผนงานด้านสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งสอดคล้องกับประเด็น 

ด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ม ีน ัยสำคัญ และเป้าหมายด้านสิ ่งแวดล ้อม 
ของโรงงาน รวมถึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 

- - AI 

9.4.16 มีการดำเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม   - - AI 
9.4.17 มีแผนการตรวจติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม    2 2 AI 
9.4.18 

 
มีระบบตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อมและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

2 2 AI 

9.4.19 
 

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (EMS for SMEs) ขั้นที่ 1 ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1 1 - 

9.4.20 ได้ร ับรางวัลสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดับที ่ 1 และระดับที ่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ที่สะอาด โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงาน 
โครงการยกระดับผู ้ประกอบการจัดการของเสีย โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ฉลากสิ่งแวดล้อม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการ 
ธงขาวดาวเขียว โครงการธงขาวดาวทอง ระบบการผลิตแบบลีน  
และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1 1 - 

9.4.21 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001, ISO 5001, 
ISO 26000, Eco Factory, อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่ 3 ขึ ้นไป, 
CSR–DIW/CSR–DIW Continuous, CSR–DPIM, เหมืองแร่ส ีเข ียว, 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว, รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (EMS for SMEs) ขั ้นที ่ 2  
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - AI 

     



 
 

 
 

 
123 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 9  การจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

9.5 การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
9.5.1 จัดให้มีการคัดกรองผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอก

ที่มาติดต่อในโรงงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้า
พ้ืนท่ีของโรงงาน 

3 3 AI 

9.5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันของคน
จำนวนมาก เช่น จุดท่ีมีการเข้า-ออกจากอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ โดยมีความถี่ที่สอดคล้องกับการใช้งาน 
แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน 

3 3 AI 

9.5.3 จัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง กรณีพบพนกังาน
หรือเจ้าหน้าที ่ หรือบุคคลอื ่นที ่เข้ามาในโรงงาน มีอาการบ่งชี้ถึง 
การติดเชื้อ 

3 3 AI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
124 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล  
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.1.1 มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 

รวมถึงมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
2 2 AI 

10.1.2 มีการประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และมีการป้องกันหรือกำจัด
มลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1 1 AI 

10.1.3 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และสิ ่งแวดล้อมของโรงงาน เช่น มีการดูแลสวัสดิการ 
ของพนักงาน มีการผลิตท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า 

1 1 AI 

10.1.4 
 

มีการดำเนินกิจกรรมเพื ่อสังคมและสิ ่งแวดล้อมที ่มีผลต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานโดยตรง เช่น  
การปลูกป่า การบริจาคทุนการศึกษา การรณรงค์สร้างจิตสำนึก  
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 

1 1 - 

10.1.5 มีการจัดทำแผ่นป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิด
การประกอบกิจการโรงงานไว้บริเวณด้านหน้าโรงงานให้เห็นอย่างชัดเจน 

1 1 - 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล 
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.1 มีการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เท่านั้น 
ข้อบังคับ 

*aa,aj 
ข้อบังคับ 

*aa,aj 
AI 

10.2.2 มีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้วก่อนการดำเนินการบำบัดหรือกำจัดจากห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ของสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทาง
ราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และให้เก็บข้อมูลผลวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 3 ปี  
เพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI 

10.2.3 มีการส่งรายงานประจำปีตามแบบใบแจ้งเกี ่ยวกับรายละเอียด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้รวบรวมและขนส่ง (สก.4) 
ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
(กรณีมีการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย) 

- ข้อบังคบั 
*k 

AI 

10.2.4 
 

มีการส่งรายงานประจำปีตามแบบใบแจ้งเกี ่ยวกับรายละเอียด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.5) ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันท่ี 
1 มีนาคม ของปีถัดไป 

ข้อบังคับ 
*k 

ข้อบังคับ 
*k 

AI 

10.2.5 มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที ่รับ
บำบัดหรือกำจัด ตามแบบ สก.6 โดยต้องจัดทำในวันที่รับสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาภายในบริเวณโรงงานในแต่ละวัน และ
ต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตราย ต้องจัดส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันท่ี 
1 และ 16 ของทุกเดือน และกิจการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว
มาผสมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ 
ต้องส่งรายงานทุก 30 วัน (ส่งภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป) 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล 
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.6 

 
มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เข้าสู่
กระบวนการบำบัดหรือกำจัด ตามแบบ สก.7 โดยต้องจัดทำในวันท่ี
ทำการบำบัดหรือกำจัดในแต่ละวัน และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ปียกเว้น
กิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายต้องจัดส่ง
รายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน 
และกิจการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือ
เตาเผาที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้องส่ง
รายงานทุก 30 วัน (ส่งภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป) 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

10.2.7 
 

กิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการ
นำมาใช้ผสมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ให้ความเห็นชอบ ต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์ ตามแบบ สก.8 ให้เป็น
ปัจจุบันทุก 30 วัน และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ท่ีได้รับมอบหมายภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

10.2.8 ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตได้ต้องนำส่ง
เตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผลิต 
และต้องจัดเก็บหลักฐานการส่งมอบไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบ โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- ข้อบังคับ 
*aa 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล 
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.9 

 
กิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการ
เผาในเตาเผาปูนซีเมนต์เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้องจัดทำบัญชีการรับมอบ
ผลิตภัณฑ์จากผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
วิธีการนำมาผสมเพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน 
ตามแบบ สก .9 ให้เป ็นปัจจ ุบ ันทุก 30 ว ัน และต้องจ ัดส ่งให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใน
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

10.2.10 
 

กิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการ
เผาในเตาเผาปูนซีเมนต์เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้องออกหลักฐานการรับมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีการนำมาใช้ผสม
เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนทุกครั้งท่ีมีการรับมอบและ
ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการรับมอบไว้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือตรวจสอบโดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับต้ังแต่วันท่ีรับมอบ 

ข้อบังคับ 
*aa 

ข้อบังคับ 
*aa 

AI 

10.2.11 กิจการหลอมตะกั ่วจากแบตเตอรี ่เก่าต้องมีการรายงานข้อมูล
เกี ่ยวกับวัตถุดิบหม้อแบตเตอรี ่เก่าที ่นำเข้าโรงงาน ผลผลิตที ่ได้  
กากตะกรัน กากตะกอนของแข็ง และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ต่างๆที่เกิดขึ้นตามแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่เก่า 
ผลผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

- ข้อบังคับ 
*e 

AI 

10.2.12 
 

มีการแจ้งรายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ตามแบบ สก.3-สก.9 ทางระบบอิเล ็กทรอนิกส์ต ่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3 3 AI 

10.2.13 จัดให้มีระบบการสอบกลับมวลสาร (Material Balance) ของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่รับเข้ามาจัดการภายในโรงงาน โดยมีการ
รายงานผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ้ง (ยกเว้นประเภทกิจกรรม 
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย) 

3 3 AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล 
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.14 ใช้วิธีกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ชนิดและประเภทของเสีย

ตรงกับท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิด 
และประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการกำจัด 
สำหรับการขออนุญาต และการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที ่ไม ่ใช ้แล ้วออกนอกบร ิเวณโรงงานแบบอัตโนมัต ิผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 (ตามประเภทกิจกรรมที่โรงงานเข้าร่วม
โครงการ) 

3 3 AI 

10.2.15 มีการแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเกี่ยวกับข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณ
โรงงาน และข้อมูลอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบ
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน หรือเหตุผลที่ไม่ขอดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินตามท่ีประกาศกระทรวงฯ ระบุ 

ข้อบังคับ 
*v 

ข้อบังคับ 
*v 

AI 

10.2.16 
 

กรณีประกอบกิจการโรงงานอยู ่ก ่อนวันที ่กฎกระทรวงควบคุม 
การปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559  
ใช้บังคับต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งแรก
ภายใน 180 วัน นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับพร้อมทั้งจัดทำ
และส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต ้ด ินให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงาน
ตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบครั้งแรก 
และจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งที่ 2 เมื่อครบ
กำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 
ในครั้งแรก พร้อมทั้งจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 120 วัน นับแต่วันครบกำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งท่ี 2 

ข้อบังคับ 
*d 

ข้อบังคับ 
*d 

AI 
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หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดทีั่วไป  
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบ 

การอนุญาตอัตโนมัติ (AI) สำหรับโรงงานรีไซเคิล 
และบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ส่วนท่ี 10  การสื่อสารตอ่สาธารณะและความรบัผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้อ ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี 
 ระดับความสำคัญ 

ไม่อันตราย อันตราย เกณฑ์เฉพาะ 
10.2.17 

 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินต่อไป
ทุก 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินต่อไปทุก 1 ปี และต้อง
จัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 120 วัน นับแต่วันครบกำหนดการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินในแต่ละกรณี 

ข้อบังคับ 
*d 

ข้อบังคับ 
*d 

AI 

10.2.18 การตรวจสอบค ุณภาพด ินและน ้ำใต ้ด ินต ้องดำเน ินการโดย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

ข้อบังคับ 
*d 

ข้อบังคับ 
*d 

AI 

10.2.19 
 

กรณีที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน มีการปนเปื้อนสูง
กว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินต้องจัดทำรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลด
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์ฯ และส่งรายงาน
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงาน
ตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนในดิน 
และน้ำใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์ฯ 

ข้อบังคับ 
*d,v 

ข้อบังคับ 
*d,v 

AI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
รายละเอยีดวธีิการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี  
สำหรับโรงงานที่ใหบ้ริการรับบำบดั/กำจัดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
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 เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไป และหลักเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ที่จัดทำขึ้นสำหรับแต่ละขั้นตอนการประกอบ
กิจการโรงงาน และเป้าหมายของแต่ละข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งมีทั้งที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับแต่ละขั้นตอนการประกอบกิจการโรงงาน จึงได้จัดทำ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี สำหรับโรงงานที่ให้บริการรับบำบัด/กำจัด
กากของเสีย โดยจำแนกเป็นแต่ละขั้นตอนการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทน้ี  
 

 
 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 

 การประเมินการรับสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วขั ้นต้น เป็นขั ้นตอนสำคัญที ่โรงงานจะทำการ
กลั่นกรองเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณกากของเสียที่อยู่ในขีดความสามารถที่ให้บริการบำบัด กำจัด 
ของโรงงานเท่าน้ัน  
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การตกลงร ับกากของเส ียที่ ไม ่อย ู ่ ในข่าย
ประเภทกากของเส ียท ี ่ โรงงานสามารถ
ให้บริการได้ 

 การรับกากของเสียในปริมาณที่มากเกินกว่า 
ขีดความสามารถในการเก็บกักและบำบัด 
กำจัดของโรงงาน 

 

 ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองนี้ อาจนำไปสู่การลักลอบนำกากของเสียออกไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีการ
รั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้วิธีการกักเก็บ หรือบำบัด กำจัดที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 ส่วนที ่1 การประเมนิการรับสิ่งปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ช้แล้ว
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1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 ข้อ 18  ต้องรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตาม
เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผ ู ้ ใช ้บริการทราบถึ งประเภท 
ของกิจการที่ได้รับอนุญาตประเภทของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่สามารถรับดำเนินการได้ 
พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 

1.3 วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีในส่วนนี้ 

  จ ัดทำเอกสารระบ ุข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานก่อนการรับกากของเสียที่กำหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ซึ่งจะต้องกำหนด 
ให้มีขั้นตอนการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึง
ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตและประเภทของเสีย
ท ี ่ สามารถร ับดำเน ินการได ้  รวมถ ึงข ั ้นตอน 
การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่ากากของเสีย 
ที ่ล ูกค้าติดต่อขอใช้บริการนั ้น เป็นประเภทกาก 
ของเสียที่โรงงานสามารถรับมาดำเนินการได้ ทั้งน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นนี้จะต้องสื่อสาร 
ให้พนักงานที ่เกี ่ยวข้องได้ร ับทราบ พร้อมมีการ
ควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 จัดทำแผนงานการรับกากของเสียเพื่อนำมา
บำบ ั ด/กำจ ั ดในโรงงานให ้ สอดคล ้ องก ับขี ด
ความสามารถในการรองรับปริมาณกากของเสีย 
ของโรงงาน โดยกำหนดช ่วงเวลาของแผนงาน 
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของโรงงาน และมีการ
สื ่อสารแผนงานที่จัดทำขึ้นให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างครบถ้วน 

 
 
 
 

 

1.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งมีข้อจำกัดในการรับกากของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ดังนั้น โรงงานจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสียทุกชนิดที่จะรับมาดำเนินการ 
ที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ว่ากากของเสียนั้นๆ โรงงานสามารถรับมาดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งโรงงานอาจใช้
วิธีการขอข้อมูลจากลูกค้าหรือการส่งพนักงานของโรงงานเข้าไปตรวจสอบ หรือสุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย
จากโรงงานลูกค้าเพ่ือนำไปวิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย 

 ขณะเดียวกัน การมีแผนงานที่แน่นอนในการรับกากของเสียเข้ามาดำเนินการในโรงงาน โดยกำหนด
ขีดจำกัดในด้านขนาดหรือปริมาตรพื้นที ่จัดเก็บกากของเสียที่ปลอดภัยก่อนนำเข้าสู ่กระบวนการ และ 
ขีดความสามารถสูงสุดของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดกากของเสียมา
ประกอบการวางแผนปริมาณกากของเสียที่สามารถรับเข้ามาโรงงานในแต่ละช่วงเวลา จะช่วยให้โรงงานไม่เกิด
ปัญหาปริมาณกากของเสียที่เก็บกักไว้มากเกินขนาดพื้นที่ที่รับได้จนต้องจัดเก็บซ้อนกันอย่างไม่ปลอดภัยหรือ
ต้องเก็บภายนอกอาคาร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
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 อย่างไรก็ตาม โรงงานส่วนใหญ่มักจะไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานที่แน่ชัดในส่วนของการตกลงรับกากของเสีย
จากโรงงานลูกค้า หรืออาจใช้วิธีการปฏิบัติที ่ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงโรงงานหลายแห่งมักไม่จัดทำแผนงาน 
รับกากของเสียล่วงหน้าไว้ แม้ว่าโดยปกติจะมีการทำสัญญารับกากของเสียจากโรงงานลูกค้าไว้ล่วงหน้า   
 สำหรับข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญทั้ง 2 ข้อที่กล่าวแล้วข้างต้น 
ได้แก่ 

การตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือยืนยันว่าเป็นประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่โรงงานสามารถรับมาบำบัด กำจัดในโรงงานได้ก่อนตกลงให้บริการ 

1) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของกากของเสีย  
โดยอย่างน้อยต้องมีการระบุในประเด็นต่อไปน้ี 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกากของเสียที่ต้องทราบ
ก่อนตกลงให้บริการ 

 สถานการณ์หร ือเง ื ่อนไขที่พน ักงานของ
โรงงานต้องตรวจสอบกากของเสียที่โรงงาน
ลูกค้าก่อนตกลงให้บริการ 

 พนักงานของโรงงานที ่ได้ร ับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนี้ และประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
เกี ่ยวกับกากของเสียที ่ล ูกค้าติดต่อให้รับ
บริการรวมถึงวิธีการตรวจสอบ 

 เงื่อนไขที่ต้องเก็บตัวอย่างกากของเสียส่งวิเคราะห์ 
และรายการพารามิเตอร์ที่ต้องวิเคราะห์  

 รายชื่อกากของเสีย หรือลักษณะสมบัติกากของเสีย
ที่โรงงานไม่สามารถรับมาดำเนินการได้ 

 ผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาว่ากากของเสีย
น้ันๆ อยู่ในข่ายที่โรงงานสามารถรับมาดำเนินการได้ 

2) มีการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบ และฝึกอบรมจนเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3) ก่อนตกลงให้บริการรับกากของเสียเข้ามาดำเนินการทุกครั้ง ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่จัดทำไว้  
และจัดเก็บเอกสารที่เป็นผลการตรวจสอบ 

มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

1)  โรงงานควรจัดทำเป็นแผนงานรับกากของเสียล่วงหน้า โดยอาจจัดทำเป็นระยะสั้นประจำเดือน  
2)  ควรทบทวนแผนงานรับกากของเสียทุกสัปดาห์ เนื่องจากทุกครั้งที่จะนำกากของเสียออกนอกโรงงาน 

ลูกค้าจะต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานจะต้องแจ้งรับกากของเสียเหล่านี้ด้วย ดังน้ัน 
โรงงานจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการวางแผนการรับกากของเสียเข้ามาในโรงงาน 
ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดหรือขีดความสามารถของโรงงานได้ 
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2.1 วัตถุประสงค์ 

 ในกรณีที่โรงงานเป็นผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนขนส่ง 
โรงงานจะต้องทำการตรวจสอบเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณกากของเสียที่ได้มีการตกลงกันไว้ และ
ควบคุมตรวจสอบให้มีการดำเนินการขนส่งกากของเสียภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย ประสิทธิภาพ เคารพต่อ
กฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  

 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ต่อไปน้ี 

 การทำสัญญาหรือหนังสือยินยอมการให้
บริการระหว่างผู ้ให้บริการรับบำบัด/กําจัด 
กากของเสีย (Waste Processor) กับโรงงาน 
ผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย (Waste Generator) 
ทุกรายก่อนการขนส่ง 

 การมีระบบควบคุม ตรวจสอบสภาพรถขนส่ง
และภาชนะบรรจุให้มีสภาพดีก่อนออกไป
ปฏิบัติงานทุกครั ้ง เพื ่อป้องกันไม่ให้มีการ 
หกหล ่นหร ือร ั ่ วไหลของกากของเส ียใน
ระหว่างการขนส่ง 

 การรับและขนส่งกากของเสียเข้ามาที่โรงงาน
ไม ่ตรงก ับท ี ่ตกลงก ันไว ้ หร ือไม ่ตรงกับ
ใบกำก ับการขนส ่ ง  (กรณ ี เป ็นของเสีย
อันตราย) 

 การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุและการประกัน
ความเสียหายที ่อาจเกิดขึ ้นต่อสิ ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินที่เกิดจาก
การขนส่ง 

 การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งกากของเสีย
หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีการดำเนินการ
แก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที 

 การลักลอบนำกากของเสียที ่ขนส่งไปกำจัด 
อย่างไม่เหมาะสม 

  
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ จะนำไปสู่การรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุหรือการลักลอบนำกากของเสียที่ขนส่งไปกำจัดอย่างไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง
กากของเสียยังส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย  
 
 
 
 

ส่วนที ่2  การขนส่งสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุี่ไม่ใชแ้ล้ว 

 กรณโีรงงานเปน็ผู้รวบรวมและขนส่ง หรือเปน็ผูแ้ตง่ตั้งตวัแทนขั้นตน้ 



 

 

 
134 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
 ข้อ 7 ให้ผู้ขนส่งของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดในใบกำกับการขนส่ง
ของเสียอันตรายที่ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำ และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตราย 
ลงในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย หากเห็นว่ารายละเอียดดังกล่าวถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ ให้ลงนาม 
ในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายทั้งชุด 
 ข้อ 8 ให้ผู้ขนส่งของเสียอันตรายดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ขนส่งของเสียอันตรายไปยังสถานที่รับกำจัดของเสียอันตรายตามที่ระบุไว้ใน
ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายให้เร็วที่สุด นับแต่เวลาที่ได้รับมอบของเสียอันตรายจากผู้ก่อกำเนิดของเสีย
อันตราย เว้นแต่มีความจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยสามารถเก็บของเสียอันตรายไว้กับตนได้ชั่วคราวแต่ต้องไม่เกิน 
10 วัน โดยต้องดำเนินการเก็บให้มีความปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์ 
หรือสิ่งแวดล้อม หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายแจ้งให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(2) นำต้นฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายและคู่ฉบับลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 
และลำดับที่ 6 ไปด้วยในขณะที่ทำการขนส่ง และส่งมอบต้นฉบับ และคู่ฉบับลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6
ให้ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายตามที่ระบุไว้ในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ลงลายมือช่ือ
และรายละเอียดการรับกำจัด 

(3) เก็บรักษาคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายลำดับที่ 4 ไว้อย่างน้อย 3 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ส่งมอบของเสียอันตรายให้ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย 

ข้อ 9 ถ้ามีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน หรือของเสียอันตรายรั ่วไหล หรือเกิดการลุกไหม้ 
ระหว่างการขนส่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(1) มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส 
(2) เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะทุกกรณีรวมกันเกินกว่า 2 ล้านบาท 
(3) ต้องอพยพประชาชนออกนอกพ้ืนที่เดิม 
(4) ต้องปิดถนนหรือเส้นทางจราจรสายหลัก 
(5) เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของรถไฟหรือสายการบิน 
(6) เกิดเพลิงไหม้หรือการแพร่กระจายของวัตถุกัมมันตรังสี หรือวัตถุที่ทำให้เกิดโรค 
(7) ของเสียอันตรายที่มีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีปริมาตรตั้งแต่  

450 ลิตรขึ้นไป รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 
(8) กรณีที่ผู้ขนส่งของเสียอันตรายไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ผู้ขนส่งของเสียอันตราย

รายงานตามแบบกำกับการขนส่ง-03 ท้ายประกาศนี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดเหตุการณ์และให้ผู้ขนส่งของเสียอันตรายเก็บสำเนารายงานดังกล่าวไว้อย่างน้อย 3 ปี 
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  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
ข้อ 3  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง และผู้ขนส่ง ซึ่งวัตถุอันตราย ต้องดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขนส่งวัตถุอันตรายที่กําหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
3.1 การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย  
3.2 ข้อกําหนดในการบรรจุวัตถุอันตรายและการใช้ภาชนะบรรจุ  
3.3 การตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ  
3.4 การติดเคร่ืองหมาย ฉลาก และป้าย  
3.5  การจัดแยกและขนถ่ายวัตถุอันตราย 
3.6  เอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  

ข้อ 4  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่จะขนส่งต้องมีหน้าที่ 
4.1  จัดให้มีผู้ขนส่งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด  
4.2 ตรวจสอบยานพาหนะให้เหมาะสมและปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย 

ในกรณีที่ต้องบรรทุกวัตถุอันตรายรวมกับสิ่งอื่น ต้องแยกวัตถุอันตรายไว้เป็นส่วน
หน่ึง ต่างหาก โดยให้มีสิ่งห่อหุ้มเพ่ือป้องกันมิให้วัตถุอันตรายหกหรือรั่วไหลถ้าภาชนะบรรจุเกิดแตกหักหรือชํารุด 

ในกรณีที ่มีการติดตรึงภาชนะบรรจุกับตัวยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เช่น  
ถ้าเป็นรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก ถ้าเป็นเรือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมเจ้าท่า เป็นต้น 

4.3 ตรวจสอบป้ายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ทําการขนส่ง  
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด รวมทั้งคําว่า “วัตถุอันตราย” เป็นอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน ติดไว้
ข้างยานพาหนะทั้งสองข้าง 

4.5  ตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุ รวมทั้งฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมาย  
ที่ติดบนภาชนะบรรจุ 

ข้อ 5  ก่อนการขนส่ง ให้ผู้ขนส่งมีหน้าที่ 
5.1 จัดให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย 

ในกรณีที่ต้องบรรทุกวัตถุอันตรายรวมกับสิ่งอื่น ต้องแยกวัตถุอันตรายไว้เป็นส่วน
หน่ึง ต่างหาก โดยให้มีสิ่งห่อหุ้มเพ่ือป้องกันมิให้วัตถุอันตรายหกหรือรั่วไหลถ้าภาชนะบรรจุเกิดแตกหักหรือชํารุด 

ในกรณีที ่มีการติดตรึงภาชนะบรรจุกับตัวยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เช่น  
ถ้าเป็นรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก ถ้าเป็นเรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมเจ้าท่า เป็นต้น 

5.2  จัดให้มีผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด  
5.4  จัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตราย ติดไว้บนยานพาหนะ 

ที่ใช้ขนส่ง ทั้งน้ีป้ายหรือเคร่ืองหมายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
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5.5 จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
และอุปกรณ์สําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการหกหรือรั่วไหลของวัตถุอันตราย 

5.6 จัดให้มีทะเบียนภาชนะบรรจุหรือสําเนาไว้ประจํายานพาหนะ (กรณีมีประกาศ 
ให้มีการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุ) 

ข้อ 6  ให้ผู้รับวัตถุอันตราย มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
6.1 ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ ฉลาก ป้าย หรือเคร่ืองหมาย 
6.2 กํากับดูแลให้การเคลื่อนย้าย หรือการถ่ายเทวัตถุอันตรายออกจากภาชนะบรรจุ 

เป็นไปด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง 
6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกํากับการขนส่งวัตถุอันตราย 

ข้อ 7  ผู้ขนส่งต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุ และการประกันความเสียหาย ที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินที่เกิดจากการขนส่ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การข้ึน
ทะเบียนภาชนะบรรจุและการประกันความเสียหายให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกําหนด 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
ข้อ 2  ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ขนส่ง ที่ขนส่งวัตถุอันตราย  

โดยใช้แท็งก์ยึดติดถาวร ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรตามแบบ วอ/อก. 21 ท้ายประกาศฉบับน้ี  
ข้อ 5  ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรให้มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน และให้ยื่นคําขอ 

ต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติตถาวรตามแบบ วอ./อก. 23 ท้ายประกาศฉบับนี้ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ 
ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรสิ้นอายุ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็น
ผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ข้อ 2 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายต้องเป็น 

ผู้ขนส่งของเสียอันตรายที่ได้แจ้งเพื่อขอมีเลขประจำตัวและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกเลขประจำตัว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 แล้ว 

ข้อ 4 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องมี
หลักฐานการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธ์ิ
ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย รวมทั้งใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)  
กรณีเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (เพ่ือการขนส่ง) 

ข้อ 5 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องมี
มาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวม และขนส่งของเสียอันตราย 
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 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 
ข้อ 5  ก่อนการขนส่งทุกครั้งให้ผู้ขนส่งมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) จัดให้มีเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับความปลอดภัยหร ืออ ุปกรณ์ 
ระงับอุบัติภัยไว้ประจำรถตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 

(2) จัดให้มีเอกสารแสดงความเป็นอันตราย ข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี ่ยวกับ 
วัตถุอันตราย 

(3) จัดให้มีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายติดไว้กับตัวรถ 
(4) จัดให้มีผู้ขับรถซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 และจัดให้มีผู้ประจำรถ

ตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 
(5) จัดให้ผู้ขับรถมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติงาน 
(6) ตรวจสอบความพร้อมและการเสพของมึนเมาของผู้ขับรถก่อนปฏิบัติงาน 
(7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด ซึ่งรวมถึงเส้นทาง 

ความเร็ว เวลาในการเดินรถ ปริมาณการบรรทุกวัตถุอันตรายและการระงับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น 
ข้อ 6  ให้ผู้ขับรถมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) ตรวจความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ แท้งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ แท้งก์ติดตรึง หีบห่อ
บรรจุวัตถุอันตราย ฉลาก ป้าย หรือเคร่ืองหมาย 

(2) ตรวจความถูกต้องของการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายในขณะนำขึ้นหรือนำลงจากรถ 
(3) ตรวจความถูกต้องของการจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง หรือการบรรทุกวัตถุอันตราย

บนรถ 
(4) ทำความเข้าใจเอกสารแสดงความเป็นอันตราย ข้อปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับ

วัตถุอันตรายก่อนทำการขนส่ง และเก็บเอกสารนั้นไว้ในห้องผู้ขับรถในที่ที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก ทั้งนี้ในกรณี
บรรทุกวัตถุอันตรายหลายชนิดไปในรถคันเดียวกันต้องมีเอกสารดังกล่าวเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด 
ให้ครบถ้วน 

(5) ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการขนส่ง เช่น สภาพยาง ความดันของลมยาง 
ระบบเบรค ระบบเครื่องยนต์ เอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ระงับอุบัติภัย
ประจำรถ ตามท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด  

(6) ใช้ความเร็วตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 
(7) ขับรถตามเวลาและใช้เส้นทางตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 
(8) ในกรณีจำเป็นต้องออกนอกเส้นทางหลักที ่ใช ้เพ ื ่อถึงจ ุดหมายปลายทาง 

ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบางพื้นที่ เช่น อุโมงค์ เขตจราจรหรือชุมชนที่หนาแน่น เป็นต้น และให้แจ้งให้ผู้ขนส่ง 
และเจ้าของวัตถุอันตรายทราบล่วงหน้าโดยมิชักช้าเท่าที่สามารถจะกระทำได้ 

(9) มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติงาน 
(10) ไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ 
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(11) พกใบอนุญาตขับรถและหนังสือรับรองของกรมการขนส่งทางบกให้ขับรถบรรทุก
วัตถุอันตราย 

(12) ตรวจความถูกต้องของเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ
ในเอกสารน้ัน และมอบให้ผู้รับวัตถุอันตรายเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง 

(13) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด ซึ่งรวมถึงเส้นทาง 
ความเร็ว เวลาในการเดินรถ ปริมาณการบรรทุกและการระงับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น 

ข้อ 10 ให้ผู้ขนส่งจัดให้มีการประกันภัยจากอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศกำหนด  

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
ซ่ึงวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2555 
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง

วัตถุอันตรายตามประกาศน้ี โดยกำหนดเง่ือนไขในการอนุญาต ดังน้ี 
(1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณ

ดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกับยานพาหนะขนส่ง
วัตถุอันตราย โดยเช่ือมโยงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบติดตามยานพาหนะของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย 
ที่ผู ้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายจัดทำและกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงในใบกำกับ 
การขนส่งของเสียอันตราย เมื่อรายละเอียดดังกล่าวถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ ให้ลงลายมือชื่อในใบกำกับ 
การขนส่งของเสียอันตรายทุกฉบับ และให้ทำการขนส่งของเสียอันตรายได้ต่อเมื่อผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย
ได้แจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว 

(3) รถยนต์บรรทุกที่ไม่ใช้แท้งก์ติดตรึงตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ต้องมีส่วนบรรทุกวัตถุอันตรายปิดทึบทุกด้านในการขนส่ง 
วัตถุอันตราย 

ข้อ 5 สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัถตุอันตรายเพื่อการขนส่งก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขตามข้อ 4(1) ข้อ 4(2) และข้อ 4(3) ในใบอนุญาต
ในช้ันการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

 
2.3  วิธีการนำไปปฏิบัติในโรงงาน  

 กรณีที่โรงงานเป็นผู้ขนส่งเอง 
 1) จัดทำเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่งกากของเสียที่กำหนดให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง 
กับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
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 2) มีการขออนุญาตทั้งในส่วนของผู้รวบรวมและผู้ขนส่งของเสียอันตราย และรถขนส่งของเสีย 
ที่อันตรายจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการจัดทำประกันภัยตามกฎหมายด้วย 
 3)  จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวมและขนส่ง
กากของเสีย รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้รับทราบ 
 4)  จัดทำมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั ่วไหลของกากของเสียขณะเก็บรวบรวม 
และขนส่ง และสื่อสารให้พนักงานที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้รับทราบ 
 ทั้งน้ี มาตรการตามข้อ 3) และข้อ 4) อาจรวมให้เป็นมาตรการเดียวกันได้ แต่ต้องครอบคลุมกรณี 
มีกากของเสียหกรั่วไหลในระหว่างการเก็บรวบรวมและขนส่งด้วย 
 5) ตั้งตั้งระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม (Global Positioning 
System : GPS) เพื่อควบคุมรถขนส่งกากของเสียตลอดเส้นทางที่ใช้ขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบนำ
กากของเสียไปทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง 
 6) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุและการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินที่เกิดจากการขนส่ง 

 กรณีที่โรงงานแต่งต้ังผู้ขนส่ง 
 1) จัดทำสัญญาที่มีเง่ือนไขให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
 2) มีการตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน (โรงงานต้องมีการ
สุ่มตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า) 
  
2.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 การขนส่งของเสียจากโรงงานลูกค้ามายังโรงงานของผู้รับบำบัด กำจัดถือเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
ในการก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการรั่วไหลของกากของเสียที่มาจากรถขนส่ง 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการโรงงานหลายแห่งมักจะละเลยในการตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งอย่างปลอดภัย รวมถึงความพร้อมของคนขับรถขนส่ง  

 สำหรับข้อแนะนำเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญในขั้นตอนการขนส่งกากของเสีย 
ได้แก่ 
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มีระบบควบคุมตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุให้มีสภาพดีก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง   

1)   จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบรถขนส่งและภาชนะบรรจุกากของเสีย 
โดยจำแนกเป็นการตรวจสอบประจำวัน ประจำเดือน และประจำปีซึ่งในแต่ละประเภทการตรวจสอบ
อย่างน้อยต้องมีการระบุในประเด็นต่อไปน้ี 

 รายการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง และภาชนะ
บรรจุกากของเสีย รวมถึงผ้าใบปกคลุมกรณี
ขนส่งกากของเสียที่เป็นของแข็งซึ่งไม่ไดบ้รรจุ
ในภาชนะ 

 ขั้นตอนการดำเนินงานในกรณีผลการตรวจสอบ
พบสภาพผิดปกติในระดับต่างๆ กัน 

 เงื ่อนไขผลการตรวจสอบที่ไม่สามารถนำรถ
หรืออุปกรณ์ออกไปปฏิบัติงานได้ทันที แต่ต้อง
รอผลการพิจารณาโดยผู ้ท ี ่ได้ร ับมอบหมาย 
ให้ควบคุมผลการตรวจสอบ 

2)  จัดทำใบรายการที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) โดยแบ่งเป็น 
 การตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น สภาพยาง
และความดันลมยางรถยนต์ ที ่ป ัดน ้ำฝน  
ไฟกระพริบและไฟท้าย ระบบเบรค ระบบ
เคร ื ่องยนต ์  เอกสารและอ ุปกรณ ์ต ่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ระงับ
อุบัติภัยประจำรถ ฯลฯ  

 การตรวจสอบภาชนะบรรจ ุ เช ่น สภาพ
ภาชนะ ป้ายระบุชนิดกากของเสีย ฝาปิด
ภาชนะ ผ้าใบปิดคลุม ฯลฯ 

3)  มีการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบ และฝึกอบรมจนเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

4) ก่อนนำรถขนส่งออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่จัดทำไว้   

มีระบบควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถและเอกสารประจำรถทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน 

ข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที ่สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ เหมือนกับข้อแนะนำเพื่อให้มีระบบควบคุม
ตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุโดยรายการอุปกรณ์ประจำรถและเอกสารประจำรถที่ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกครั้งอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง 

 ถังดับเพลิง 
 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกากของเสียหกรั่วไหล  
 รายชื่อผู้ที่ต้องแจ้งเหตุการณ์และเบอร์โทรศัพท์
ฉุกเฉิน 

 เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เพื่อใช้
เป็นเอกสารประจำยานพาหนะ 

 กรณีขนส่งของเสียอันตราย ต้องมีใบกำกับ
การขนส่งของเส ียอ ันตราย และป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายติด
ไว้กับตัวรถ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี ชุดกัน
สารเคมีกระเด็น แว่นครอบตา (Goggle) หรือ
กระบังหน้า (Face shield) ฯลฯ 

สำหรับชนิดและประเภทของป้ายที่ต้องติดไว้กับตัวรถ แสดงดังรูปที่ 16 
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1. ป้ายเตือนวัตถุอันตรายอื่น (กรณีเป็นประเภทท่ี 9) 
- ติดไว้ข้างรถทั้ง 2 ด้าน และด้านท้ายของตัวรถ 
- พื้นสีขาว แถบสีดำ ตัวหนังสือสีดำ สูงไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. 
เส้นขอบสีดำห่างเข้าไปจากขอบนอก 12.5 มม. 

- ถ้าติดฉลากน้ีที่บรรจุภัณฑ์ ใช้ขนาดฉลาก 10 ซม.10 ซม. 

 

2. ป้ายเตือนวัตถุไวไฟ (กรณีเป็นประเภทท่ี 3) 
- ติดไว้ข้างรถทั้ง 2 ด้าน และด้านท้ายของตัวรถ 

- ถ้าติดฉลากน้ีที่บรรจุภัณฑ์ ใช้ขนาดฉลาก 10 ซม.10 ซม. 

 

3.  ป้ายสีส้ม 
 
 หมายเลขความเป็นอันตรายของวัตถุทีข่นส่ง (Kemler 

Code) 

 หมายเลขสหประชาชาติ UN Number 
- พื้นสีส้ม 
- ตัวหนังสือสีดำสูง 10 ซม. หนา 15 มม. 
- เส้นขอบและเส้นแบ่งกลาง หนา 15 มม. 
- ตำแหน่งที่ต้องติดตั้งป้าย 

1) กรณีรถขนสินค้าอันตรายแบบแท้งก์ทีต่ิดตรงึกับตวัรถ 
(Fixed Tanks) ให้ติดป้ายไว้ที่ด้านข้างตามความยาว 
ทั้งสองด้านและด้านหลังรถบรรทุก 

2) รถบรรทุก Tank Container หรือ Bulk ให้ติดป้ายดังข้อ 
1) แต่อนุโลมให้ใช้แผ่นป้ายที ่สามารถลอกออกได้ 
(สติ๊กเกอร์) 

 

4. ป้ายวัตถุอันตราย 
- ติดไว้ข้างรถ 2 ด้าน ที่เห็นได้ชัด 
- ตัวหนังสือสีแดง สูง 10 ซม. พื้นสีขาว 

รูปที่ 16 ชนิดและประเภทของป้ายที่ต้องติดไว้กับตัวรถขนส่งของเสียอันตราย 
 

วัตถุอันตรายอ่ืนๆ 

25 ซม. 25 ซม. 

ของเหลวไวไฟ 

25 ซม. 25 ซม. 

90 
3082 

40 ซม. 

90 
3077 

30 ซม. 
ของเหลว 

30 ซม. 
ของแข็ง 

20 ซม. 

40 ซม. 
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มีการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุและการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
ชีวิตหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการขนส่ง 

ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ขนส่ง ที่ขนส่งวัตถุอันตรายโดยใช้แท็งก์ยึดติดถาวร  
ย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่ง
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

มีระบบควบคุมตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถขนส่งกากของเสียทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน 

1)  จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถขนส่ง 
กากของเสีย โดยจำแนกเป็นการตรวจสอบทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน ประจำเดือน และประจำปี 
ซึ่งในแต่ละประเภทการตรวจสอบอย่างน้อยต้องมีการระบุในประเด็นต่อไปน้ี 

 รายการตรวจสอบ (เช่น สภาพร่างกาย สภาพ
จิตใจ ระดับแอลกอฮอล์ ฯลฯ) วิธีตรวจสอบ 
ผู้ที ่รับผิดชอบตรวจสอบทั้งนี้ กรณีที่ขับรถ
ขนส่งกากของเสียที่เป็นอันตรายควรเลือกใช้
วิธ ีการที ่เชื ่อถือได้ในการตรวจสอบระดับ
แอลกอฮอล ์ เช ่น เคร ื ่องตรวจว ัดระดับ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ 

 ข ั ้ นตอนการดำเน ินงานในกรณ ีผลการ
ตรวจสอบ พบสภาพผิดปกติในระดับต่างๆ กัน 

 เงื ่อนไขผลการตรวจสอบที ่พนักงานขับรถ 
ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันที แต่ต้อง
รอผลการพิจารณาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ควบคุมผลการตรวจสอบ 

2)  มีการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายทราบ และฝึกอบรมจนเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3)  ก่อนมอบหมายภารกิจให้พนักงานขับรถออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่จัดทำไว้   

มีระบบติดตามตรวจสอบรถที่ใช้ในการขนส่งกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่ากากของเสียไม่ถูกขนส่งออกนอก
เส้นทางที่กำหนดไว้ 

1)  ให้โรงงานใช้ระบบการบันทึกเลขไมล์ของรถที่ใช้ขนส่งทั้งก่อนและหลังจากปฏิบัติงานขนส่งกากของเสีย 
และบันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 

2)  โรงงานอาจใช้วิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำกากของเสียออกไปในระหว่าง
ขนส่ง เช่น กากของเสียจำพวกถังหรือบรรจุภัณฑ์สามารถถ่ายภาพหลังจากนำกากของเสียจากโรงงาน
ลูกค้าบรรทุกขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับเมื่อรถขนส่งกากของเสียมาถึงโรงงาน    
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มีระบบติดตาม (GPS Tracking) ควบคุมรถขนส่งกากของเสียตลอดเส้นทางที่ใช้ขนส่ง 

1)  ให้โรงงานใช้ระบบ GPS Tracking ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบรถขนส่งกากของเสียแต่ละคันได้ตลอดเวลา 
ที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการติดตั้ง GPS พร้อมโปรแกรมที่สามารถติดตามรถได้แบบ  
Real Time โดยบริษัทเอกชนแล้วหลายราย ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการจัดทำ
ระบบติดตามตำแหน่งรถขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายโดยใช้ระบบ GPS ด้วยเช่นกัน 

2)  โรงงานควรมีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถขนส่งกากของเสียแต่ละคัน ผ่านระบบ GPS 
Tracking โดยอาจใช้ว ิธ ีการสุ ่มเพื ่อตรวจสอบระยะเวลาและเส้นทางที ่รถขนส่งแต่ละคันใช้ 
ขณะปฏิบัติงาน  

กากของเสียจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ 

1)  เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับกากของเสียแต่ละชนิด ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังน้ี 
 กากของเสียและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ 
ต้องไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน (Compatibility) 
เช่น 
- สารที่มีฤทธิ ์กัดกร่อนสูง ประเภทกรด
หรือด่าง ไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็ก 
- สารไวไฟไม่ควรเก็บในภาชนะที ่เป็น
พลาสติก 

 ตัวทำละลายอินทร ีย ์ท ี ่ม ีธาต ุฮาโลเจนเป็น
องค ์ประกอบ ไม ่ควรเก ็บในภาชนะที ่ เ ป็น
อลูมิเนียม 

 ห้ามนำของเสียที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน (เข้ากัน
ไม่ได้) ใส่ไว้ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน 

2)  ภาชนะแต่ละใบที่ใช้บรรจุกากของเสีย จะต้องมีฉลากระบุชื่อหรือชนิดกากของเสีย ปริมาณที่บรรจุ  
ช่ือลูกค้าที่ส่งกากของเสีย และวันที่รับกากของเสีย  

3)  ภาชนะที่บรรจุกากของเสียอันตราย ต้องติดป้ายหรือเคร่ืองหมาย ดังน้ี 
 ป้ายข้อความ “วัตถุอันตราย” 
 ป้ายเครื ่องหมายแสดงลักษณะความเป็นอันตรายของกากของเสียที ่บรรจุอยู ่ภายในภาชนะ  
ซึ่งเป็นไปตามระบบสากลของการจำแนกวัตถุอันตราย ที่จำแนกวัตถุอันตรายออกเป็น 9 ประเภท คือ 
  

ประเภทที่ 1  วัตถุระเบิด ประเภทที่ 6  วัตถุมีพิษและวัตถุติดเช้ือ 
ประเภทที่ 2  ก๊าซ ประเภทที่ 7  วัตถุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 8  วัตถุกัดกร่อน 
ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 9  วัตถุอ่ืนๆ ที่เป็นอันตราย 
ประเภทที่ 5  วัตถุออกซิไดซ์และออร์แกนิก 

เปอร์ออกไซด์ 
 

 

ดังน้ัน ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตรงกับประเภทกากของเสียที่บรรจุอยู่จริง แสดงดังรูปที่ 17 
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วัตถุระเบิด : ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก
เสียดสีหรือได้รับความร้อน เช่น ทีเอ็นที  
ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ  

ก๊าซไวไฟ : ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น
ก ๊ าซห ุ งต ้ม ก ๊ าซไฮโดรเจน  ก ๊ าซม ี เทน  
ก๊าซอะเซทีลีน 

 

ก๊าซไม่ไวไฟ, ไม่เป ็นพิษ : อาจเกิด
ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกอย่างแรง หรือ
ได้ร ับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น 
ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

ก๊าซพิษ : อาจตายเมื่อสูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน 
ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 

 

ของเหลวไวไฟ : ติดไฟง ่ายเม ื ่อถูก
ประกายไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์
อะซิโตน ไซลิน  

ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟง่าย เมื ่อถูกเสียดสี 
หรือได้รับความร้อนสูงภายใน 45 นาที เช่น  
ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ 

 

วัตถุที ่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ : เช่น
แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม 

 

วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง : ลุกติดไฟได้
เมื ่อสัมผัสกับอากาศภายใน 5 นาที เช่น 
ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเด ียม 
ซัลไฟต์ 

 

วัตถุออกซิไดซ์ : ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สาร
อื่นเกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจน
เปอร ์ออกไซด์ โปแตสเซ ียมคลอเรต 
แอมโมเนียมไนเตรท  

ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ : อาจเกิดระเบิดได้
เมื่อถูกความร้อน ไวต่อการกระทบและเสียดสี
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นๆ เช่น อะซิโตน
เปอร์ออกไซด์ 

 

วัตถุติดเชื้อ : วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
และทำให้เกิดโรคได้ เช่น ของเสียอันตราย
จากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาท่ีใช้แล้ว   

วัตถุมีพิษ : อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงจากการกิน การสูดดมหรือจากการ
สัมผัสทางผิวหนัง เช ่น อาร์ซีน ิคไซยาไนด์ 
ปรอท สารฆ่าแมลง สารปราบศัตรูพืช โลหะ
หนักเป็นพิษ 

 

วัตถุกัมมันตรังสี : วัตถุที่สามารถให้รังสี
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น โคบอลต์ 
เรเดียม  

วัตถุกัดกร่อน : สามารถกัดกร่อนผิวหนังและ
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น 
กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 

 

วัตถุอื ่นๆ ที่เป็นอันตราย : เช่น ของเสียอันตราย (ที่ระบุอยู่ในกฎหมายวัตถุอันตราย) แอสเบสทอส 
ของเสียปนเปื้อนไดออกซิน 

รูปที่ 17 เครื่องหมายสากลแสดงลักษณะความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 
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3.1 วัตถุประสงค์ 

 เมื่อกากของเสียถูกขนส่งเข้ามาในบริเวณโรงงาน โรงงานจะต้องทำการตรวจสอบว่ากากของเสีย 
ที่ถูกขนส่งมานั้นมีความถูกต้องทั้งประเภทและปริมาณกากที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และใบกำกับการขนส่ง 
กรณีที่เป็นของเสียอันตรายหรือไม่ เพราะหากโรงงานตกลงรับกากของเสียที่ไม่สามารถบำบัด กำจัดได้เอง 
เข้ามาไว้ภายในบริเวณโรงงานแล้ว โรงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกากของเสียชนิดนั้นๆ ในการส่งไปบำบัด 
กำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป และเนื่องจากกากของเสียได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงาน 
จึงต้องมีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการหกหล่นหรือรั่วไหล
ของกากของเสียเกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการบำบัด/กำจัดกากของเสียด้วย  
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การรับกากของเสียที่มีประเภทหรือปริมาณ
กากของเสียไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า  
หรือไม่ตรงกับใบกำกับการขนส่ง (กรณีเป็น 
ของเสียอันตราย) 

 ความแข็งแรงของถนนหรือเส้นทางเดินรถ
ขนส่งกากของเสียภายในโรงงาน (เช่น พ้ืน
คอนกรีตหรือลาดยาง) มีการแบ่งช่องจราจร
ชัดเจน และมีป้ายเตือนในบริเวณที่เป็นจุด
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปากทางเข้า
โรงงานจนถึงพื ้นที ่ปฏิบัติงานรีไซเคิลหรือ
กำจัด 

 การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งกากของเสียหรือ
การหกรั่วไหลของกากของเสียออกจากภาชนะ
บรรจุในระหว่างที่อยู ่ในโรงงานหรือเมื ่อเกิด
อ ุบ ัต ิ เหต ุแล ้ วไม ่ม ีการดำเน ินการแก ้ ไข
สถานการณ์อย่างทันท่วงที 

 การลักลอบนำกากของเสียไปกำจัดอย่างไม่
เหมาะสม  

 มีจุดล้างล้อรถ และล้างกระบะรถขนส่งกาก 
ของเสียก่อนออกนอกบริเวณโรงงานและมี
ระบบรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถ แยกจาก
ระบบระบายน้ำฝน และนำน้ำเสียไปบำบัด 

ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ จะนำไปสู่การรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน 

 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ข้อ 10 การรับมอบของเสียอันตรายให้ผู ้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย 
ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบต้นฉบับและคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสยีอันตรายในลำดับที่ 4 ลำดับ
ที่ 5 และลำดับที่ 6 ให้ถูกต้องตรงกับของเสียอันตรายที่จะรับกำจัด หากเห็นว่ารายละเอียดในใบกำกับ 

ส่วนที ่3 การรับสิ่งปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ช้แล้วเขา้มาไวใ้นบริเวณโรงงาน 
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การขนส่งของเสียอันตรายถูกต้องครบถ้วนให้ลงลายมือชื่อผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายหรือ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ที่ตั้งของสถานที่รับกำจัด หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ลงวันที่ เดือน ปีที่รับ 
ของเสียอันตรายในต้นฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายและคู่ฉบับลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 

(2) ส่งคืนคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายลำดับที่ 4 ให้ผู้ขนส่งของเสีย
อันตราย ต้นฉบับส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและคู่ฉบับลำดับที่ 6 ส่งให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายภายใน 
15 วัน นับต้ังแต่วันได้รับมอบของเสียอันตรายไว้กำจัด 

(3) กรณีรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไม่ตรงกับรายการในใบกำกับการขนส่ง
ของเสียอันตรายให้ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายรับของเสียนั้นไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้ก่อกำเนิด
ของเสียอันตรายทราบทันที โดยผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในระหว่างการเจรจาต่อรอง ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มสำหรับการบำบัดและกำจัด
และค่าใช้จ่ายอื่นตามสมควร หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน 15 วัน ให้ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสีย
อันตรายแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบกำกับการขนส่ง -04 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับน้ี 

(4) จัดเก็บคู่ฉบับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายลำดับที่ 5 ไว้อย่างน้อย 3 ปี 
นับต้ังแต่วันได้รับมอบของเสียอันตรายไว้กำจัด 

(5) แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับของเสียอันตราย 
ไว้กำจัด กรณีผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายส่งของเสียอันตรายไปกำจัด โดยไม่ได้จัดทำใบกำกับการขนส่ง 
ของเสียอันตรายตามแบบกำกับการขนส่ง-05 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

(6) ปฏิบัติตามคำแนะนำหลักเกณฑ์วิธีการอ่ืนตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  พ.ศ. 2547 

 ข้อ 1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ 
และช่ือผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 

ข้อ 2   ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทำข้อตกลงกับผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ ่งได้นำสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วออกไปบำบัดหรือกำจัด โดยให้ผู ้ร ับบำบัดหรือกำจัด 
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ส่งมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการบำบัดหรือกำจัด และการขนส่ง 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกครั้งที่ได้รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
เพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดหรือนำไปใช้เป็นประโยชน์อื่นใด โดยวิธีการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  



 

 

 
147 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งทันทีเมื่อได้นำ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงสถานที่บำบัดหรือกำจัดของผู้รับบำบัดหรือกำจัด 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 ข้อ 19 ต้องใช้ใบกำกับขนส่ง และต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง 
การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาในบริเวณ
โรงงาน ให้แจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ 20 ต้องรับภาระความรับผิด (Liability) ต่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เมื่อรับดำเนินการ
บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และได้ลงลายมือช่ือในใบกำกับการขนส่งแล้ว 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
ข้อ 2 ต้องรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ที่ได้รับใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน มายังโรงงานของผู้รับบำบัดหรือกำจัด  
ตามรายช่ือและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน 

ข้อ 3 กรณีรับบำบัดหรือกำจัดสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่เป็นของเสียอันตราย  
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และปริมาณของเสียอันตรายให้ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ในใบกำกับ
การขนส่ง หากพบว่ารายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไม่ตรงกับรายการในใบกำกับการขนส่ง ให้ผู้ประกอบ
กิจการรับบำบัดและกำจัดดำเนินการดังต่อไปน้ี  
 (1) กรณีเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตแล้วตามข้อ 2 ให้ผู้ประกอบ
กิจการรับบำบัดและกำจัด รับมอบของเสียอันตรายนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้ก่อกำเนิดทราบทันทีโดยผู้ก่อกำเนิด 
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มสำหรับการบำบัดหรือกำจัด หากไม่สามารถหาข้อยุติได้
ภายใน 15 วัน ให้ผู้รับบำบัดและกำจัด แจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทราบทันที
ภายในวันที่ครบกำหนด เพ่ือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสั่งการต่อไป 
 (2) กรณีเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2 ให้ผู้รับบำบัด
และกำจัดฯ ส่งคืนของเสียอันตรายให้ผู้ก่อกำเนิดโดยทันที พร้อมเก็บสำเนาใบกำกับการขนส่งไว้เป็นหลักฐาน 
แล้วแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งคืน
ของเสียอันตรายให้กับผู้ก่อกำเนิดที่เป็นเจ้าของของเสียอันตรายเพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ข้อ 4 ห้ามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย โดยไม่มีใบกำกับ 
การขนส่งโดยเด็ดขาด 
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3.3 วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 
1) จัดให้มีสถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ ถนน 

เส้นทางเดินรถ จุดพักกากของเสีย จุดล้างล้อรถและกระบะรถขนส่งกากของเสีย รวมถึงระบบรวบรวมน้ำเสีย
จากการล้างรถและนำไปบำบัด พร้อมจัดให้มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

2) จัดทำเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับกากของเสียเข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน โดยกำหนด 
ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ และสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

3) จัดทำเกณฑ์การปฏิเสธการรับกากของเสีย 
และมาตรการตอบสนองกรณีกากของเสียที่ขนส่ง 
ไม่ตรงกับในใบกำกับการขนส่งหรือตามที่ตกลงกันไว้ 
และส ื ่อสารให ้พน ักงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องท ั ้ งหมด 
ได้ร ับทราบ สำหรับเกณฑ์ในการปฏิเสธการรับ 
กากของเส ียควรต ิดไว ้ ในสถานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 
3.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 เมื ่อกากของเสียที ่ถูกขนส่งมายังบริเวณโรงงานของผู ้ร ับบำบัด กำจัด โรงงานจะต้องรับผิดชอบ 
ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากกากของเสียเหล่านั้น ดังนั้น การตรวจรับกากของเสียตั้งแต่ทันทีที่เดินทาง 
เข้ามายังภายในบริเวณโรงงานเพื่อป้องกันการรับกากของเสียที่โรงงานไม่สามารถบำบัด กำจัดได้ไว้ในโรงงาน 
ตลอดไปจนถึงการใช้วิธีที่ปลอดภัยในการเก็บกักกากของเสียก่อนนำไปบำบัด กำจัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหลายแห่งมักจะไม่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบกากของเสียทันทีที่เข้ามาถึงโรงงาน 
และการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล หกล้นหรือการเกิดอุบัติเหตุจากการขนถ่ายกากของเสียหรือการเก็บกัก
กากของเสียไว้ภายในโรงงานก่อนนำไปบำบัด กำจัดเท่าที่ควรจะเป็น     
 สำหรับข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญในขั้นตอนการรับกากของเสีย
เข้ามาไว้ในบริเวณโรงงาน ได้แก่ 

ถนนหรือเส้นทางเดินรถขนส่งกากของเสียภายในโรงงานจะต้องแข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 

1)   ผิวถนนในโรงงานที่เป็นเส้นทางวิ่งของรถขนส่งกากของเสียซึ่งต้องใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ ควรเป็น
พื้นที่ที่มีความแข็งแรง (เช่น พื้นคอนกรีตหรือลาดยาง) มีการแบ่งช่องจราจรชัดเจน และมีป้ายเตือน 
ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต้ังแต่ปากทางเข้าโรงงานจนถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานรีไซเคิลหรือกำจัด 

2)   กรณีมีทางแยก ทางร่วมหรือจุดตัดของกระแสจราจรบนถนนในโรงงาน ให้จัดทำป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ 
ทราบก่อนเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังในการขับขี่ 

3) มีการตรวจสอบและบันทึกการเข้า-ออกของรถขนส่งกากของเสีย 
สำหรับตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี แสดงดังรูปที่ 18 
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ติดป้ายจำกัดความเร็วสำหรับรถขนส่งกากของเสียก่อนเข้าพ้ืนท่ีโรงงาน 

   

ติดระบบบันทึกการเข้า-ออก 
ของรถขนส่งแบบอัตโนมัติ 

ติดต้ังเคร่ืองชั่งน้ำหนัก 
เพ่ือตรวจสอบน้ำหนักกากของเสีย 

จัดทำบันทึกข้อมูลการรับ/ 
จัดเก็บกากของเสียแบบออนไลน์ 

เเสดงไว้บริเวณพ้ืนท่ีจัดเก็บ  

รูปที่ 18 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรบัขั้นตอนการรับกากของเสยีเข้ามาในบริเวณโรงงาน 
 

มีการตรวจสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุกากของเสีย และมีมาตรการตอบสนองกรณีมีการหกรั่วไหล 
ของกากของเสียระหว่างการขนส่งภายในโรงงาน 

1)   เม ื ่อรถขนส่งกากของเส ียเข ้ามาในบริเวณ
โรงงาน ให้พนักงานของโรงงานซึ ่งทำหน้าที่
ตรวจสอบน้ำหนักหรือปริมาตรของเสียที่ขนส่ง
มา ทำหน้าที ่ตรวจสอบสภาพรถและภาชนะ
บรรจุกากของเสียว่ามีการรั่วไหลหรือตกหล่น
ของกากของเสียออกจากภาชนะบรรจุและรถ
หรือไม่ด้วยทุกครั้ง โดยเพิ่มเป็นรายการที่ต้อง
ตรวจสอบใน Checklist หรือแบบบันทึกการ
ตรวจสอบกากของเสีย 

2)  จ ัดทำข ั ้นตอนการปฏ ิบ ั ติงานกรณ ีม ีการ 
หกรั่วไหลของกากของเสียระหว่างการขนส่ง 
โดยจำแนกสถานการณ์หรือความรุนแรงของ
การหกรั ่วไหลของกากของเสียแตกต่างกัน 
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนหรือแต่ละกรณี ทั้งนี ้ อาจรวมอยู่ใน
แผนฉุกเฉินของโรงงานก็ได้ 

3)  จัดทำเกณฑ์ในการปฏิเสธการรับกากของเสีย 
ท ี ่ โรงงานไม ่สามารถร ับได ้ ซ ึ ่ งอย ่างน ้อย 
ควรเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
หรือเงื ่อนไขที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4)  จัดทำมาตรการตอบสนองกรณีที่มีกากของเสีย
ดังกล่าวเข้ามาในบริเวณโรงงาน ซึ่งกรณีที่เป็น
กากของเสียอันตรายต้องสอดคล้องกับกฎหมาย 
ที ่ระบุว ่า จะต้องส่งกากของเสียอันตรายท่ี
โรงงานไม่สามารถรับได้คืนให้แก่ผู ้ก่อกำเนิด
ในทันทีพร้อมเก็บสำเนาใบกำกับการขนส่งไว้
เป็นหลักฐานแล้วแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานที ่ได้รับมอบหมายทราบภายใน  
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งคืนกากของเสียอันตราย
ให้กับผู้ก่อกำเนิดฯ ที่เป็นเจ้าของกากของเสีย
อันตราย 
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4.1 วัตถุประสงค์ 

 การขนถ่ายหรือถ่ายเทกากของเสียจากรถขนส่งมายังพื้นที่จัดเก็บกาก เพื่อรอนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก 
รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดกากของเสียของโรงงาน จะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน ขณะเดียวกันภาชนะบรรจุ 
กากของเสียและวิธีการแยกจัดเก็บกากของเสียจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะสมบัติกากของเสีย 
ที่จัดเก็บเพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือรั่วไหลของกากของเสียออกจากภาชนะ หรือสถานที่จัดเก็บรวมถึง 
การทำปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นำมาจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบควบคุมสถานที่จัดเก็บ 
กากของเสียไม่ให้เกิดสภาวะที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด และการลุกไหม้ของกากของเสียที่จัดเก็บด้วย  
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การเก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุและการหกรั ่วไหลของ 
กากของเสียในระหว่างการขนถ่ายกากของเสีย
ไปยังสถานที่หรือภาชนะจัดเก็บกากของเสีย 

 การกัดกร่อน หรือรั่วไหลของกากของเสียออก
จากภาชนะและสถานที่จัดเก็บ รวมถึงการทำ
ปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นำมาจัดเก็บ
จนเกิดการระเบิด และการลุกไหม้ของกาก 
ของเส ียท ี ่จ ัดเก ็บในระหว ่างการจ ัดเก็บ 
กากของเสียเพ่ือรอนำไปบำบัด กำจัด 

 การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบ 
หัวกระจายน้ำหรือสารเคมีดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) หรือระบบอื่น 
ที่เทียบเท่าไว้บริเวณสถานที่จัดเก็บกากของเสีย 
ที่เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ หรือบริเวณสถานท่ีจัดเก็บ
วัตถุดิบซึ่งเป็นสารอันตราย เช่น สารไวไฟ และ  
ตัวทำละลาย เป็นต้น 

4.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ข้อ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานต้องเป็นดังต่อไปน้ี 
(1) บ่อหรือถังเปิดที ่ทำงานสนองกันกับเครื ่องจักรที ่อาจเป็นอันตรายในการ

ปฏิบัติงานของคนงานต้องมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัยทางด้านที่คนเข้าถึงได้ สูงไม่น้อยกว่า 100 
เซนติเมตร จากระดับพ้ืนที่ติดกับบ่อหรือถังน้ัน 

(2)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมีหรือของเหลว 
อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั ้งแต่ 
25,000 ลิตรขึ้นไป ต้องมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องสร้างเขื่อน หรือ

ส่วนที ่4 การจดัเก็บสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุี่ไม่ใชแ้ล้วไวใ้นพืน้ที่เกบ็กาก เพื่อรอนำเขา้สู่
กระบวนการคัดแยก รไีซเคลิ และบำบดั/กำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว 
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กำแพงคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าวได้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่มีภาชนะ
บรรจุมากกว่าหนึ่งถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุที่บรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแก่ภาชนะดังกล่าว 
และต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจาย
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน 

 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 

ข้อ 5 ต้องจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับมอบภายในอาคารหรือบริเวณที่จัดไว้
โดยเฉพาะ และต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่จัดเก็บไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบาย
อากาศที่พอเพียง และมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย 

(2) กรณีที่จัดเก็บไว้นอกอาคาร ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัย
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ำ อากาศ โดยการจัดเก็บไว้นอกอาคาร 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายก่อน 

(3) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายและที่เป็นของเสียอันตราย
หรือของเสียอันตรายที่อาจก่อปฏิกิริยาต่อกันออกจากกันเป็นสัดส่วน โดยต้องแสดงป้าย เครื่องหมาย และ 
คำเตือนความเป็นอันตรายติดต้ังไว้ในบริเวณจัดเก็บของเสียอันตรายด้วย 
 ข้อ 6 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย 
ต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดฉลาก ป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ความเป็นอันตรายโดยฉลากที่ติดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ติดตรึงกับพ้ืน  
ต้องแสดงรายละเอียด ช่ือและปริมาณของเสียอันตราย เลขที่ใบกำกับการขนส่งและช่ือผู้ก่อกำเนิดให้ครบถ้วน 

ข้อ 9 ต้องทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียไม่อันตราย
ภายใน 30 วัน และที่เป็นของเสียอันตรายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
หากจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการบำบัดหรือกำจัด ต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดโดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด้วย 

ข้อ 10 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไม่สามารถ
รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 9 และต้องการนำสิ่งปฏกูิล
หรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วส่งไปบำบัดหรือกำจัดโดยผู้รับบำบัดและกำจัดฯ รายอื่น ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด และต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาตนำ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
ข้อ 12  โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ ที่มีพ้ืนที่ต่อเน่ือง

ติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนที่น้ัน 

ข้อ 13 การติดตั ้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

ข้อ 14 สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดต้ังระบบดับเพลิง
อัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534 
ข้อ 23 ในกรณีที่นายจ้างมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไว้ในสถานประกอบการ  

ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยา หรือ

การหมักหมมทำให้กลายเป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให้แยกเก็บโดยไม่ให้ปะปนกันและต้องเก็บในห้อง 
ที่มีผนังทนไฟและประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจห้องทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องน้ันแล้ว 

(2) จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องเก็บและ 
ห้องปฏิบัติงาน 

(3) ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเป็น
สาเหตุให้เกิดการติดไฟ 

(4) ต้องจัดทำป้าย “วัตถุระเบิดห้ามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟห้ามสูบบุหรี่” แล้วแต่
กรณีด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร บนพื้นสีขาว ติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจนที่หน้าห้องเก็บวัตถุ
ดังกล่าว และห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไป 

ข้อ 24  ในกรณีที ่ว ัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเป็นของเหลว นอกจากการปฏิบัติตามข้อ 23  
แล้วนายจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(1) การเก็บรักษาและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษา
น้ำมันเช้ือเพลิง 

(2) การป้องกันอันตรายจากการขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว 
ก.  การขนถ่ายจากภาชนะหรือถังที่อยู่ภายในหรือนอกอาคารชนิดติดตรึงกับที่

ต้องใช้ระบบท่อปิด ในกรณีที่ใช้ภาชนะขนาดเล็กชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ อาจเลือกใช้วิธีกาลักน้ำหรือป๊ัมที่มีวาล์ว
ซึ่งสามารถปิดได้เองในการขนถ่าย ห้ามใช้วิธีอัดอากาศ 

ข.  วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่นำไปใช้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน  
ต้องห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนไม่น้อยกว่า 16 เมตร เว้นแต่จะมีการป้องกันไว้อย่างปลอดภัย 
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  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
พ.ศ. 2534 

 ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัว ที่ล้างตา ไว้ในบริเวณท่ีลูกจ้าง
ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ข้อ 14 ให้นายจ้างจัดที่ล้างมือ ล้างหน้า สำหรับลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ไว้โดยเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่ึงที่ต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพ่ิมจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คน
ให้ถือเป็น 15 คน เพ่ือใช้ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนด่ืมเครื่องด่ืม และก่อนออกจากที่ทำงานทุกครั้ง 
 ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มีห้องอาบน้ำสำหรับลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ไว้โดยเฉพาะ เพื่อใช้ชำระร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วน 
ของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คนให้ถือเป็น 15 คน ทั้งน้ี จะต้องจัดของใช้ที่จำเป็นสำหรับการชำระสารเคมีอันตราย
ออกจากร่างกายให้เพียงพอและมีใช้ตลอดเวลา 

 

4.3  วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

1) จัดให้มีสถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือ 
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ได้แก่ อาคารเก็บกักกากของเสีย คัน เขื่อน คูล้อมรอบ
อาคารเก็บกักกากของเสีย เขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบ
ภาชนะบรรจุกากของเสียอันตรายที ่เป็นของเหลว 
อุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวในภาชนะบรรจุ 
กากของเสียอันตราย ที่ล้างมือ ล้างตาและอาบน้ำ
ฉุกเฉิน ฯลฯ พร้อมจัดให้มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

2)  จัดทำคู ่ม ือการจัดเก ็บและขนถ่าย 
กากของเส ียอันตรายอย่างปลอดภัย พร้อมกับ 

การฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่รับเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในส่วนน้ี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี 
และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการจัดเก็บและขนถ่าย
สารเคมี 

3)  จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการขนถ่ายของเสียอันตรายที ่ เป ็นของเหลว  
และสื ่อสารให้พนักงานที ่ เก ี ่ยวข้องได้ร ับทราบ  
พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

4)  เอกสารที่เป็นผลจากการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ฯ เช่น แบบบันทึกการจัดเก็บและการนำ 
กากของเสียที่จัดเก็บออกไปบำบัด กำจัด 

 
4.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ในระหว่างการขนหรือถ่ายเทกากของเสียจากรถขนส่งมายังพื ้นที ่จ ัดเก็บกาก เพื ่อรอนำเข้าสู่
กระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัดของโรงงาน โรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานได้ 
ประกอบกับภาชนะที่ใช้ในการบรรจุกากของเสียและวิธีการจัดเก็บกากของเสียของโรงงานเองยังไม่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะสมบัติกากของเสียที่จัดเก็บ จึงทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือหกรั่วไหลของกากของเสีย
ออกจากภาชนะบรรจุ และสถานที่จัดเก็บหรืออาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยากันเองระหว่างกากของเสียที่นำมาจัดเก็บ   

 สำหรับข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญในขั้นตอนการจัดเก็บกากของเสีย
ไว้ในพ้ืนที่เพ่ือรอนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัด ได้แก่ 
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มีการจัดเก็บกากของเสียไว้ภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง กรณีจัดเก็บไว้นอกอาคารต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

1) มีการจัดเก็บกากของเสียไว้ภายในอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง 
2) ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือความร้อนในบริเวณพื้นที่จัดเก็บกากของเสียที่เป็นสารอันตราย 

เช่น สารไวไฟหรือตัวทำละลาย และหากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด 
(Explosion Proof) เพ่ือป้องกันการลุกไหม้หรือการระเบิด 

3) ต้องติดตั ้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที ่เหมาะสมกับพื ้นที ่จัดเก็บกากของเสียที ่เป็นวัตถุดิบซึ ่งเป็น 
สารอันตราย เช่น สารไวไฟ ตัวทำละลาย ที่มีพ้ืนที่เกิน 14 ตารางเมตร  

4) ต้องติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำหรือสารเคมีดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 
Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพื้นที่จัดเก็บกากของเสียที่เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ 
ที่มีพ้ืนที่ต่อเน่ืองติดต่อกันต้ังแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป  

5) กรณีจัดเก็บกากของเสียไว้นอกอาคาร ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัยและ 
การปนเป้ือนสู่ดิน น้ำ และอากาศ  

6) สำหรับสถานที่จัดเก็บกากของเสีย ควรมีลักษณะดังน้ี 
 บริเวณโดยรอบต้องไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิด
อัคคีภัย : ไม่มีหญ้าขึ้นรก ไม่มีวัสดุติดไฟได้ 
และไม่มีแหล่งประกายความร้อน 

 ต้องไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทาง
จราจร 

 พื้นต้องแข็งแรงและรับน้ำหนักกากของเสีย
ได้ไม่ลื ่น กรณีจัดเก็บของเสียอันตราย 
ต้องทนต่อการกัดกร่อน ทนน้ำ 

 มีรางระบายลงสู ่บ ่อกักเก็บ หรือเขื ่อน 
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างกากของเสีย
ไหลออกสู่ภายนอก และมีมาตรการป้องกัน 
การปนเป้ือนของมลสารสู่ดิน น้ำ อากาศ 

 จัดเก็บกากของเสียไว้ในภาชนะปิด กรณีเป็น 
ของเสียที่เป็นของแข็งและไม่เป็นอันตรายอาจใช้ 
วัสดุปิดคลุมที่กันการชะของน้ำฝนได้มิดชิด 

 มีอุปกรณ์รองรับภาชนะบรรจุกากของเสียที่เป็น
อันตราย กรณีมีการหกร่ัวไหลของกากของเสีย 

 การวางซ้อนกันของภาชนะบรรจุต้องสูงไม่เกิน  
3 เมตร และมีความปลอดภัย 

 จัดให้มีที ่ล ้างมือ ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน 
(Emergency Shower & Eyewash) และอยู่ใน
สภาพพร ้อมใช ้งานไว ้บร ิ เวณพื ้นท ี ่จ ัดเก็บ 
กากของเสีย 

โดยตัวอย่างการจัดสถานที่และมาตรการที่ควรดำเนินการกรณีจัดเก็บกากของเสียไว้นอกอาคาร 
แสดงดังรูปที่ 19 

 

กรณีจัดเก็บกากของเสียไว้นอกอาคาร โรงงานต้องทำหนังสือขอความเห็นชอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายก่อน พร้อมแนบภาพถ่ายแสดงมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัย
และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และหากเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานระบุว่าโรงงานต้องจัดเก็บ 
กากของเสียไว้ในอาคาร โรงงานจะต้องทำหนังสือขอยกเลิกเง่ือนไขในใบอนุญาตเพ่ิมเติมด้วย 
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ต้องเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บกากของเสียให้เหมาะสมกับประเภทกากของเสยี 

ข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้เหมือนกับในกรณีข้อกำหนดกากของเสีย
จะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะในขั้นตอนการขนส่งของเสีย 

ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ต้องติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวในถังและมีมาตรการ
รองรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล 

1) ภาชนะที่มีขนาดตั ้งแต่ 25,000 ลิตรขึ ้นไป  
ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงโดยรอบให้มีขนาดที่
เก็บกักกากของเสียได้ทั้งหมด สำหรับกรณีที่มี
ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายมากกว่า 1 ถัง 
เขื ่อนต้องมีขนาดเท่ากับปริมาตรของถังที ่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด 
 

2) มีการกำหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการ
บรรจุกากของเสีย (ทั้งของแข็งและของเหลว)  
ในภาชนะขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของกากของเสียน้ันๆ 

3) ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว
ทุกประเภท ต้องติดตั ้งอุปกรณ์ควบคุมระดับ
ของเหลวในถัง เช่น Level Gauge หรือ Level 
Indicator ตามความเหมาะสม 

 

  

(ก) ลักษณะของสถานท่ีจัดเก็บกากของเสียไว้นอกอาคาร 

  
(ข) มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของมลสารสู่อากาศ น้ำและดิน 

รูปที่ 19  ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการจัดสถานที่และมาตรการที่เหมาะสม 
ที่โรงงานควรดำเนินการกรณีจัดเก็บกากของเสียไว้นอกอาคาร 
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(ค) ลักษณะของสถานท่ีจัดเก็บกากของเสีย ต้องแยกเก็บและมีผนังกั้นออกจากกันอย่างชัดเจน 

  
(ง) ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายท่ีจัดวางซ้อนกัน ต้องไม่สูงเกินกว่า 3 เมตร หากจำเป็นต้องวางให้วางบนชั้นวาง (Rack)  

รูปที่ 19 (ต่อ) 
 

การถ่ายเทกากของเสียที ่เป็นของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื ่อจัดเก็บในภาชนะต่างๆ ต้องมีอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม  

1) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการถ่ายเทกากของเสียที่เป็นของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บ 
ในภาชนะต่างๆ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 ให ้ม ีการตรวจสภาพรถ สภาพถ ังและ
อุปกรณ์ก่อนการถ่ายเททุกครั้ง  

 ให้มีการควบคุมหรือตรวจสอบให้ระดับสูงสุด 
ในการถ่ายเทกากของเสียไม่เกินระดับสูงสุด 
ของปริมาตรภาชนะบรรจุ 

2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนระดับของเหลวในถังเพื่อหยุดการทำงานของปั๊มโดยอัตโนมัติ และ
อุปกรณ์ป้องกันกากของเสียล้นถัง 

3) การถ่ายเทกากของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวจากถังหรือ Intermediate Bulk Containers (IBCs) 
จะต้องกระทำผ่านระบบท่อจุ่มสูบ เพ่ือลดการกระเด็นของควัน ไอระเหยและกลิ่น   

4) รถแท้งก์ที่ขนส่งตัวทำละลายต้องติดตั้งระบบการนำไอระเหยกลับ (Vapor Return Pipeline) เพื่อลด 
ไอระเหยที่จะกระจายสู่บรรยากาศ 

5) กรณีที่มีการถ่ายเทกากของเสียอันตราย ควรจัดทำเป็นป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  
ติดไว้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้ชัดเจน 

 

สูงไม่เกิน 3 ม. 

ห่างจากโคมไฟอย่างน้อย 60 

สูงจากพืน้ไม่เกิน 6 ม. 
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โดยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 20 

  
ลักษณะขอบเข่ือนกั้นเก็บของเสียกรณีเกิดการร่ัวไหล 

  
ระบบ Sonar แจ้งเตือนระดับของเหลว 

ท่ีบรรจุภายในถังจัดเก็บ 
ระบบ Sensor วัดระดับของเหลว เพ่ือป้องกันกากของเสีย

หกล้นขณะสูบถ่ายเข้าไปยังแท็งก์จัดเก็บ 

  
สายไฟเชื่อมตัว Sensor เพ่ือวัดของเหลวตามระดับท่ีกำหนด  

โดยมีการเชื่อมต่อกับสายดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิต 
ตัว Sensor กำหนดระดับของเหลวท่ีบรรจุอยู่ในแท็งก์ 

เพ่ือป้องกันการหกล้นขณะสูบถ่ายเข้าไปจัดเก็บ 
ติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระดับของเหลวในถังจัดเก็บเพ่ือป้องกันวัตถุดิบล้นถังขณะทำการสูบถ่าย 
รูปที่ 20 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนการถ่ายเทกากของเสียที่เป็นของเหลว 
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จัดทำตัวบ่งชี้ปรมิาตรไว้บริเวณบ่อ/ภาชนะบรรจุกากของเสีย  

  

   
ติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเตือน เพ่ือป้องกันการหกล้น 

ขณะทำการสูบถ่ายเข้าบ่อจัดเก็บ 

ติดต้ังระบบการนำไอระเหยกลบั (Vapor Return Pipeline)  
ท่ีรถแท้งก์ขนส่งตัวทำละลาย เพ่ือลดไอระเหย 

ท่ีจะกระจายสู่บรรยากาศ 

  
ตัวอย่างป้ายแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานถ่ายเทกากของเสียติดไว้ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้อย่างชัดเจน 

รูปที่ 20 (ต่อ) 
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5.1 วัตถุประสงค์ 

 ระบบสาธารณูปการที ่สำคัญของโรงงานรับบำบัด/กำจัดกากของเสีย และระบบบำบัดมลพิษ 
จากกระบวนการต่างๆ ของโรงงาน ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้กระบวนการของโรงงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดมลพิษที่ระบายออกสู่ภายนอกให้อยู ่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น กระบวนการของระบบสาธารณูปการ
และระบบบำบัดมลพิษต่อไปนี้ จึงต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุมที่ดีเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
(2) สถานที่จัดเก็บสารเคมี ท่อก๊าซหรือ

ภาชนะบรรจุก๊าซอัดภายใต้ความดัน 
(3) การซ่อมบำรุง 

(4) ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
(5) การจัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 
(6) การจัดการของเสีย  

 
5.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ข้อ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานต้องเป็นดังต่อไปน้ี 

(1)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมีหรือของเหลวอื่นใด 
ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต่ 25,000 
ลิตรขึ้นไป ต้องมั่นคง แข็งแรง เป็นตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องสร้างเขื่อนหรือกำแพง
คอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าวได้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่มีภาชนะ
มากกว่าหนึ่งถังให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด  
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุที่บรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแก่ภาชนะดังกล่าว 
ต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจายได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน 

ข้อ 10 โรงงานต้องมีวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องจัดให้มีผู ้ควบคุมดูแลและ
ปฏิบัติงานประจำสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

ส่วนที ่5 การจดัการระบบบำบัดมลพษิและสาธารณูปการอืน่ๆ ในโรงงาน 
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 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 ข้อ 12  ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายที ่เป ็นของเหลวที ่ม ีปริมาณตั ้งแต่ 30,000 ลิตรขึ ้นไป  

ต้องมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ในกรณีที่มีการติดตั้งภาชนะอยู่กับที่หรือในกรณีที่มีการติดตั้งภาชนะเก็บวัตถุอันตราย
ดังกล่าวมากกว่า 1 ภาชนะ โดยติดตั้งอยู่กับที่เป็นกลุ่มมีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 50,000 ลิตรขึ้นไป ต้องสร้างเขื่อน
คอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถกักเก็บปริมาณของวัตถุอันตรายได้ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อป้องกันหารหกหรือรั่วไหลของวัตถุอันตราย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 

 กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 
 ข้อ 5  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง 

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกำหนด 
 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มี

เอกสารเป็นหลักฐาน 
 การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข 

ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

ในโรงงานที่จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบนั้นได้ดำเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะก่ัว 
จากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 

 ข้อ 7  ต้องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน 
ตามท่ีกำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

(1) ปริมาณอากาศที่ระบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแห่งที่ติดต้ังอยู่ทั้งหมด 
(2) คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแห่งที่ติดตั้งอยู่ทั ้งหมด 

โดยให้รายงานค่าพารามิเตอร์ ดังน้ี 
- ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
- ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
- ปริมาณคลอรีน 

- ปริมาณฝุ่นตะกั่ว 
- ปริมาณฝุ่นทั้งหมด (Total Dust) 
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(3) คุณภาพอากาศที่แนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้านใต้ลม จากตัวอาคารโรงงาน  
(ให้รายงานทิศทางของลมที่พัดผ่านขณะทำการตรวจสอบด้วย) โดยให้รายงานเฉพาะฝุ่นตะกั่ว 

(4) คุณภาพอากาศก่อนเข้าระบบขจัดอากาศเสียแต่ละชุด โดยให้รายงานเฉพาะปริมาณ
ฝุ่นตะกั่วและฝุ่นทั้งหมด (Total Dust) 

(5) คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทำงานทั้งหมด ยกเว้นสถานที่จัดเก็บวัตถุแผ่นธาตุ  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
ข้อ 1 ในประกาศน้ี 

“สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม” หมายถึง สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตของโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เป็น 
ของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548 

“เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากกากอุตสาหกรรม” หมายถึง 
ระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการ 
เผาไหม้โดยไม่รวมเตาเผาที่นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ในการผลิต หรือเตาเผาที่ใช้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วเป็นเช้ือเพลิง 

ข้อ 2 อากาศที่สามารถระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายจากอุตสาหกรรมต้องมีปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ดังน้ี 

ลำดับ ชนิดของสารเจือปนในอากาศ ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
1. ฝุ่นละออง (Particulate) 35  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
2. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) 40  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
3. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 115  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 80  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
5. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์  

(Oxide of Nitrogen as NO2) 
150  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

6. ไดออกซิน หรือฟูราน (Dioxins/Furans - TEQ) 0.5  นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
7. ปรอท (Mercury) 0.1  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
8. Semi Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม (Cadmium) ตะกั่ว (Lead) 0.2  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
9. Low Volatile Metals ได้แก่ อาร์ซินิค (Arsenic) เบริลเลียม (Beryllium) 

โครเมียม (Chromium) 
1  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 

ข้อ 3 การรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ 



 

 

 
162 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง โดยปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ 
ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย  
พ.ศ. 2547 
ข้อ 1 ในประกาศน้ี 

“ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย” หมายความว่าผู้มีไว้ในครอบครองของเสียอันตรายตั้งแต่ 
100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไปแบ่งออกเป็น 2 ขนาดดังน้ี 

(1) ขนาดใหญ่ ได้แก่ ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้ังแต่ 1,000 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไป 
(2) ขนาดกลาง ได้แก่ ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือนขึ้นไป

แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน  
  ผู้มีไว้ในครอบครองของเสียอันตรายไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อเดือนให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฉบับน้ี 

ข้อ 4  ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีไว้ในครอบครองของเสีย
อันตราย ครอบครองของเสียอันตรายเป็นระยะเวลาสั้นที่สุด ทั้งน้ีไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

(1) ขนาดใหญ่เก็บของเสียอันตรายไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีไว้ในครอบครอง 
(2) ขนาดกลางเก็บของเสียอันตรายไว้ได้ไม่เกินกว่า 180 วัน นับแต่วันเริ่มมีไว้ใน

ครอบครอง 
หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาในวรรคหน่ึงได้ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย 

แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ข้อ 6 ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน 

หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้น้ี ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.1 ท้ายประกาศนี้ 
ในกรณีที่ครอบครองของเสียอันตรายให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับ 
การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

ข้อ 9  ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นำออกไป
เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศน้ี  
ในกรณีที่ทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ต้องปฏิบัติตามหมวด 4 
ข้อ 17 และข้อ 21 ถึงข้อ 24 ด้วยให้ใช้ แบบสก.2 ท้ายประกาศนี้ยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน 

ข้อ 10 ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รวบรวมและขนส่ง 
หรือผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่จะใช้บริการของผู้อื ่นในการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ข้อ 11 ต้องมีใบกำกับการขนส่ง เมื่อมีการนำของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง
และให้แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยการแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 13 ต้องส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.3 ท้ายประกาศนี้ 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ข้อ 3 อากาศที่ระบายออกจากโรงงานต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกิน 

ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

ชนิดของสารเจือปน แหล่งที่มาของสารเจือปน 
ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
ไม่มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 

1. ฝุ่นละออง (Total Suspended 
Particulate) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ก.  แหล่งกำเนิดความร้อนท่ีใช้   
-  น้ำมันหรือน้ำมันเตา - 240 
-  ถ่านหิน - 320 
-  เชื้อเพลิงชีวมวล - 320 
-  เชื้อเพลิงอ่ืนๆ - 320 

ข.  การถลุง หล่อหลอม รีดดึง  
และผลิตอลูมิเนียม 

300 240 

ค. การผลิตท่ัวไป 400 320 
2.  พลวง (Antimony)  

(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
การผลิตท่ัวไป 20 16 

3.  สารหนู (Arsenic)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 20 16 

4.  ทองแดง (Copper)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

5.  ตะกั่ว (Lead)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

6.  ปรอท (Mercury)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 3 2.4 

7.  คลอรีน (Chlorine)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

8.  ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride)  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 200 160 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
ข้อ 2 ในประกาศน้ี 

“โรงงานปูนซีเมนต์” หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตซีเมนต์ 
ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องหรือ
ช่องหรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 3 อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปน 
ไม่เกินที่กำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

โรงงานปูนซีเมนต์ซ่ึงมีการระบายอากาศเสีย 
ออกจากหน่วยการผลิต  

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
ฝุ่นละออง  

(มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) 

ซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์  

(ส่วนในล้านส่วน) 

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป 
ของไนโตรเจนไดออกไซด์  

(ส่วนในล้านส่วน) 
1.  หม้อเผาปูนซีเมนต์ท่ัวไป (Grey Cement Kiln) 120 50 500 
2.  หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว (White Cement Kiln) 120 500 500 
3.  หม้อเย็น (Clinker Cooler) 120 - - 
4.  หม้อบดปูน (Clinker Grinding Mill) 120 - - 
5.  หม้อบดถ่านหิน (Coal Grinding Mill) 120 - - 
6.  หน่วยการผลิตอ่ืนๆ     

-  กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง  400  -  - 
- กรณีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 320 700 400 

 

ข้อ 6 การรายงานผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศให้รายงานผล ดังต่อไปนี้ 
(1) สำหรับหม้อเผาปูนซีเมนต์ทั่วไป (Grey Cement Kiln) และหม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว 

(White Cement Kiln) ให้คำนวณผลท่ีความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตร
ออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 

(2) สำหรับหม้อเย็น (Clinker Cooler) หม้อบดปูน (Clinker Grinding Mill) 
หม้อบดถ่านหิน (Coal Grinding Mill) และหน่วยการผลิตอื่นๆ ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 
760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย 
ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 
ข้อ 18 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหม้อน้ำ 

โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทำงานของระบบการควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 3 
สำหรับหม้อน้ำที ่มีการผลิตไอน้ำเครื ่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั ่วโมงขึ ้นไป ที่มีการ

ออกแบบโครงสร้าง การสร้างและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงค์ที่จะตรวจสอบ
ภายใน ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ให้กระทำได้ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อน 

   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 2  ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสาม ของข้อ 18 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และใช้ข้อความต่อไปน้ีแทนตามลำดับ 

 สำหรับหม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้น
ไป หรือหม้อน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดที่มีการออกแบบโครงสร้าง การสร้างและใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงค์จะตรวจสอบภายในทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน  
5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั ้งก็ให้กระทำได้ โดยได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

 ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบตามข้อน้ี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก 3 

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการ
ตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ  
1 ครั้ง พ.ศ. 2559 
ข้อ 4  หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ 

ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่ หม้อน้ำดังต่อไปน้ี 
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(1)  หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำต้ังแต่ 20 ตันต่อช่ัวโมงขึ้นไป 
(2) หม้อน้ำที ่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process 

Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิต
ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเน่ืองได้ 

ข้อ 5  หม้อน้ำที่จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบตามข้อ 4 จะต้องเป็นหม้อน้ำที ่มี
หลักฐานเอกสารและมีการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(1)  ต้องมีหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง การคำนวณ การสร้างหรือการประกอบ 
และการตรวจทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมยอมรับ 

(2) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตราย
สำหรับหม้อน้ำตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ และมี
หลักฐานการสอบเทียบ (Calibration) ตามระบบรับรองคุณภาพ 

(3)  มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำป้อนเข้าหม้อน้ำและน้ำภายใน
หม้อน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ  
โดยต้องมีการตรวจสอบทุกวัน 

 ยกเว้นหม้อน้ำแบบท่อน้ำตาม (1) ของข้อ 4 น้ำป้อนเข้าหม้อน้ำและน้ำภายใน
หม้อน้ำเฉพาะค่าตัวแปรความเป็นกรด - ด่าง (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (electric conductivity) ให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลแบบต่อเน่ือง 

(4)  มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ โดยวิศวกรมีการรับรองความ
ปลอดภัยตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ และการตรวจรับรองความปลอดภัยครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 1 ปี
พร้อมแนบเอกสารความเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบ กรณีไม่อาจดำเนินการตามข้อน้ี ให้ขอความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

(5)  มีระบบควบคุมและบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติระหว่างการเดินเครื่องของหม้อน้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Programmable Logic Controller (PLC) อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดันและอุณหภูมิ
ของการใช้งาน โดยสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต 

(6)  มีแผนงานและรายงานการบำรุงรักษาหม้อน้ำเชิงป้องกัน พร้อมรายงานสรุป
ข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ 

(7)  กรณีที่ยื่นขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำเกินกว่า 3 ปี ต้องมี
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ำตามวิธีการที่ได้มาตรฐาน 
และโดยหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ทั้งน้ี อายุการใช้งานที่เหลือต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
ของระยะเวลาที่ย่ืนขอ 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
 ข้อ 5  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื ่นที ่รัฐมนตรีกำหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน 

 ข้อ 6  ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ต้องจัดให้มีบุคลากรประจำโรงงาน 

 ข้อ 14  สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดต้ังระบบดับเพลิง
อัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ข้อ 7  การเก็บตัวอย่างน้ำให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ดังน้ี 

7.1  น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
7.2 น้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
7.3  น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง 
7.4 น้ำเสียที ่ส่งบำบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย 

1 เดือนต่อครั้ง 
7.5 กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย  

3 เดือนต่อครั้ง 
ข้อ 8  การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ

ของโรงงานอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 
ข้อ 12  การตรวจวัดชนิดและปริมาณสารมลพิษต้องทำการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2539 

ข้อ 5  มาตรฐานน้ำทิ้ง ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 
5.1  ความเป็นกรดและด่าง (pH)  ต้ังแต่  5.5 ถึง 9.0 
5.2  อุณหภูมิ (Temperature)  ไม่เกิน  40  องศาเซลเซียส 
5.3  สี (Color)  ไม่เกิน  300  เอดีเอ็มไอ 
5.4  ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่าดังน้ี 

(1)  กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(2)  กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำน้ันไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.5 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด   

(Total Suspended Solids) 
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.6 บีโอดี  
(Biochemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.7 ซีโอดี  
(Chemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.8 ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.9 ไซยาไนด์ (Cyanides CN) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.10 น้ำมันและไขมนั (Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.11 ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.12 สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.13 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.14 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบ 
 5.15 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.16 โลหะหนัก มีคา่ดังน้ี    
  (1) สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (2) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 

(Hexavalent Chromium) 
ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  (3) โครเมียมไตรวาเลนท์  
(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  (4) สารหนู (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (5) ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (6) ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (7) แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (8) แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (9) ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (10) ตะก่ัว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (11) นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (12) แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 



 

 

 
169 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ข้อ 8  การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพ่ือการตรวจสอบค่ามาตรฐาน ตามข้อ 5 ให้เป็นดังต่อไปน้ี 
8.1  จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายทิ้งออกจากโรงงาน ไม่ว่าจะมีจุดเดียวหรือ

หลายจุดก็ตาม หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีมีการระบายท้ิง
หลายจุดให้เก็บทุกจุด 

8.2  วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตาม 8.1 ให้เก็บแบบจ้วง (Grab 
Sample) 

ข้อ 9  การกำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งให้แตกต่างไปจากข้อ 5 สำหรับโรงงานในประเภทหรือ
ชนิดใดเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 
ข้อ 3  ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
“การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้” 
ข้อ 4  ให้เพิ่มความดังต่อไปน้ีเป็นวรรคสาม ของข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
“การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจกระทำผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือกระทำแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนด
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้” 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 
2.6 ระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2.6.6 บริเวณพื้นที่อันตรายที่มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารไวไฟ ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) ให้เหมาะสมกับสารที่จัดเก็บน้ัน 

 เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
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5.3 วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เช่น มีอาคาร
เก็บกากของเสีย และสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอย่างเหมาะสม มีระบบจัดการกากของเสีย น้ำเสีย
และมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 
 2)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายวิธีการทำงานประจำวันและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมในกรณี
ที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น เช่น คู่มือการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย คู่มือการเดินระบบบำบัดมลพิษอากาศ คู่มือ 
การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ฯลฯ และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง สำหรับวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้นอาจติดป้ายประกาศ 
ไว้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่สามารถเห็นได้ชัดเจนด้วย 
 3)  จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 

 โปรแกรมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องมือ 
เครื ่องจักรที ่ใช้ในการผลิตหรือการบำบัด
มลพิษ  

 การตรวจสอบป้องกันการรั่วซึมของสารเคมี 
ก๊าซหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี 

 การตรวจสอบควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัด
น้ำเสีย หรือระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

 การควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดมลพิษ ฯลฯ 

 
5.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 การจัดเก็บสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี รวมถึงท่อก๊าซที่นำมาใช้ในโรงงาน จะต้องใช้วิธีที่มี
ความปลอดภัยและมีสถานที่ที ่เหมาะสม รวมถึงต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีโอกาสสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ แต่ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ 
มักไม่ตระหนักและให้ความใส่ใจเท่าที ่ควร เช่นเดียวกับการจัดการของเสียที ่เกิดจากกระบวนการต่างๆ  
ของโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องจัดการของเสียเหล่านั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในฐานะที่เป็นผู้ก่อกำเนิดซึ่งแตกต่างจากการจัดการของเสียที่รับมาคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด กำจัด    
 สำหรับข้อแนะนำเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญใน 2 ส่วน ที่กล่าวถึง ได้แก่ 

การจัดเก็บสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี รวมถึงท่อก๊าซต้องมีความปลอดภัย  

1)  พื้นที่จัดเก็บหรือห้องเก็บสารเคมี ต้องมีระบบ
ระบายอากาศที่ดี  

2)  วิธีเก็บรักษาสารเคมีมีความปลอดภัย แยกเก็บ
สารเคมีให้เป็นระเบียบ สารเคมีที่เป็นของเหลว
ต้องมีคันกั้นหรือถาดรองเพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลออกนอกพ้ืนที่จัดเก็บ 

3)  ในกรณีที่มีการติดตั้งภาชนะอยู่กับที่หรือใน
กรณีที ่มีการติดตั ้งภาชนะเก็บวัตถุอันตราย
มากกว่า 1 ภาชนะ โดยติดตั้งอยู่กับที่เป็นกลุ่ม
มีปริมาณรวมกันตั ้งแต่ 50,000 ลิตรขึ้นไป  
ต้องสร้างเขื ่อนคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาด 
ที่สามารถจัดเก็บวัตถุอันตรายได้ทั้งหมด 
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การจัดเก็บสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี รวมถึงท่อก๊าซต้องมีความปลอดภัย (ต่อ) 
 

4) ติดตั ้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) ให้เหมาะสม
กับสารที่จัดเก็บ 

5) ติดตั ้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที ่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ หากมีการจัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืน
ที่ต้ังแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป 

6) ติดตั ้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัว
กระจายน้ำหรือสารเคมีด ับเพลิงอ ัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) หร ื อระบบ
อื่นที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพื้นที่สถานที่จัดเก็บ
วัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 
1,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

7)  ภาชนะบรรจุก๊าซต้องวางอยู่ในแนวตั้งและมี
สายโซ่หรือสายรัดคล้องไว้หรือทำคอกกั้นเพ่ือ
ยึดภาชนะให้วางต้ังได้อย่างมั่นคง  

8)  ติดป ้ายเอกสารข ้อม ูลความปลอดภัยของ
สารเคมี (SDS) ไว้ในพื ้นที ่จ ัดเก็บ และต้อง
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู ้ในการป้องกัน
อันตรายเก่ียวกับสารเคมี 

9)  ติดป ้ายคำเต ือน “ห้ามส ูบบ ุหรี่” “ห้ามก่อ
ประกายไฟ” หร ื อ  “ห ้ ามกระทำการใดๆ  
ที ่ก ่อให้เกิดประกายไฟ”ในบริเวณที ่จ ัดเก็บ
สารเคมี 

สำหรับรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวิธีเก็บรักษาสารเคมีที่มีความปลอดภัย
นั้น ให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2550 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงานและผู้ประกอบการวัตถุอันตราย (ได้แก่ ผู้ผลิต 
ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง) โดยคู่มือฯ ประกอบด้วยคำแนะนำใน 3 ส่วน ได้แก่  

 คำจำกัดความ 
 สถานที่เก็บรักษา 
 การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
สำหรับการจัดเก็บ 

 มาตรการการป้องกัน 
 ข้อกำหนดพิเศษ 
 การเก็บรักษานอกอาคาร 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบกิจการวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ จะต้องปรับปรุงให้ 
การจัดเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตามคู่มือฯ ดังกล่าว และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 สำหรับสถานประกอบการวัตถุ
อันตรายบางจำพวกยังต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะอีกด้วย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการ
เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายพ.ศ. 2551 

โดยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 21 
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สถานท่ีจัดเก็บสารเคมีต้องมีผนังและกำแพงกันไฟ มีประตูและทางออกฉุกเฉิน 

  
มีระบบระบายอากาศท่ีดี  มีทางออกฉุกเฉิน 

 
 

มีระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ 

  
ภายในห้องจัดเก็บมีผังแสดงตำแหน่งการเก็บสารเคมีแต่ละชนิด รวมถึงติดป้ายเตือนอันตราย 

รูปที่ 21 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย 
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การจัดเก็บสารเคมีต้องแยกเก็บตามลักษณะความเป็นอันตรายของสารเคมีแต่ละประเภท 

   
กรณีจัดเก็บสารไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้งานต้องไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น โคมไฟเป็นแบบฝาครอบ  

หรือเป็นแบบชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) 

 
  

จัดเก็บถังบรรจุก๊าซต้องมีสายโซ่รัดให้ต้ังตรงเพื่อป้องกันการล้มของถัง 

  
 

จัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของสารเคมีติดไว้บริเวณพื้นท่ีจัดสารเคมี 

 
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับสถานท่ีจัดเก็บสารเคมี 

รูปที่ 21 (ต่อ) 
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ต้องจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที ่เกิดขึ ้นโดยแบ่ง
ประเภทชน ิดของเส ีย  เก ็บ ในภาชนะที่
เหมาะสม แข ็งแรงและม ีฝาป ิดม ิดช ิดซึ่ ง
คำแนะนำในการเลือกภาชนะจัดเก็บของเสีย
ให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของเสียที่ได้
กล่าวถึงไปแล้ว  

2)  มีการจัดเก็บของเสียไว้ในอาคารที่มีหลังคาคลุม
และพื้นคอนกรีต มีการป้องกันการทำปฏิกิริยา
ต่อกัน มีป้ายเครื ่องหมายและคำเตือนเฉพาะ  
ในบางกรณีอาจจัดเก็บของเสียภายในอาคารที่มี
การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การซ่อม
บำรุง การผลิต ฯลฯ แต่จะต้องแยกพื้นที่เฉพาะ
เพื่อเก็บรวบรวมของเสียทั้งหมด และมีป้ายชี้บ่ง
ประเภทชนิดของเสียที่จัดเก็บ รวมถึงป้ายเตือน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของเสีย 

3)  มีการจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของเสีย 
ที่จัดเก็บเพ่ือรอการนำไปบำบัด กำจัด 

4)  แจ้งการเกิดของเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยจัดทำรายงานข้อมูลของเสียที่ก่อให้เกิดขึ้น
ประจำปีตามแบบ สก.3 ในฐานะเป็นผู้ก่อกำเนิด
ของเสีย 

5)  หากจัดเก็บของเสียที่ก่อกำเนิดขึ้นนานเกินกว่า 
90 วัน ต้องดำเนินการขออนุญาตขยายระยะเวลา
เก็บกักของเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
แบบ สก.1 

6)   หากมีของเสียอันตรายตั ้งแต่ 100 ถึง 1,000 
กิโลกรัมต่อเดือน กำหนดให้เป็น “ผู้ก่อกำเนิด
ของเสียอันตรายขนาดกลาง” สามารถเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายไว้ในเขตพื้นที่ตนเอง
ได้ไม่เกินกว่า 180 วัน และต้องมีการจัดการ
เพื่อป้องกันการรั่วไหลตามวิธีการปฏิบัติในการ
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายของผู ้ก่อกำเนิด 
ของเสียอันตรายขนาดกลางหากเก็บกักนานกว่า 
180 วัน และมีปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บ
กักทั ้งหมดเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม ต้องขอ
อนุญาตเป็นสถานเก็บกัก บำบัด และกำจัด 
ของเส ียอ ันตรายรวมถ ึ งต ้องปฏ ิบ ัต ิตาม
หลักเกณฑ์ของผู ้ประกอบการสถานเก็บกัก
บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย 

7)  กรณีจะนำของเสียออกไปบำบัด กำจัดนอก
โรงงาน ต้องขออนุญาตนำของเสียออกนอก
บริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม
แบบ สก.2 และเมื่อนำของเสียออกนอกโรงงาน
ต้องแจ้งข้อมูลการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หากเป็นของเสียอันตรายต้องจัดทำใบกำกับ
การขนส่งของเสียอันตรายด้วย 

8) ในกรณีที่ทำการบำบัดหรือกำจัดกากของเสีย
ภายในบริเวณโรงงาน ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนกำจัด และ
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนด 
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6.1 วัตถุประสงค์ 

 การประกอบกิจการโรงงานคัดแยก รีไซเคิล และบำบัด/กำจัดกากของเสีย นอกจากจะต้องดำเนินการ
จัดการกากของเสียที่รับมาจากลูกค้าแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อการจัดการมลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน รวมถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียง  
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิดอัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดยไม่
มีการป้องกัน แจ้งเตือนหรือดำเนินการอย่าง
ทันท่วงทีเพ่ือระงับ บรรเทาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 

 พนักงานที ่ปฏิบัติงานได้ร ับอุบัติเหตุหรือ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย อันเนื ่องจาก
การไม่มีระบบป้องกันอันตรายที ่เหมาะสม
และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 การระบายมลพิษออกสู ่สิ ่งแวดล้อมสูงเกิน
กว่าค่ามาตรฐานกำหนด อันเนื่องมาจากไม่มี
การตรวจสอบควบคุม ดูแลที่เหมาะสมและไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 การแจ้งข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดสภาวะ
แวดล ้อมในการทำงาน และการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 การดำเนินงานด้านการจัดทำระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช ่น การจัดทำ
นโยบายสิ ่งแวดล้อม การชี ้บ่งประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
การบริการของโรงงาน การจัดทำแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อม และการตรวจติดตามภายในด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
6.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
พ.ศ. 2552 
หมวด 1  บททั่วไป 
ข้อ 1  ประกาศนี้ใช้บังคับกับโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ที่เป็นโรงงานที่มี 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้ 
 

ส่วนที ่6  การจัดการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
และการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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ข้อ 3  ในประกาศน้ี 
“โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความว่า โรงงานซึ่งมีการ

ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้เช้ือเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ทำให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ทั้งน้ี  
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้ 

“โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” หมายความว่า โรงงาน
ซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีระบุในบัญชีท้ายประกาศน้ี 

“ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้” หมายความว่า เครื่องตรวจจับควันหรือความ
ร้อน หรือเปลวไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึงเพ่ือให้สัญญาณเตือนภัย 

“ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ” หมายความว่า ระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานได้
ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 

“เพลิงประเภท A” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ 
ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก 

“เพลิงประเภท B” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ ก๊าซ และ
น้ำมันต่างๆ  

“วัตถุไวไฟ” หมายความว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย สันดาปเร็ว 
“วัตถุที่ติดไฟ” หมายความว่า วัตถุที่อยู่ในภาวะพร้อมที่จะเกิดการสันดาป 
“วัตถุทนไฟ” หมายความว่า วัตถุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิงและไม่ลดความ

แข็งแรงเมื่อสัมผัสกับไฟในช่วงเวลาหน่ึง  

หมวด 2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ข้อ 4  อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุม

ทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการ
ติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที ่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
จากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

ข้อ 5 การติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีเป็น
ที่ยอมรับ 

หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
ข้อ 6 อาคารโรงงานนอกจากได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแล้ว ยังต้อง

ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในหมวดน้ี 
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 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเป็นไป 
ตาม มอก.332 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง หรือ มอก.881 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือ มอก.882 เครื่องดับเพลิงยกห้ิว : โฟม หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

ข้อ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลาโดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อหน่ึงครั้ง 

ข้อ 8  การติดตั ้งเครื ่องดับเพลิงแบบมือถือให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ีหรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 9  เครื ่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั ้งแต่ละเครื ่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน  
20 เมตร และให้ส ่วนบนสุดอยู ่ส ูงจากพื ้นไม่เกิน 1.50 เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที ่มองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก 

หมวด 4  ระบบน้ำดับเพลิง 
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียพอ 

ที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อกยว่า 30 นาที 
ข้อ 11 การติดต้ังระบบน้ำดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ข้อ 12 โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพื้นที่

ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนที่นั้น 

ข้อ 13 การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

ข้อ 14  สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ัน 

หมวด 6 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
ข้อ 15 ผู ้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบ 

และอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ 
ทดสอบและบำรุงร ักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั ้นให้เป ็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
หรือมาตรฐานสากลท่ีเป็นที่ยอมรับ 

ข้อ 16 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยให้เก็บรักษาไว้ที่โรงงาน พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
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หมวด 7 การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเรื่อง การป้องกัน

และระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งน้ีต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
หมวด 8 อ่ืนๆ 
ข้อ 21 การปฏิบัติงานในโรงงานซึ ่งมีความเกี ่ยวข้อง หรือทำให้เกิดประกายไฟ 

หรือความร้อนที่เป็นอันตราย ต้องจัดทำระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟ หรือความร้อนที่เป็นอันตราย  
(Hot Work Permit System) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ข้อ 24  เครื ่องจักร อุปกรณ์ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับ
วัตถุดิบไวไฟต้องทำการต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟ้าสถิต 

ข้อ 26  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ของโรงงานดำเนินการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยจัดทำเป็น
เอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ หากพบสภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิด 
เพลิงไหม้ได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที 

ข้อ 27 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 
ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไว้ที่โรงงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2534 
ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง 

ดังต่อไปน้ี 
 จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยมีอัตราส่วนปริมาณน้ำที่สำรองต่อ
เนื้อที่อาคารตามตารางต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบการ
ต้ังอยู่หรือมีแต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 

เนื้อที่ ปริมาณน้ำท่ีสำรอง 
ไม่เกิน  250  ตารางเมตร  9,000  ลิตร 
เกิน  250  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  500  ตารางเมตร  15,000  ลิตร 
เกิน  500  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  1,000  ตารางเมตร  27,000  ลิตร 
เกิน  1,000  ตารางเมตร  36,000  ลิตร 
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(1) ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั๊มน้ำและการติดตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรโยธา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมรับรอง 
และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

(2) ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคารและภายในอาคารจะต้องเป็นแบบ
เดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้น การติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดจากยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 

(3) ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใช้ฉีดเพลิงโดยทั่วไปจะต้อง
เป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนั้นซึ่งสามารถต่อเข้า
ด้วยกันได้และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

(4) สายส่งน้ำดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะ
ควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้ 

ข้อ 16 การใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือนายจ้างจะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
(1) ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงมือถือตามประเภทของเพลิงดังต่อไปน้ี 

ก. ให้ใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารเคมี
ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท A 

ข. ให้ใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอน 
ไดออกไซด์หรือโฟม หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท B 

ค. ให้ใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอน 
ไดออกไซด์ หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท C 

ง. ให้ใช้เครื ่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที ่สามารถ
ดับเพลิงประเภท D 

จ. ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอน
เตตระคลอไรด์ 

(2) ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงตามชนิด จำนวน และให้ทำการติดต้ัง
ดังต่อไปน้ี 

ก. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท A ชนิดของ
เครื่องดับเพลิงที่ใช้ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่กำหนดตามตาราง 
ดังต่อไปน้ี 
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ชนิดของ 
เครื่องดับเพลิง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา 
ต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง

ต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง

ต่อเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง 
(ตารางเมตร) 

1A 200 ไม่อนุญาตให้ใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้ 
2A 560 200 ไม่อนุญาตให้ใช้ 
3A 840 420 200 
4A 1,050 560 370 
5A 1,050 840 560 
10A 1,050 1,050 840. 
20A 1,050 1,050 840 
40A 1,050 1,050 1,050 

  

 นายจ้างจะใช้เครื่องดับเพลิงชนิดสูงกว่าความสามารถในการดับเพลิง
ตามพื้นที่ที่กำหนดในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่ต่ำกว่าความสามารถในการ
ดับเพลิงตามพ้ืนที่ที่กำหนดในวรรคหน่ึงให้เพ่ิมจำนวนเครื่องดับเพลิงชนิดน้ันให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่กำหนด 
 การคำนวณใช้ชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดส่วนพื้นที่ของสถานท่ี 
ที่กำหนดในวรรคหน่ึง และวรรคสอง ถ้ามีเศษของพื้นที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วนที่ต้องเพ่ิมจำนวนเครื่องดับเพลิง
ขึ้นอีกหน่ึงเคร่ือง 
 ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง 
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิง โดยคำนวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 ในกรณีที ่นายจ้างติดตั ้งเครื ่องดับเพลิงตั ้งแต่สองเครื ่องขึ ้นไป  
เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร 

ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใช้ดับเพลิงประเภท B ชนิดของ
เครื่องดับเพลิงที่ใช้ให้ติดต้ังโดยมีระยะห่างจากวัสดุที่จะก่อให้เกิดเพลิงประเภท B ในสถานที่ตามสภาพเส่ียงต่อ
การเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดในตารางต่อไปน้ี 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครื่องดับเพลิง ระยะห่างจากวัสดุท่ีก่อให้เกิดเพลิงประเภท B 

อย่างเบา 
5B 
10B 

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างปานกลาง 
10B 
20B 

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างร้ายแรง 
20B 
40B 

9 เมตร 
15 เมตร 

 



 

 

 
181 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ค. เครื่องดับเพลิงที่กำหนดไว้ใน (2) ต้องมีมาตรฐานที่ทางราชการ
กำหนดหรือยอมรับ 

ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(3) ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
ก. ต้องมีการซ่อมบำรุงและตรวจตราให้มีสารที ่ใช้ในการดับเพลิง 

ตามปริมาตรที่ทางราชการกำหนดตามชนิดของเครื่อง 
ข. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6

เดือนต่อ 1 ครั้งและเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา 
ค. เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

ติดต้ังสูงจากพ้ืนที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่ไม่เกิน 1.40 เมตร 
ง. ต้องมีการตรวจสอบการติดต้ังให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
จ. ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้

ชัดเจนติดไว้ ณ จุดติดต้ัง 
ข้อ 19 ให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังต่อไปน้ี 

(1) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก
โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(2) จัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด เว้นแต่เครื่องดับเพลิง
แบบมือถือให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 16 (3) ข. และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่ทำ
การตรวจสอบคร้ังสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(3) จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทาง
ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ 

ข้อ 36  ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

 ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมหนีไฟเอง ให้ส่งแผน
และรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 ถ้านายจ้างไม่สามารถฝึกซ้อมดับเพลิงหรือหนีไฟได้เอง ให้ขอความร่วมมือ
หน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองว่าช่วยดำเนินการฝึกซ้อม 

 ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมตามแบบที่อธิบดีกำหนด ยื ่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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6.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการรองรับเหตุฉุกเฉิน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 

 ข้อ 22 ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และต้องจัด
ฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ข้อ 23   ต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุ
รั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ 3 
ท้ายประกาศนี ้ และต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 
และเพียงพออยู่ภายในโรงงาน และมีเส้นทางหนีภัยออกจากพ้ืนที่ไปยังที่ปลอดภัย 

 

6.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 
ข้อ 15  นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ

ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา และประเภทกิจการ 

ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
ข้อ 16  นายจ้างต้องจัดทำรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตาม

ข้อ 15 โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รับรองรายงาน และให้นายจ้างเก็บรายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำการ พร้อมทั้ง 
ส่งรายงานคู่ฉบับต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการตรวจวัด 

 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ำ 
พ.ศ. 2552 
ข้อ 9   ในกรณีที ่ให้ล ูกจ้างทำงานเกี ่ยวกับเครื ่องปั ๊มโลหะ เครื ่องเชื ่อมไฟฟ้า  

เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
นายจ้างต้องใช้ลูกจ้างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องจักรนั้น และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีประกาศกำหนด 
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ข้อ 96  นายจ้างต้องจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอยู่
ในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง หากนายจ้างไม่สามารถดำเนินการ
ป้องกันอันตรายได้ นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นให้
ลูกจ้างสวมใส่ 

ข้อ 97  นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงานตลอดเวลาที่ทำงาน ดังต่อไปน้ี 

(1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า ก๊าซหรือพลังงานอื่น ให้สวมถุงมือผ้า
หรือถุงมือหนัง กระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง รองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ 

(2) งานลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจียระไน ให้สวมแว่นตาชนิดใสหรือ
หน้ากากชนิดใส ถุงมือผ้า และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม้ งานไสโลหะ งานไสไม้ หรืองานตัดโลหะ  
ให้สวมแว่นตาชนิดใสหรือหน้ากากชนิดใส ถุงมือผ้า และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(4) งานปั้มโลหะ ให้สวมแว่นตาชนิดใสหรือหน้ากากชนิดใส ถุงมือผ้า และ
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(5) งานชุบโลหะ ให้สวมถุงมือยางและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 
(6) งานพ่นสี ให้สวมที่กรองอากาศสำหรับใช้ครอบจมูกและปากป้องกัน

สารเคมี สวมถุงมือผ้า และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 
(7) งานยก ขนย้าย หรือติดต้ัง ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้า และรองเท้านิรภัย 
(8) งานควบคุมเครื่องจักร ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มสน้ 
(9) งานปั้นจั่น ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง และรองเท้านิรภัย 

และในกรณีป้ันจั่นหอสูง ให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพด้วย 
(10) งานหม้อน้ำ ให้สวมแว่นตาชนิดใสหรือหน้ากากชนิดใส ปลั ๊กลดเสียง 

หรือครอบหูลดเสียง ชุดป้องกันความร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อน และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 
นอกจากอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลอ่ืนให้ลูกจ้างตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจ้างด้วย 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
(สารเคมี) (12 กรกฎาคม 2520) 
ข้อ 2 ตลอดระยะเวลาทำงานปกติภายในสถานที่ประกอบการที่ให้ลูกจ้างทำงาน 

จะมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงานโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง
หมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้มิได้ 

ข้อ 3 ไม่ว่าระยะเวลาใดของการทำงานปกติ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในท่ี
ที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้ 
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ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี 
เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข 3 ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 ในกรณีที่ภายในสถานที ่ประกอบการที ่มีสารเคมีหรือฝุ ่นแร่ฟุ ้งกระจาย 
สู่บรรยากาศของการทำงานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางหมายเลข 1,2,3 หรือ 4 ให้นายจ้างดำเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงเพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี หรือปริมาณฝุ่นแร่มิให้เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
แล้วหากแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ได้ นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหมวด 2 ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่มีลักษณะหรือปริมาณที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของลูกจ้าง ดังต่อไปน้ี 

(1)  ฝุ่นละออง ฟูม แก๊ส หรือไอเคมีต้องสวมใส่ที่กรองอากาศหรือเครื่องช่วย
หายใจที่เหมาะสม 

(2)  สารเคมีในรูปของของเหลวที่เป็นพิษ ต้องสวมใส่ถุงมือยาง รองเท้า 
พ้ืนยางหุ้มแข้ง กระบังหน้าชนิดใสและที่กันสารเคมีกระเด็นถูกร่างกาย 

(3)  สารเคมีในรูปของของแข็งที่เป็นพิษ ต้องสวมใส่ถุงมือยางและรองเท้าพ้ืน
ยางหุ้มส้น 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของลูกจ้าง พ.ศ. 2529 
ข้อ 2 นายจ้างต้องจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย ในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล ตามข้อ 64 แห่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปน้ี 

1. สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยในการ
ปฐมพยาบาล คือ สายยางรัดห้ามเลือด กรรไกร สำลี ผ้าชะแผล ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอร์ ถ้วยตวงยา 
ถ้วยล้างตา หลอดหยดยา ถ้วยน้ำ ที่ป้ายยา เข็มกลัด ปากคีบปลายทู่ ปรอทวัดไข้ ยาแดงใส่แผล ยาเหลืองใส่แผล
หรือทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์เอทิลบริสุทธิ์ 70% ยาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก น้ำกรดบอริคล้างตา แอมโมเนยีหอม 
ยาแก้ปวดหัวตัวร้อน ทิงเจอร์ ฝิ ่น การบูร ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ยาแก้บิด โซดาไบคาร์บอเนต  
และวาสลีนขาว 

2. สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลตาม 
ข้อ 1. แล้ว ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย์ดังต่อไปน้ี 

(1) ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันต้ังแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี 
1) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียงและเวชภัณฑ์

อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล 
2) พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อย 1 คน  
3) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง อย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจรักษา 

พยาบาลเป็นครั้งคราว 
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(2) ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกัน 1,000 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี 
1) สถานพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้ 2 เตียง และเวชภัณฑ์ 

อันจำเป็นเพียงพอแก่การรักษาพยาบาล 
2) พยาบาลไว้ประจำอย่างน้อย 2 คน  
3) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง อย่างน้อย 1 คน ประจำตามเวลา 

ที่กำหนดในเวลาทำงานปกติคราวละไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
4) ยานพาหนะพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลโรงพยาบาล 

หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ได้โดยฉับพลัน 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2534 
ข้อ 2 ในประกาศน้ี 

“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูป
ของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

(9) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทำให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

(10) ทำให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน
หรือวัตถุไวไฟ 

(11) มีกัมมันตภาพรังสี 
ทั้งน้ี ตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนด 

ข้อ 12  ให้นายจ้างจัดชุดทำงานสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และ
จัดให้มีที่เก็บชุดทำงานน้ันแยกไว้โดยเฉพาะ 

ข้อ 16  ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
ในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บเป็นประจำ ทั้งนี้ตามสภาพหรือคุณลักษณะของสารเคมี
อันตราย ซึ่งอย่างช้าที่สุดจะต้องไม่เกิน 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง และให้รายงานผลการตรวจตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด
ต่ออธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันตรวจ 

ข้อ 19  ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด การตรวจสุขภาพทุกครั้งให้นายจ้างปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(1) ให้รายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างต่ออธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ 

(2) เก็บผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมที่จะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการจ้างของลูกจ้างแต่ละราย 
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เว้นแต่มีการร้องทุกข์ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการฟ้องร้องคดี แม้จะพ้นเวลาที่กำหนด 
ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารน้ันไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้า 
หุ้มแข้ง กระบังหน้า ที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ที่กรองอากาศ เครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์อ่ืน 
ที่จำเป็น ซึ่งทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันสารเคมีอันตราย เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตรายใช้หรือสวมใส่ ทั้งน้ีตามความเหมาะสมแก่สภาพและคุณลักษณะของสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด 

ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดไว้ให้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าลูกจ้างไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 
ให้นายจ้างสั่งหยุดการทำงานของลูกจ้างทันทีจนกว่าจะได้ใช้หรือสวมใส่ 

ข้อ 22  ให้นายจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที ่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาล
ลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี ทั้งน้ีตามที่อธิบดีกำหนด 

ทั้งนี้ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง กำหนดชนิดและ
ประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535  

1. ได้กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายจำนวน 1,580 ชนิด 
2. ชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายที่มีปริมาณตั้งแต่ตามที่กำหนด 

180 ชนิด 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535 
ข้อ 1 ให้นายจ้างดำเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับ

สารเคมีอันตราย ดังต่อไปน้ี 
1.1 ตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของลูกจ้างแต่ละคน รวมทั้งประวัติ

ส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการทำงาน และประวัติการเจ็บป่วย 
1.2 การตรวจร่างกายทั ่วไปของลูกจ้าง เช่น การวัดชีพจร การหายใจ  

ความดันโลหิต การตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ และผิวหนัง ระบบประสาท การเอ็กซเรย์ปอด รวมทั้ง
การวัดส่วนสูง ช่ังน้ำหนัก 

1.3 การตรวจเฝ้าระวังผลกระทบทางชีวภาพของลูกจ้างที่อาจเกิดจากพิษ
ของสารเคมีอันตราย เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ลมหายใจ การตรวจสารเคมีอันตรายในเลือด  
เพ่ือทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

1.4 ในกรณีที่พบความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในตัวลูกจ้างให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ 

1.5 ตรวจสุขภาพลูกจ้างก่อนที ่จะให้ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตราย  
และให้มีการตรวจอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 



 

 

 
187 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ข้อ 2 แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ให้เป็นไปตามแบบ สอ.4 ท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ  
พ.ศ. 2550 
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 3 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ

ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หมวด 2  การตรวจวัดระดับความร้อนและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ 
ข้อ 4 ให้ตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการทำงาน

ปกติและต้องตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของการทำงานในปีน้ัน 
ข้อ 5 ประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการตรวจวัด ได้แก่ การผลิตน้ำตาลและทำให้

บริส ุทธิ ์ การปั ่นทอที ่ม ีการฟอกหรือย้อมสี การผลิตเยื ่อกระดาษหรือกระดาษ การผลิตยางรถยนต์ 
หรือหล่อดอกยาง การผลิตกระจก เครื่องแก้วหรือหลอดไฟ การผลิตซีเมนต์หรือปูนขาว การถลุง หล่อหลอม
หรือรีดโลหะ กิจการที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนหรือมีการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเน่ืองจากความร้อน 

หมวด 3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ 
ข้อ 8  ให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกจิการ 

โดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไป บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างทำงานและบริเวณ 
ที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงานในสภาพการทำงาน
ปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด 

หมวด 4 การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ 
ข้อ 12 ประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ได้แก่ การระเบิด ย่อย 

โม่หรือบดหิน การผลิตน้ำตาลหรือทำให้บริสุทธิ์ การผลิตน้ำแข็ง การปั่น ทอโดยใช้เครื่องจักร การผลิตเครื่องเรือน
เครื่องใช้จากไม้ การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการที่มีการป๊ัมหรือเจียรโลหะ กิจการที่มีแหล่งกำเนิด
เสียงหรือสภาพการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเน่ืองจากเสียง 
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6.2.4 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู ้ควบคุมดูแล ผู ้ปฏิบัติงานประจำ และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 5 ให้โรงงานต่อไปน้ี ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 

ลำดับ* ชนิดและขนาดของโรงงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 
16. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมดังต่อไปนี้  

 16.1  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

 16.2  การเผาสิ ่งปฏิก ูลหรือวัสดุที ่ไม ่ใช้แล้ว 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด 

 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

 16.3  การปรับสภาพสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ 
ใช้แล้วท่ีเป็นอันตรายทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

17. โรงงานประกอบกิจการเกี ่ยวกับการคัดแยก 
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

 

 17.1 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ท่ีเป็นอันตรายทุกขนาด 

 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

 17.2 การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
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ลำดับ* ชนิดและขนาดของโรงงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 
18. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท่ีเป็นอันตราย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

 หมายเหตุ : ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงานเกี ่ยวกับ 
การรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ต้องมีผู้ควบคุม
ระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือที่ปรึกษาผู้ควบคุมระบบ
บำบัดมลพิษอากาศหรือที ่ปรึกษาผู ้ปฏิบัติงาน
ประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำและผู ้ปฏิบัต ิงาน
ประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ เพ่ิมเติม 

หมายเหตุ : *  เป็นลำดับที่อ้างอิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือสิ ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู ้ควบคุมดูแล ผู ้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์ 
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำจัดสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว  

พ.ศ. 2548 
ข้อ 22 ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะ ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำและ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และต้องจัด
ฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
ข้อ 12 ผู้ประกอบกิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการ

ฝังกลบ (เฉพาะของเสียอันตราย) ต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งอื่นใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และทำหน้าที ่ในการจัดทำรายงาน 
ตามข้อ 1 และข้อ 7 ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทุก 15 วัน โดยให้จัดส่ง
ภายในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนถัดไป 
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 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัด
มลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 
หมวดที่ 1 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
(บุคคล) 

  ข้อ 3  ในประกาศน้ี “ขึ ้นทะเบียน” หมายความว่า ขึ ้นทะเบียนบุคคลหรือบริษัท 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ 
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี “ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความ
ว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมอบหมาย “หนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียน” หมายความว่า หนังสือที่ผู้รับขึ้นทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้รับขึ้นทะเบียน 
  ข้อ 4  บุคคลที ่สอบผ่านการสอบมาตรฐานผู ้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือ 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 
หลายอย่างแล้วแต่กรณี จากหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ 
การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน พ.ศ. 2554 สามารถขอขึ้น
ทะเบียนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดตามภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศน้ีได้ 

ข้อ 5  ในกรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเห็นว่าบุคคลที่ยื่นขอตามข้อ 4 มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่กําหนด และมีเอกสารครบถ้วน ผู้รับขึ้นทะเบียนจะรับขึ้นทะเบียนโดยออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ตามแบบที่กําหนดตามภาคผนวกที่ 2 ท้ายประกาศน้ี ให้แก่บุคคลตามข้อ 4 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 6  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ 5 ให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือ 
และให้สามารถต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กําหนดตามภาคผนวกที่ 3 ท้ายประกาศนี้ภายใน 30 วันก่อนสิ้นอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และให้นํา
ความในข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับกับการขอต่ออายุโดยอนุโลมการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มี
อายุครั ้งละ 3 ปีนับแต่วันสิ ้นอายุของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับเดิม การยื ่นคําขอต่ออายุไม่ทัน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนใหม่ให้ดําเนินการเสมือนผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ 

หมวดที่ 2 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
(บริษัทที่ปรึกษา) 
ข้อ 7  บริษัทที่ปรึกษาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและ

ขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับ
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึน้ทะเบียนผู้ควบคุมดูแล
สําหรับระบบป้องกันสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ที ่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 
พ.ศ. 2554 สามารถขอขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

ข้อ 8  การขอขึ้นทะเบียนตามข้อ 7 ให้ยื่นคําขอต่อผู้รับขึ้นทะเบียน คําขอให้เป็นไป
ตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศน้ี ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเห็นว่าบริษัทที่ปรึกษาที่ย่ืนขอ
ตามข้อ 8 มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนดและมีเอกสารครบถ้วน ผู้รับขึ้นทะเบียนจะรับขึ้นทะเบียนโดยออก
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่ 5 ท้ายประกาศนี้ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาตามข้อ 8 
ข้อ 10 หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามข้อ 9 ให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือ เว้นแต่การออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนตามข้อ 12 และให้สามารถต่ออายุได้ 

ข้อ 9  ในกรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเห็นว่าบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นขอตามข้อ 8 มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่กําหนดและมีเอกสารครบถ้วน ผู้รับขึ้นทะเบียนจะรับขึ้นทะเบียนโดยออกหนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่ 5 ท้ายประกาศน้ีให้แก่บริษัทที่ปรึกษาตามข้อ 8 ข้อ 10 หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนตามข้อ 9 ให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือ เว้นแต่การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ 12 และให้สามารถต่ออายุได้ 

ข้อ 10  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ 9 ให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสือ 
เว้นแต่การออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามข้อ 12 และให้สามารถต่ออายุได้ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ื ่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงาน 
หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
ข้อ 2  ต้องรายงานผลการตรวจสอบปริมาณตะกั ่วปนเปื ้อนในน้ำทิ ้งและน้ำฝน 

ที่ระบายออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 3 เดือน 
ข้อ 3  ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนตะกั่วในแหล่งน้ำผิวดิน ที่อยู่ใกล้

อาคารโรงงานมากที่สุดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ 1 ครั้ง 
ข้อ 4  ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนตะกั่วในแหล่งน้ำใต้ดิน ที่ตื้นที่สุด 

อย่างน้อย 3 จุด โดยมีจุดที่ตรวจสอบประกอบด้วยจุดตรวจสอบต้นน้ำ (Upstream) อย่างน้อย 1 แห่ง และจุด
ตรวจสอบท้ายน้ำ (Downstream) อย่างน้อย 2 แห่ง โดยที่จุดตรวจสอบทุกจุดต้องห่างจากตัวอาคารโรงงาน
ไม่เกิน 20 เมตร หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 5  ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของตะกั่วในผิวดินแนวเขตที่ดิน 
ของโรงงานในจุดที่ใกล้อาคารโรงงานมากที่สุด หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและรายงานผล
การตรวจสอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 6  ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเป้ือนของตะกั่วในผิวดิน รอบบริเวณ
อาคารโรงงาน โดยจุดที่ตรวจสอบต้องห่างจากตัวอาคารไม่เกิน 20 เมตร หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 1 ครั้ง 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ. 2544 
ข้อ 3  การคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงาน ต้องมีลักษณะดังน้ี 

(3) ผู ้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีผลแสดงระดับของตะกั่วในเลือดและปัสสาวะ โดยให้จัดทำรายงานผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทุกๆ 6 เดือน และเมื่อตรวจพบว่าพนักงานในโรงงาน
ผู้ใดมีระดับของตะกั่วในเลือดหรือปัสสาวะเกินมาตรฐานของทางราชการที่ได้กำหนดไว้แล้ว จะต้องโยกย้าย
พนักงานผู้น้ันไปทำงานในแหล่งที่ไม่ได้รับอันตรายจากสารตะกั่ว หรือไปทำงานในสถานที่อ่ืนที่เหมาะสมต่อไป 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ข้อ 5  ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ

ที่ระบายออกจากโรงงาน ดังน้ี 
5.1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ

โรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด 
5.2  ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6  วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่รายงาน
ตามแบบรายงาน ให้ระบุวิธีการได้มาของแหล่งข้อมูลเหล่าน้ันซึ่งกำหนดให้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

6.1  กลุ่ม “M” (Measurement) เป็นชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ได้มา
จากตรวจวัดวิเคราะห์โดยให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

6.2  กลุ่ม “C” (Calculation) เป็นชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ได้จากการ
คำนวณ โดยให้ใช้วิธีการคำนวณที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ 

(ก)  ใช ้ค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์การปล ่อยสารมลพิษ (Emission Factor)  
ของสารมลพิษชนิดน้ันๆ หรือ 

(ข)  ใช้การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Calculation) หรือ 
(ค)  ใช้สมดุลมวล (Mass Balance) 

ข้อ 7  การเก็บตัวอย่างน้ำให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ดังน้ี 
7.1  น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
7.2  น้ำเสียหรือน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
7.3  น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง 
7.4  น้ำเสียที ่ส่งบำบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้าย 

อย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง 
7.5  กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสุดท้าย

อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง 
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ข้อ 8  การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย
อากาศของโรงงานอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 

ข้อ 9  การรายงานมลพิษน้ำให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทำรายงานตาม 
ข้อ 6.1 โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังน้ี 

9.1  บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand) ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

9.2 โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ำเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนัก 
เจือปน 

9.3  พารามิเตอร์อื ่นๆ ให้เป็นไปตามที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 10  การรายงานมลพิษอากาศให้ใช้วิธีการได้มาของข้อมูลการจัดทำรายงาน 
ตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 โดยต้องมีพารามิเตอร์ ดังน้ี 

10.1  กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเช้ือเพลิงให้รายงาน
อย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 

10.2  กระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างนอ้ย
ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Sulfur Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

10.3  กระบวนการเผาไหม้ที ่ใช้ก๊าซอื ่นที ่ไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื ้อเพลิง 
ให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2)  
และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

10.4  กระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นใดให้รายงานพารามิเตอร์ตามท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 11  ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามข้อ 5 ที ่จ ัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 

ข้อ 12  การตรวจว ัดชน ิดและปร ิมาณสารมลพ ิษต ้องทำการตรวจว ัดโดย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ข้อ 13  การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้ดำเนินการ ดังน้ี 
13.1  จัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามแบบที ่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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13.2  ส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รายงานข้อมูลรอบที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในวันที่ 1 กันยายน 
ของปีที่รายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายในวันที่ 1 มีนาคม 
ของปีถัดไป 

13.3  เก็บรักษารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษไว้ที ่โรงงาน 1 ชุด  
เป็นระยะเวลา 3 ปี และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

13.4  โรงงานตามข้อ 5.1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ 
และผู้ควบคุม ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณ 
สารมลพิษ สำหรับโรงงานตามข้อ 5.2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลงนามรับรอง 
ในแบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน   พ.ศ. 2559 
ข้อ 4  การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานของ

โรงงานตาม 5.1 และ 5.2 ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให้ใช้แบบ ดังน้ี 

 4.1  กรณีเป็นโรงงานตาม 5.1 
4.1.1  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษน้ำ (แบบ รว.2) ท้ายประกาศนี้ สำหรับ

โรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 
4.1.2  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) ท้ายประกาศน้ี 

สำหรับโรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
 4.2  กรณีเป็นโรงงานตาม 5.2 

4.2.1  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษน้ำ (แบบ รว.2) ท้ายประกาศนี้ สำหรับ
โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานมลพิษน้ำ 

4.2.2  ให้ใช้แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) ท้ายประกาศน้ี 
สำหรับโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานมลพิษอากาศ 

 4.3  แบบการจัดทำรายงานตาม 4.1 และหรือ 4.2 ให ้หมายรวมถึง 
การจัดทำรายงานข้อมูลทั่วไปตามแบบรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1) ท้ายประกาศนี้ด้วย 

ข้อ 5  กรณีที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานตามข้อ 4  
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานให้ถูกต้องหรือ
สมบูรณ์แล้วแต่กรณี และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสี่สิบห้าวัน นับจากวัน
ได้รับแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 6  การรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานตามแบบ รว.1 รว.2 และ 
รว.3 ของงวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) ให้ใช้แบบรายงานตามประกาศ
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กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2550 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 
ข้อ 1  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาต

ขยายโรงงาน ให้จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือคำขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานแล้วแต่กรณี โดยให้โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่นให้ยื ่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ 
ที่โรงงานตั้งอยู่ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย 
มีบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 
หมวด 1 สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ 
ข้อ 4 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่เก็บรักษา 

วัตถุอันตราย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
4.1)  ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมต้ังแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป 
4.2)  ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ต้ังแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
4.3)  ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็น

วัตถุไวไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
ข้อ 5  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

5.1)  ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะปฏิบัติงานประจำสถานที ่เก ็บร ักษา 
วัตถุอันตรายและบุคลากรเฉพาะนั้นต้องไม่เป็นผู ้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการวัตถุอันตรายแห่งอ่ืน  
การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกำหนด 

5.2)  ต้องรายงานและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ทุก 1 ปี ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำเนาของรายงานให้เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บรักษา 
วัตถุอันตรายสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานได้ตลอดเวลา กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
ไม่สามารถกระทำได้ให้ดำเนินการโดยตรงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ 
การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 
หมวด 1 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ 
ข้อ 3  ผู ้ประกอบการวัตถุอันตรายตามหมวด 1 ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ต้องแจ้งการมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามแบบ บฉ.1  
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 4  การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะตามข้อ 3 ให้ยื ่นแจ้งที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือย่ืนทางอ่ืนตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

ข้อ 5  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้แจ้งตามข้อ 3 
เพื่อใช้ส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายโดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหมวด 3 

หมวด 2 การจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ 
ข้อ 7  ผู้ประสงค์จดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

7.1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนวิชาเคมี 
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่
ประจำรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

7.2)  ผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยได้คะแนนในการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ข้อ 8  การขอจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะให้ยื ่นแบบคำขอจดทะเบียนเป็น
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
ตามแบบ บฉ.2 ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 9  การยื ่นแบบคำขอตามข้อ 8 ให้ย ื ่นได้ท ี ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามแบบ บฉ.3 ท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ
ภายหลังเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ย่ืนคำขอมีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนตามข้อ 7 และข้อ 8 

 ในการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ขอ 
จดทะเบียนเพ่ือนำไปดำเนินการตามหมวด 3 

ข้อ 10  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนหากพบว่า 
ผู้ได้รับการจดทะเบียนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงตามข้อ 7 หรือบกพร่องต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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หมวด 3 การส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ข้อ 11 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายต้องส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา 

วัตถุอันตรายตามแบบ บฉ.4 ปีละ 1 ครั้งทุกสิ้นปีปฏิทินโดยให้ส่งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

 กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถกระทำได้ให้ดำเนินการ
โดยตรงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 12  การส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนวิธีการดังน้ี 

 12.1)  บุคลากรเฉพาะ เข้าระบบโดยการกรอกชื่อผู้ใช้ (Login name) และ
รหัสผ่าน(password) ของบุคลากรเฉพาะ 

 12.2)  นำเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแบบ บฉ.4 ตามรายการที ่ปรากฏ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 12.3) ตรวจสอบยืนยันและรับรองความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล ตาม
ข้อ 12.2 แล้วแจ้งผู้ประกอบการวัตถุอันตรายเพ่ือรับรองข้อมูล 

 12.4)  ผู ้ประกอบการวัตถุอันตราย กรอกชื ่อผู ้ใช้ (Login name) และ
รหัสผ่าน (password) ของตนเองเพ่ือให้การรับรองข้อมูลดังกล่าวภายหลังจากได้รับแจ้งตามข้อ 12.3 

ข้อ 13  ให้จัดพิมพ์รายงานตามข้อ 12 เก็บไว้ในสถานประกอบการวัตถุอันตราย
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 14  การรับรองในข้อ 12.3 และข้อ 12.4 ถือว่าเป็นการรับรองรายงานความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของบุคลากรเฉพาะและผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

ข้อ 15  การแก้ไขข้อมูลใดๆ หลังการรับรองรายงานตามหมวดนี ้ให้ยื ่นขอแก้ไข 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ ่งต ้องจ ัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเง ื ่อนไขในการจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
หมวด 1  โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3  ให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตตามขนาด

ที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ 3 และ 4 เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งผู้ดำเนินการหรือ 
ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ข้อ 4 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาด 
ไม่ถึงตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 3 หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการดังกล่าว  



 

 

 
198 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

ในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำรายงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดมีการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตได้นำมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ตามกฎหมาย 
ในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใดๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในรายงาน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำข้อมูล หรือรายงาน 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งน้ี  
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
กิจการ หรือการดำเนินการนั้นๆ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้  
หากต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือต้องจัดทำสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็นดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม ความได้
สัดส่วน และความจำเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื ่องนั ้นๆ ไว้ด้วย และให้ความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด 

ข้อ 5  ในกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต 
เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าว แต่เพียงอย่างเดียว 

หมวด 2  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 6  การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ

หรือการดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อ 3 ให้แบ่งออกเป็น  

(1)  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และ  
(2)  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 เงื ่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ของโรงงานหรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ตั้งและรายละเอียดการประกอบ
กิจการ 
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6.3 วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

1)  จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานที ่มีคุณสมบัติตามที ่กฎหมายกำหนด เพื ่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ฯ เช่น มีผู้ควบคุมระบบมลพิษประเภทต่างๆ มีพนักงานที่ได้รับ 
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงโดยสภาพ ฯลฯ  

2) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ตรวจวัดไอระเหยสารเคมี ฯลฯ 

3) จัดทำแผนและมาตรการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง เช่น 

 การจัดทำแผนการป้องกันอุบัติเหตุ หรือ 
แผนฉุกเฉิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 การป้องกันไม่ให้มีการระบายมลพิษผ่านทางลัด 
(By-pass) 

 การป้องกันการเกิดกลิ ่นเหม็น แมลงและ
พาหะนำโรค 

 การเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นของไอระเหย
สารเคมีในอากาศในบริเวณที่ทำงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานที ่ปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ฯลฯ 

4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ ได้แก่  

 ระบบตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

 ระบบตรวจติดตามภายในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

5) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

 แนวปฏิบัติด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง 
 ระบบคัดกรองผู ้ที ่ปฏิบัติงานอยู ่ในโรงงาน 
และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน 

 การทําความสะอาดบริเวณที ่ม ีการใช้งาน
ร่วมกันของคนจำนวนมาก เช่น จุดที ่มีการ 
เข้า-ออกจากอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ 

 
6.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ ยังมีความสับสนในด้านประเภทและจำนวนอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 
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มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย  

1)   มีจำนวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
ติดตั ้งตามบริเวณต่างๆอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ ในการ
เกิดอัคคีภัย 

2)  มีการตรวจทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ 

3)  ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ 

4)  มีการติดตั้งแผนผังแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง และเส้นทางหนีไฟในพื้นที่ที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจน 

5)   ติดป้ายสัญลักษณ์บ่งชี้ตำแหน่งเครื่องดับเพลิง 
หรืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ 

6)    มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัย เช่น 
Smoke Detector, Heat Detector ต ิ ด ต้ั ง 
ในพื้นที่เสี่ยงภายในโรงงานอย่างเหมาะสม เช่น 
สถานที ่จ ัดเก็บกากของเสีย สถานที ่จ ัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ 

7)   ติดตั ้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที ่ประตู 
หนีไฟและเส้นทางหนีไฟอย่างพอเพียง 

8)   จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
อย่างน้อยปีละครั้ง 

  
ทั ้งนี ้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  

ได้จำแนกโรงงานตามความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยสูง หมายถึง โรงงานซึ่งประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือมีลักษณะที่ทำให้เกิด
อัคคีภัยหรือระเบิดได้ง่าย ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ ซึ่งโรงงานลำดับ
ประเภท 101 เฉพาะกิจการเตาเผากากของเสียรวม และโรงงานลำดับที่ 106 โรงงานรีไซเคิลกากของเสีย จัดเป็น
โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง และโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ดังน้ัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงที่โรงงานควรจัดให้มีเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือ จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และความถี่ในการตรวจทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของโรงงานแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังน้ี 

 ระบบน้ำดับเพลิงโดยติดตั้งตามมาตรฐานสากล 
และจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณ 
ที ่เพียงพอที ่จะส่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำ
ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 นาที 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับโรงงานที่จัดเก็บ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มี
พื้นที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป ควรติดตั ้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัติ หรือระบบอื ่นที ่เทียบเท่า สำหรับ
สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื ้นที่ต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้อง
มีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้ เครื่องดับเพลิงมือถือ 
แต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร และให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร และมีป้าย
หรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ทั้งนี้ ความถี่ในการติดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แสดงดังตารางที่ 3 และความถี่รวมถึงวิธีการตรวจ
ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 3 การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

โรงงานท่ีมีความเส่ียง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลิง 

พ้ืนท่ีครอบคลุมต่อเครื่องดับเพลิง 
1 เครื่อง สำหรับเพลิงประเภท A  

(ตารางเมตร) 

ระยะทางเข้าถึงเครื่องดับเพลิง
สำหรับเพลิงประเภท B  

(เมตร) 

ปานกลาง 

2A 280 - 
3A 418 - 
4A 557 - 
6A 836 - 
10A - 9 
20B - 15 

สูง 

4A 372 - 
6A 557 - 
10A 930 - 

20A-40A 1,045 - 
40B - 9 
80B - 15 
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ตารางที่ 4 การตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  

อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 
1.  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
 - ขับด้วยเครื่องยนต์ 
 - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
 - เครื่องสูบน้ำ 

 
- ทดสอบเดินเคร่ือง 
- ทดสอบเดินเคร่ือง 
- ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน 

 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุกปี 

2.  หัวรับน้ำดับเพลิง  
(Fire Department Connections) 

- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

3.  หัวดับเพลิงนอกอาคาร  
(Fire Hydrants) 

- ตรวจสอบ 
- ทดสอบ (เปิดและปิด) 
- บำรุงรักษา 

ทุกเดือน 
ทุกปี 
ทุกครึ่งปี 

4.  ถังน้ำดับเพลิง 
 - ระดับน้ำ 
 - สภาพถังน้ำ  

 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

 
ทุกเดือน 
ทุกครึ่งปี 

5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(Hose And Hose Station) 

- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

6. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Sprinkler System) 

 - จุดระบายน้ำหลัก 
 - มาตรวัดความดัน 
 - หัวกระจายน้ำดับเพลิง 
 - สัญญาณการไหลของน้ำล้างท่อ 
 - วาล์วควบคุม 
  

 
 
- ทดสอบการไหล 
- ทดสอบค่าแรงดัน 
- ทดสอบ 
-  ทดสอบ 
-  ทดสอบ 
- ตรวจสอบซีลวาล์ว 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อควาล์ว 
- ตรวจสอบสวิตซ์สัญญาณ ปิด-เปิดวาล์ว 

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

 

มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

1) มีแนวปฏิบัติด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง กรณีพบพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นที่เข้ามา 
ในโรงงาน มีอาการบ่งช้ีถึงการติดเช้ือ 

2) มีการคัดกรองผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน โดยมีการตรวจวัด
อุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าพ้ืนที่ของโรงงาน 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันของคนจำนวนมาก เช่น จุดที่มีการเข้า-ออก 
จากอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม ห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ โดยมีความถี่ที่สอดคล้องกับการใช้งาน  
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โดยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 22 

   
ติดป้ายหรือสัญลักษณ์มองเห็น 
ได้ชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ติดถังดับเพลิงในทุกพ้ืนท่ีของอาคาร 
ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร 

มีการตรวจสอบสภาพความพร้อม 
การใช้งานถังดับเพลิงเดือนละคร้ัง 

   
ติดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอและครอบคลุมท่ัวท้ังอาคารโรงงาน  

   
จัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง 

ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 
รูปที่ 22 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

 

สูงจากพืน้ไม่เกิน 
1.50 เมตร
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ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉนิภายในอาคารโรงงาน ติดป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและจุดรวมพล  

  
ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัยให้ครอบคลุมท่ัวท้ังอาคาร โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีพนักงานปฏิบัติงานประจำ  

   
มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

รูปที่ 22 (ต่อ) 
 
 

 
 

7.1 วัตถุประสงค์ 

 การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ
โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากของเสีย เนื่องจากถือเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน โดยผ่านกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการสื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณะ 

ส่วนที ่7  การสือ่สารต่อสาธารณะและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
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เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของประชาชน 
ในชุมชนรอบโรงงานซึ่งมีสาเหตุจากโรงงาน 
แต่โรงงานไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบและทันท่วงที ทำให้ปัญหามีความรุนแรง
มากขึ้นจนยากที่จะแก้ไข 

 การปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ไม ่สอดคล ้องก ับกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที ่มีผลบังคับโดยตรงต่อ
การประกอบกิจการโรงงาน 

 

7.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 กฎกระทรวง ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

ข้อ 3  เพื ่อคุ ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบ 
กิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื ้อนในดิน  
และน้ำใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดิน 

ข้อ 4  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และต้อง
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินเก็บไว้เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเรียก
ตรวจสอบได้ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ำใต้ดินครั้งที่ 2 เมื่อครบกําหนด 180 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องจัดทําและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 120 วันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งที่ 2 
ทั้งน้ี ให้แนบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามวรรคหน่ึงไปด้วย  

ข้อ 5  ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินครั้งแรกภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ 
และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ำใต้ดินครั้งแรก  

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใตดิ้น 
ครั้งที่ 2 เมื่อครบกําหนด 180 วันนับแต่วันที่ได้ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามวรรคหนึ่ง และต้อง
จัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 120 วันนับแต่วันครบกําหนด การตรวจสอบคุณภาพดินและ 
น้ำใต้ดินครั้งที่ 2  

ข้อ 6  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ตามข้อ 4 
วรรค 2 หรือข้อ 5 วรรค 2 แล้วแต่กรณีแล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
ต่อไปทุก 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินต่อไปทุก 1 ปี และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบ
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คุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน
120 วันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินในแต่ละกรณี  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือในกรณีที่ปรากฏว่าการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานใดสูงกว่าเกณฑ์ 
การปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พนักงานเจ้าหน้าที ่อาจสั่งให้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานนั้นจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินเพ่ิมเติมก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 7  การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน ต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนที ่ได้ขึ ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื ่นที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ  

ข้อ 8  การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และการกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน  
และน้ำใต้ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 9  เพื่อประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและการควบคุม 
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน รัฐมนตรีอาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน แผนผังแสดง
จุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์สําหรับการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน และ
ข้อมูลอ่ืนที่จำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ก็ได้  

ข้อ 10  ในกรณีที่ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินว่าการปนเป้ือน
ในดินและน้ำใต้ดินโรงงานใดสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ัน ต้องจัด
ให้มีการทํารายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน
และน้ำใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และส่งรายงานดังกล่าวให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ตรวจพบว่าภายใน
บริเวณโรงงานมีการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ ให้กําหนด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดําเนินการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อน 
ในดินและน้ำใต้ดินไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย  

ข้อ 11  การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอ 
มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ให้เป็นไป
ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 12  ในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งไม่เสนอ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินหรือมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและ 
น้ำใต้ดิน หรือไม่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ 10 ดําเนินการลดการปนเป้ือนในดิน หรือน้ำใต้ดิน
ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้  

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ 10  
ไว้แล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวนานเกินสมควรอาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น 
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ดําเนินการลดการปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินก่อนระยะเวลา
ที่เสนอไว้ก็ได้ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ดิน  
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินและรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการ
ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 
ข้อ 4  ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ควบคุมการปนเป้ือนในดินและ

น้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 แจ้งข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน
แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามภาคผนวกที่ 3 ท้ายประกาศน้ี 
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน กรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ย ื ่นข้อมูลและแผนผังดังกล่าวข้างต้นภายใน 180 วันนับแต่ว ันที ่ประกาศนี ้ม ีผลใช้บังคับและให้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งสองกรณีข้างต้น แจ้งข้อมูลและแผนผังครั้งต่อไปพร้อมกับการขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานทุกครั้ง 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรค 1 ต้องจัดทำรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลและ
แผนผังตามวรรค 1 ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ทุกคร้ัง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 5  การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ตามข้อ 4 และข้อ 58 ของกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 
2559 จะต้องยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ให้เป็นไปตาม
แบบในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6  การจัดทำรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ดินและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ในกรณี 
ที่ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินว่า การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินโรงงานใด 
สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินตามข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในภาคผนวกที่ 5 ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7  วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้ดำเนินการ ดังน้ี 
 (1)  การตรวจสอบคุณภาพดินให้ใช้วิธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, 

Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์ส ิ ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

 (2)  การตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินให้ใช้วิธี Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater ซึ่งสมาคมสุขภาพของประชาชนอเมริกัน (American Public Health Association-
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APHA) สมาคมการประปาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Water Works Association) และ Water Environment 
Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนด หรือวิธีอ่ืนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

 หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้เป็นไปตาม
ภาคผนวกที่ 6 ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 8  การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินตามคู่มือ 
ที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 9  กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 เห็นว่าโรงงานของตนไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้หรือเก็บรักษา
สารเคมี ของเสีย หรือสิ ่งอื ่นใดภายในบริเวณโรงงาน ซึ ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยและ
สิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจแสดงเหตุผล 
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อขอไม่
ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 
และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและ
น้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
แล้วแต่กรณี อาจตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งดังกล่าวภายหลังได้ 

 ในกรณีที่การแจ้งในวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานนั้นไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  
พ.ศ. 2559 

ข้อ 10  เพื ่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและ 
น้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว 
ต้องแสดงข้อมูลได้ว่าตนเองได้ดำเนินการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยบ่อสองประเภท คือ บ่อที่อยู่ในตำแหน่งเหนือน้ำเพื่อใช้เป็นบ่ออ้างอิง 
(Up-gradient) และบ่อท้ายน้ำเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากกระบวนการ (Down-gradient)  
โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงงานที่มีศักยภาพก่อให้เกิดการปนเป้ือนแล้ว 

ข้อ 11  การดำเนินการตามข้อ 10 หากระดับน้ำใต้ดินเฉลี่ยในพื้นที่สถานประกอบกิจการ
โรงงานอยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่าสิบห้าเมตร และพิสูจน์โดยวิธีการที่ยอมรับได้ว่ามีช้ันหินแข็งอยู่ใต้พ้ืนที่โรงงาน 
จนไม่สามารถเจาะดินและทำการติดตั ้งบ่อสังเกตการณ์เพื ่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินได้ด้วยวิธีการปกติให้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานเก็บตัวอย่างดินชั้นบนก่อน ถ้าพบว่าดินชั้นบนดังกล่าวมีสารปนเปื้อนเกินกว่าเกณฑ์
การปนเปื้อนในดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน โดยละเอียดต่อไปทันที 

ข้อ 12  การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ตามข้อ 10 จะต้องให้มีระดับความลึกของบ่อจากระดับ 
น้ำใต้ดินลงไปมากพอเพ่ือให้มีปริมาณน้ำใต้ดินอยู่ในบ่อดังกล่าวเพียงพอเพ่ือดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินได้ 
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ข้อ 13  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ 10 
 (1)  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ก่อนประกาศนี้ใช้

บังคับ ถ้าตำแหน่งและความลึกของบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศน้ี  
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์น้ันเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินก็ได้ 

 (2)  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์ที่อยู่นอกพ้ืนที่โรงงานของตนเป็น
บ่อสังเกตการณ์ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up-gradient) โดยไม่ต้องติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมก็ได้ หากบ่อ
ดังกล่าวมีตำแหน่งความลึกและมีแนวของทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินที่เหมาะสมและผู้ประกอบกิจการโรงงาน
สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างหรือแสดงผลวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศน้ีได้ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ข้อ 21  ต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อน

การดำเนินการบำบัดหรือกำจัดจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้เก็บข้อมูล 
ผลวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือการตรวจสอบ 

ข้อ 24 ต้องส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.5 ท้ายประกาศน้ี 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ 
ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 
ข้อ 1 ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่รับบำบัดหรือกำจัด 

ตามแบบ สก.6  ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องจัดทำในวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามา
ภายในบริเวณโรงงานในแต่ละวัน และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 
โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับต้ังแต่วันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาบำบัดหรือกำจัด 

ข้อ 7 ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เข้าสู่กระบวนการบำบัด
หรือกำจัดตามแบบ สก.7 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องจัดทำในวันที่ทำการบำบัดหรือกำจัด 
ในแต่ละวัน และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับต้ังแต่วันที่ทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ข้อ 8 ต้องทำการบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกระบวนการหรือวิธีการ 
ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

ข้อ 13 ผู้ประกอบกิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการนำมาผสม
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 
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(1) ต้องส่งรายงานตามข้อ 1 และข้อ 7 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายทุก 30 วัน โดยให้ส่งภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

(2) ต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์ตามแบบ สก.8 ที ่กำหนดไว้ท้ายประกาศฉบับน้ี  
ให้เป็นปัจจุบันทุก 30 วัน และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

(3) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตได้ต้องนำส่งเตาเผาปูนซีเมนต์ 
เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ผลิตและ
ต้องจัดเก็บหลักฐานการส่งมอบไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่เพ่ือตรวจสอบ โดยเก็บไว้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับต้ังแต่วันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน 

ข้อ 14 ผู้ประกอบกิจการรับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการเผาในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องจัดทำบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑ์จากผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อ 13 โดยใช้แบบ สก.9 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันทุก 30 วัน และ 
ต้องจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

(2) ต้องออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อ 13 ทุกครั้งที่มีการรับมอบ และต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการรับมอบไว้แสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ โดยเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับต้ังแต่วันที่รับมอบ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การรายงานข้อมูลต่างๆ ของโรงงานหลอมตะกั่ว 
จากแบตเตอรรี่เก่า พ.ศ. 2544 
ข้อ 1  ให้รายงานข้อมูลวัตถุดิบหม้อแบตเตอรี่เก่าที่นำเข้าโรงงานผลผลิตที่ได้ กากตะกรัน 

กากตะกอนของแข็ง และกากของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่เก่า 
ผลผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และกากของเสีย 

 เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
 

7.3 วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1)  จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวมถึงการดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
 2)  จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ดีอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ 
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 3) จัดให้มีระบบการสอบกลับมวลสาร (Material Balance) ของกากของเสียที่รับเข้ามาจัดการ
ภายในโรงงาน  
 4) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ตามที่
ประกาศกระทรวงฯ ระบุ 
 
7.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรบัข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ ยังไม่ได้จัดเตรียมระบบรับเรื่องร้องเรียนต่อโรงงานจากชุมชน 
รวมถึงไม่มีแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนด้วย ซึ่งข้อแนะนำเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 

มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  

1)  จัดให้มีช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์หน้าโรงงาน ติดตั้งกล่อง
รับเรื่องร้องเรียน หรือจัดให้มีพนักงานเข้าพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะๆ 

2)  จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีมีเรื่องร้องเรียนมาถึงโรงงาน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุ 
การหาแนวทางแก้ไข การดำเนินการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข โดยระบุช่ือผู้รับผิดชอบ 

3)  จัดทำแผนการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ประจำปี  

มีระบบการสอบกลับมวลสาร (Material Balance) ของกากของเสียที่รับเข้ามาจัดการภายในโรงงาน 

1) จัดทำข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรมในรอบปีที่ผ่านมา (รายงานสมดุลมวลสาร : Mass 
Balance) 

2) จัดทำขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบกรณีที่ผลการสอบกลับปรากฏไม่สมดุลมวลสาร 

มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและ 
น้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ตามที่ประกาศ
กระทรวงฯ ระบุ 

1) จัดทำรายงานตามภาคผนวกที่ 3 ประกอบด้วย ตารางบัญชีรายชื่อสารปนเปื้อนและการจำแนกความ
เป็นอันตรายของสารปนเป้ือน และตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการใช้การเก็บรักษาสารเคมี
ภายในบริเวณโรงงาน 

2) มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
และน้ำใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ตามท่ี
ประกาศกระทรวงฯ ระบุ 
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 กรณีที่โรงงานไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้หรือเก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือสิ่งอื่นใดภายในบริเวณ
โรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและ
น้ำใต้ดิน โรงงานอาจแสดงเหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อขอไม่ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต ้ด ิน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต ้ ดิน 
ตามกฎกระทรวง ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559  
 และกรณีที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน มีการปนเป้ือนสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน
และน้ำใต้ดิน ต้องจัดทำรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลด 
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์ฯ และส่งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน 
สูงกว่าเกณฑ์ฯ 

โดยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 23 
 

  

  
ติดต้ังบ่อสังเกตการณ์เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและคุณภาพน้ำใต้ดินตามท่ีกฎหมายระบุ 

รูปที่ 23  ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน
และคุณภาพน้ำใต้ดิน 
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8.1 วัตถุประสงค์ 

 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นกระบวนการแบ่งแยกกากของเสียทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นวัสดุชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดยส่วนใหญ่จะใช้พนักงานในการคัดแยกกากของเสีย 
ออกเป็นวัสดุแต่ละประเภท จากน้ันใช้เครื่องจักรเพ่ือลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแล้ว ซึ่งในกระบวนการเหล่าน้ี
จะก่อให้เกิดมลภาวะด้านฝุ่นละอองและเสียงดัง รวมถึงยังมีโอกาสในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้งานหากมีการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดของเสียซึ่งเป็นเศษที่เหลือจากการแยกแล้ว ดังน้ัน ในการ
ดำเนินกิจกรรมนี ้จึงต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลเครื ่องมือ เครื ่องจักร และพนักงานที ่เกี ่ยวข้อง 
ให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความไม่รู้ หรือ
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ 
เครื่องจักรคัดแยกกากของเสีย 

 การเกิดของเสียหรือเศษเหลือจากการคัดแยก
ในปริมาณที่มากกว่าที่ควรจะเป็นอันเนื่องจาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน และเครื่องมือ/
เครื่องจักร 

 

8.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ข้อ 5 อาคารโรงงานต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้นๆ 
โดยมีคำรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื ่นที ่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องรวมกันโดยไม่นับ 
ที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื้นที่ของห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงานหน่ึงคน 

(3) มีประตูหรือทางออกให้พอกับจำนวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันท่วงที  
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอย่างน้อยสองแห่งอยู่ห่างกันพอสมควร บานประตูเปิดออกได้ง่ายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
110 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร แต่ถ้ามีคนในโรงงานที่จะต้องออกตามทางนี้ออกมากกว่า 50 คน 
ต้องมีขนาดกว้างเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตรต่อ 1 คน และมีบันไดระหว่างช้ันอย่างน้อย 
2 แห่ง อยู่ห่างกันพอสมควร 

(4) พ้ืนต้องมั่นคง แข็งแรงไม่มีน้ำขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

ส่วนที ่8 กระบวนการคัดแยกสิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ทีไ่มเ่ปน็ของเสยีอนัตราย 
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(5) บริเวณหรือห้องทำงานต้องมีพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตรต่อคนงาน  
1 คน โดยการคำนวณพื้นที่ให้นับรวมพื้นที่ที่ใช้วางโต๊ะปฏิบัติงานเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุที่เคลื่อนไปตาม
กระบวนการผลิตด้วย 

ข้อ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานต้องเป็นดังต่อไปน้ี 
(1) มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะกำหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาในการนำเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานชนิดใดต้องมีคำรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ 

(2) ใช้เครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเสียง หรือคลื่นวิทยุ 
รบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

 

8.3  วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1) จัดให้มีสถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ 
อาคารคัดแยกกากของเสีย ห้องอาบน้ำ ที่ล้างมือ ที่ล้างตาและห้องผลัดเปลี่ยนชุดทำงานที่เพียงพอเหมาะสม 
ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงระบบป้องกันความเสี่ยงให้กับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องบดย่อยหรือเครื่องบีบอัด ฯลฯ พร้อมจัดให้มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
อยู่ตลอดเวลา 
 2) จัดทำเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสียอย่างปลอดภัย และฝึกอบรมให้พนักงาน
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  

3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย และมี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรให้กับพนักงานที่ประจำอยู่กับ
เครื่องจักรแต่ละชนิด และฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุม
เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                                                                                                                                                                                                                                                   

8.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการพ้ืนที่ปฏิบัติงานคัดแยก
กากของเสียออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักร ทางวิ่งของรถ ฯลฯ 
รวมถึงยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด 
เศษวัสดุ ซึ่งข้อแนะนำเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 

พ้ืนที่คัดแยกกากของเสียต้องมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 

1) แยกพื้นที่คัดแยกของเสียซึ่งโดยปกติใช้แรงงานคนเป็นหลัก ดังนั้น พื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยกจึงต้องแยก
ออกจากทางเดินของรถ และพื้นที่กองเก็บกากของเสียที่รอการคัดแยก รวมถึงจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
แสงสว่าง และการระบายอากาศในพ้ืนที่ให้เหมาะแก่การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างปลอดภัย 

2) ขนาดของพื้นที่คัดแยกต้องเหมาะสมกับปริมาณกากของเสียที่จะคัดแยก เครื่องจักรที่ใช้และจำนวน
พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
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มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร 

1) มีการติดตั ้งเครื ่องจักรในตำแหน่งที ่เหมาะสม 
พนักงานสามารถเข้าปฏิบัติงานได้สะดวกและมี
ความปลอดภัย 

2) ม ีค ู ่ ม ื อการทำงานหร ือคำแนะนำในการ
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อให้พนักงานที่ทำ
หน้าที่ควบคุมเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3) ติดป้ายส ัญลักษณ์เต ือนอันตรายจากการ
ทำงานของเคร ื ่องจ ักรไว ้ ในบร ิ เวณพื ้นที่
ปฏิบัติงาน เช่น “ระวังเคร่ืองจักรกำลังทำงาน” 
“โปรดสวมใส ่อ ุปกรณ ์ป ้องก ันอ ันตราย 
ขณะทำงาน” เป็นต้น 

  
 โดยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 24 

  
ตีเส้นแบ่งพ้ืนท่ีในการคัดแยก การจัดเก็บวัสดุท่ีผ่านการคัดแยกแล้ว พร้อมติดป้ายบ่งชี้แต่ละพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน 

  
แยกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานคัดแยกออกจากทางเดินของรถ 

รูปที่ 24 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 



 

 

 
216 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

 
 

 

ติดต้ังเคร่ืองจักรในตำแหน่งท่ีเหมะสม 
จัดทำบันทึกการตรวจสอบสภาพ 
ความพร้อมการใช้งานเคร่ืองจักร 

ติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายขณะทำงาน 

รูปที่ 24 (ต่อ) 
 
 
 

9.1 วตัถปุระสงค ์

 การฝังกลบกากของเสีย เป็นวิธีการกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย หรือกากของเสียที่เป็น
อันตรายที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรให้มีความเป็นอันตรายน้อยลงและทำให้คงตัวแล้ว โดยนำไปฝัง 
ในหลุมฝังกลบที ่มีระบบกันซึม ระบบตรวจสอบการรั ่วไหล ระบบระบายก๊าซและระบบบำบัดน้ำเสีย  
ซึ่งรายละเอียดของระบบกันซึมของหลุมฝังกลบกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายที่เป็นหลุมฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และหลุมฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตรายที่ผ่านการปรับเสถียรและบ่มแล้ว 
ที่เป็นการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) จะมีความแตกต่างกันขึ ้นอยู ่กับลักษณะสมบัติ 
ของกากของเสียที่นำมาฝังกลบ 

หลุมฝังกลบที่จะใช้งานฝังกลบกากของเสีย จึงต้องเป็นระบบฯ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้มลสารหรือสารอันตรายในกากของเสียรั ่วไหลออกจากหลุมและปนเปื ้อนสู ่สิ ่งแวดล้อม 
ขณะเดียวกัน กระบวนการปรับเสถียรกากของเสียก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้สารพิษ หรือสาร 
ที่เป็นอันตรายที่อยู่ในกากของเสียนั้นๆ ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อทำการฝังกลบแล้ว นอกจากนี้ในระหว่าง 
การนำกากของเสียไปฝังกลบก็จะต้องมีการป้องกันควบคุมไม่ให้น้ำชะกากของเสีย ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็น 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่กล่าวแล้ว 
จึงต้องมีการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสารอันตรายหรือมลสารที่อยู่ในกากของเสียจะไม่ถูกชะล้าง 
ให้ปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมได้  
 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 
 

 

ส่วนที ่9 การบำบัด/กำจดัสิง่ปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้โดยวิธกีารฝงักลบ 
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 การชะล้างหรือรั ่วไหลของ 
มลสารหร ือสารอ ันตราย
จากหลุมฝังกลบปนเปื ้อน
เข้าสู่สิ ่งแวดล้อมเนื่องจาก
กระบวนการปรับเสถียรไม่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดจาก
ระบบกันซึม ระบบตรวจสอบ
การร่ัวไหล และระบบระบาย
ก ๊าซเส ี ยหายหร ื อ ไม ่ มี
ประสิทธิภาพ 

 การฟ ุ ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง กลิ่น และการชะล้าง
มลสารหรือสารอันตรายจาก
กากของเส ียในระหว ่ าง 
การดำเนินงานในขั ้นตอน
ต่างๆ ได้แก่ การปรับเสถียร  
การขนส ่ งกากของ เสี ย 
ท ี ่ปร ับเสถ ียรแล ้ว และ 
การฝังกลบ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพอนามัยของพนักงาน
และประชาชนทั่วไป 

 การระบายมลสารหรือสาร
อันตรายที่มีค่าความเข้มข้นสูง
ออกจากหลุมฝังกลบปนเปื้อน
เข้าสู ่ส ิ ่งแวดล้อมเนื ่องจาก
ระบบบำบ ั ดมลพ ิ ษไม ่ มี
ประสิทธิภาพ 

9.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

พ.ศ. 2534 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัว ที่ล้างตา ไว้ในบริเวณที่ลูกจ้าง

ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ข้อ 14 ให้นายจ้างจัดที่ล้างมือ ล้างหน้า สำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้

โดยเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คน 
ให้ถือเป็น 15 คน เพ่ือใช้ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนด่ืมเครื่องด่ืม และก่อนออกจากที่ทำงานทุกครั้ง 

ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มีห้องอาบน้ำสำหรับลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้
โดยเฉพาะ เพื ่อใช้ชำระร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วน 
ของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คน ให้ถือเป็น 15 คน ทั้งน้ีจะต้องจัดของใช้ที่จำเป็นสำหรับการชำระสารเคมีอันตราย
ออกจากร่างกายให้เพียงพอและมีใช้ตลอดเวลา 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ข้อ 8  การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ

ของโรงงานอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 
ข้อ 4  ในประกาศน้ี 

“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานจำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 จำพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน 

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ำจากการใช้น้ำ 
ของคนงานหรือน้ำจากกิจกรรมอ่ืนในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ข้อ 5  มาตรฐานน้ำทิ้ง ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 
5.1  ความเป็นกรดและด่าง (pH)  ต้ังแต่  5.5 ถึง 9.0 
5.2  อุณหภูมิ (Temperature)  ไม่เกิน  40  องศาเซลเซียส 
5.3  สี (Color)   ไม่เกิน  300  เอดีเอ็มไอ 
5.4  ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่าดังน้ี 

(1)  กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)  กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000 

มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำน้ันไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.5 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด   

(Total Suspended Solids) 
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.6 บีโอดี  
(Biochemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.7 ซีโอดี  
(Chemical Oxygen Demand) 

ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 5.8 ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.9 ไซยาไนด์ (Cyanides CN) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.10 น้ำมันและไขมนั (Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.11 ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.12 สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.13 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.14 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบ 
 5.15 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.16 โลหะหนัก มีคา่ดังน้ี    
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  (1) สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (2) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 

(Hexavalent Chromium) 
ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  (3) โครเมียมไตรวาเลนท์  
(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  (4) สารหนู (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (5) ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (6) ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (7) แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (8) แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (9) ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (10) ตะก่ัว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (11) นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (12) แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

 เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายละเอียดของเงื ่อนไขการประกอบกิจการ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
 

9.3 วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1)  จัดให้มีสถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ได้แก่ อาคารปรับเสถียรที่เป็น
อาคารปิดและมีระบบดูดอากาศเพื่อนำไปบำบัด ระบบบำบัดมลพิษอากาศจากบ่อปรับเสถียร ที่ล้างมือ ล้างตา
และล้างตัวกรณีฉุกเฉิน ระบบระบายน้ำรอบหลุมฝังกลบ ระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษ รวมถึงอุปกรณ์ 
เฝ้าระวังตรวจสอบการรั่วไหลของสารมลพิษจากหลุมฝังกลบ เช่น ระบบรวบรวมน้ำชะจากหลุมฝังกลบ  
ระบบระบายก๊าซในหลุมฝังกลบ บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน ฯลฯ พร้อมจัดให้มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 2)  จัดทำเอกสารระบุขั ้นตอนการปฏิบัติงานในทุกขั ้นตอนที ่สำคัญ และสื ่อสารให้พนักงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ได้แก่   
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 การปรับเสถียรกากของเสีย ที่กำหนดให้มีการ
นำผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการมากำหนด
เง ื ่อนไขของกระบวนการปร ับเสถียร และ 
การทดสอบคุณสมบัติกากของเสียที่ปรับเสถียร
แล้ว รวมถึงว ิธ ีการจัดการกรณีท ี ่ผลการ
ทดสอบค ุณสมบ ั ติ ของกากของ เส ี ยที่  
ปรับเสถียรแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 การฝังกลบกากของเสีย ที ่กำหนดให้มีการ
จัดทำแผนเปิดหน้างานให้เพียงพอที ่จะใช้ 
ฝังกลบในแต่ละวัน การกำหนดเส้นทางในการ
กองกากของเส ียให ้ เร ียบร ้อยก ่อนจะเริ่ม  
การกลบทับกากของเสียด้วยดินหรือวัสดุอ่ืน
เมื่อเสร็จสิ้นการฝังกลบแต่ละวัน 

 3) จัดทำมาตรการป้องกันกลิ่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะเทกากของเสียลงหลุม และจัดทำ
เอกสารระบุวิธีจัดการกรณีเกิดปัญหากลิ่นเหม็นหรือฝุ่นละอองจากหลุมฝังกลบ และสื่อสารให้พนักงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 4)  จัดทำแผนประจำปีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบการระบายมลพิษ และการเฝ้าระวัง 
การปนเปื้อนของสารมลพิษจากหลุมฝังกลบ โดยสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

5)  จัดทำเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานหรือมาตรการตอบสนอง กรณีผลการตรวจสอบการระบาย
มลพิษ หรือผลการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่เก่ียวข้อง 

6) จัดให้มีพื ้นที ่ฉนวน (Buffer Zone) โดยรอบพื้นที ่โรงงาน และมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 
ไม่น้อยกว่า 25 เมตร โดยจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับถนน คูระบายน้ำ การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ์ไม้ 
ที่เหมาะสมในท้องถิ่นเพ่ือปิดก้ันทางสายตาและลดปัญหากลิ่นสู่ภายนอก 

 

9.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
กลิ่นและการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหลุมฝังกลบ รวมถึงการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกากของเสียแต่ละประเภท ซึ่งข้อแนะนำเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 

มีการเฝ้าระวังป้องกันกลิ่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากหลุมฝังกลบ 

1) จัดทำเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีจัดการกรณีเกิดปัญหากลิ่นเหม็นหรือฝุ่นละอองจากหลุมฝังกลบ  
โดยระบุสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผู้รับผิดชอบดำเนินการ และต้อง
สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนที่เก่ียวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2) จัดเตรียมมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นและฝุ่นละอองขณะเทกากของเสียลงหลุม เช่น มีการฉีดพ่น
น้ำบนพื้นถนนโดยรอบหลุมก่อนนำกากของเสียมาเทลงหลุม หรือการฉีดพ่นสารลดกลิ่นในจุดที่อาจ
ก่อให้เกิดกลิ่น 

3) จัดให้มีพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) โดยรอบพื้นที่โรงงาน และมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  
25 เมตร โดยจัดให้เป็นพ้ืนที่สำหรับถนน คูระบายน้ำ การปลูกต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม 
ในท้องถิ่นเพ่ือปิดก้ันทางสายตาและลดปัญหากลิ่นสู่ภายนอก 
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มีการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1)   หลุมฝังกลบแต่ละหลุมต้องมีระบบรวบรวมน้ำชะที่อยู่ภายในหลุมและภายนอกหลุม กรณีหลุมฝังกลบ
ของเสียอันตรายที่ผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องมีบ่อสูบแยกกันระหว่างน้ำที่นำออกจากช้ันกันซึมช้ันบน 
และช้ันล่าง 

2)  มีการตรวจสอบ พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำชะและคุณภาพน้ำชะที่เกิดขึ้นในแต่ละหลุม เช่น 
การติดมิเตอร์วัดปริมาณน้ำชะทุกครั้งที่สูบออกจากบ่อ และเก็บตัวอย่างน้ำชะก่อนบำบัดไปตรวจ
วิเคราะห์ลักษณะคุณสมบัติเพ่ือติดตามแนวโน้มของมลสารในน้ำชะ 
สำหรับตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 25 

  

  

ใช้น้ำฉีดพ่นบริเวณถนนและพื้นท่ีท่ีจะขุดเปิดหลุม 
ปลูกต้นไม้เป็นพ้ืนท่ีฉนวน (Buffer Zone) โดยรอบพ้ืนท่ี 
หลุมฝังกลบ เพ่ือปิดกั้นทางสายตาและลดปัญหากลิ่น 

สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

  
ปิดคลุมหลุมฝังกลบด้วยดินหรือแผ่นพลาสติก (HDPE) ทุกครั้งก่อนเลิกงานในแต่ละวัน เพ่ือลดผิวสัมผัสกับอากาศ  

และลดโอกาสการแพร่กระจายของฝุ่นละออง/กลิ่นจากกากของเสียออกสู่บรรยากาศ 

รูปที่ 25 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการจัดการกลิ่น ฝุ่นละออง และน้ำชะจากหลุมฝังกลบกากของเสีย 
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มีการรวบรวมน้ำชะจากหลุมฝังกลบแต่ละหลุม และเก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือตรวจวิเคราะห์เป็นประจำ 

รูปที่ 25 (ต่อ) 
 
 
 

10.1 วัตถุประสงค์ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำบัด/กำจัดกากของเสียโดยการเผาในเตาเผา แบ่งเป็น 3 ส่วนที่สำคัญ 
ประกอบด้วย (1) การเตรียมกากของเสียและการป้อนกากของเสียเข้าเตาเผา (2) เตาเผา และ (3) การควบคุม
การเผาไหม้ โดยวัตถุประสงค์ของเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที ่ดี สำหรับแต่ละส่วนหรือขั ้นตอน 
การปฏิบัติงานมีดังน้ี 

การป้อนกากของเสียเข้าเตาเผา จะต้องมีการควบคุม ตรวจสอบที่ดีทั้งในด้านประเภทหรือชนิด 
กากของเสียที่ป้อนเข้าสู่เตาเผา รวมถึงขนาดของกากของเสีย และปริมาณกากของเสียแต่ละประเภท ทั้งน้ี  
เพื่อประสิทธิภาพของการเผา และความปลอดภัยในการดำเนินการด้วย การเตรียมกากของเสียจึงเป็นขั้นตอน 
ที่สำคัญ ขณะเดียวกันการดำเนินงานเตรียมกากของเสียสำหรับป้อนเข้าเตาเผา อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย
หรือการตกหล่นรั ่วไหลของกากของเสียออกสู่สิ ่งแวดล้อม รวมถึงยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในบริเวณน้ันหากไม่มีการควบคุมและป้องกันที่ดีด้วย 

เตาเผาและการควบคุมการเผาไหม้ เตาเผาที่ใช้เผากากของเสียจะต้องมีระบบควบคุมและป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดจากการเผาไหม้กากของเสียในเตาที่มีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าปกติ รวมถึงยังต้องมี
ระบบบำบัดมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ และในระหว่างการเผาไหม้จะต้องมีการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ในการเผาไหม้ เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ามลพิษ
อากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ได้รับการบำบัด กำจัดจนคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

ส่วนที ่10 การบำบัด/กำจัดสิ่งปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ช้แล้วโดยวธิีการเผา 
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 ความเสียหายของเตาเผา 
อ ัน เน ื ่ องจากการป ้อน 
กากของเสียที่ทำปฏิกิริยา
ต่อกัน หรือป้อนกากของเสีย
ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
หร ือเก ิดความผิดพลาด
เนื่องจากไม่มีการควบคุม
สภาวะการเผาไหม ้ ให้
เหมาะสม 

 การระบายมลสารออกจาก
เตาเผาสูง เนื ่องจากการ 
เผาไหม้ และระบบบำบัด
มลพ ิษอากาศท ี ่ ระบาย 
อ อ ก จ า ก เ ต า เ ผ า ไ ม ่ มี
ประสิทธิภาพ 

 การฟ ุ ้ งกระจาย  ตกหล่น
รั่วไหลของกากของเสียเข้าสู่
สิ่งแวดล้อม รวมถึงพนักงาน 
ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่ได้รับ
อ ันตรายขณะเตร ียมและ 
ป้อนกากของเสียเข้าเตาเผา 

 

10.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
ข้อ 14 ให้นายจ้างจัดที่ล้างมือ ล้างหน้า สำหรับลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตราย 

ไว้โดยเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 1 ที่ต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คน 
ให้ถือเป็น 15 คน เพ่ือใช้ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนด่ืมเครื่องด่ืม และก่อนออกจากที่ทำงานทุกครั้ง 

ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มีห้องอาบน้ำสำหรับลูกจ้างที ่ทำงานเกี ่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ไว้โดยเฉพาะ เพื ่อใช้ชำระร่างกายไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ ่มจำนวนขึ้นตามสัดส่วน 
ของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน 7 คน ให้ถือเป็น 15 คน ทั้งน้ีจะต้องจัดของใช้ที่จำเป็นสำหรับการชำระสารเคมีอันตราย
ออกจากร่างกายให้เพียงพอและมีใช้ตลอดเวลา 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
ข้อ 2  อากาศที่สามารถระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย

จากอุตสาหกรรม ต้องมีปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ดังน้ี 

ลำดับที่ ชนิดของสารเจือปนในอากาศ ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
1. ฝุ่นละออง (Particulate)  35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
2. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride)  40 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
3. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)  115 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
4. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)  80 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
5. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์  

(Oxide of Nitrogen as No2) 
 150 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

6. ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans-TEQ)  0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
7. ปรอท (Mercury)  0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
8. Semi Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม (Cadmium) ตะกั่ว (Lead)  0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
9. Low Volatile Metals ได้แก่ อาร์ซินิค (Arsenic)  

เบริลเลียม (Beryllium) โครเมียม (Chromium) 
 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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ข้อ 3  การรายงานผลตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ 
หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ 
ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
ข้อ 3  อากาศที่สามารถระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปน 

ไม่เกินที่กำหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

โรงงานปูนซีเมนต์ 
ซ่ึงมีการระบายอากาศเสีย 

ออกจากหน่วยการผลิตดังต่อไปนี้ 

ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ออกไซด์ 
ของไนโตรเจน 

ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(ส่วนในล้านส่วน) 
1. หม้อเผาปูนซีเมนต์ท่ัวไป  (Grey Cement Kiln) 120 50 500 
2. หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว (White Cement Kiln) 120 500 500 
3. หม้อเย็น (Clinker Cooler) 120 - - 
4. หม้อบดปูน (Clinker Grinding Mill) 120 - - 
5. หม้อบดถ่านหิน (Coal Grinding Mill) 120 - - 
6. หน่วยการผลิตอ่ืนๆ    
 - กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง  400 - - 
 - กรณีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 320 700 400 

 

ข้อ 4  การวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ ให้วัด
อากาศที่ระบายออกในขณะประกอบกิจการโรงงานและหน่วยการผลิตตามข้อ 3 มีการทำงานปกติ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 
ข้อ 2 โรงงานประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศนี้ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์

พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ ดังน้ี 

ลำดับ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงาน ประเภทโรงงาน 
ค่าต่างๆ ของเคร่ืองมือ 

หรืออุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัด 
3. หน่วยผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน

ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างทุกขนาดในส่วนของหม้อเผา (Kiln) 
และ Clinker Cooler 

โรงงานลำดับท่ี 57 ตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

ความทึบแสงหรือฝุ่นละออง 
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ลำดับ ขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงาน ประเภทโรงงาน 
ค่าต่างๆ ของเคร่ืองมือ 

หรืออุปกรณ์พิเศษที่ต้องตรวจวัด 
9. หน่วยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพของเสีย

รวมในส่วนของเตาเผาทุกขนาด 
โรงงานลำดับท่ี 101 ตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

ก๊าซออกซิเจน (O2) 
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)  
และอุณหภูมิ 

 

ข้อ 5 ประกาศนี ้ให้ใช้บังคับเฉพาะโรงงานที ่ต ั ้งอยู ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอ่ืน
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 
ข้อ 1   กำหนดให้เป ็นระบบสื ่อสารผ่านดาวเทียมหรือระบบเครือข ่ายโทรศัพท์หรือ

ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 ข้อ 2   โรงงานในพื ้นที ่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดงนิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก) นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
จังหวัดระยอง ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูลสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ข้อ 3   โรงงานที ่ม ีเง ื ่อนไขการอนุญาต ให้ต ิดตั ้งเครื ่องมือหรือเครื ่องอุปกรณ์พิเศษ  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ที่ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในตำบล
มาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูล 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ข้อ 4   สำหรับโรงงานที่มีเงื ่อนไขการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ที่ตั ้งในพื้นที่อื ่นนอกเหนือจาก ข้อ 2  
และข้อ 3 ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์รับข้อมูล 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

 ข้อ 5   รายละเอียดการเชื ่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 
อย่างต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) ให้เป็นดังน้ี 

5.1  ข้อมูลทั่วไป 
ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous  

Emission Monitoring Systems : CEMS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื ่อรองรับการรายงานข้อมูลการระบาย
มลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเชื ่อมต่อระบบเพื ่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ร ับข้อมูล 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษ และเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด 
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ให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง พ.ศ. 2544 

5.2  คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (CEMS) 

คุณลักษณะเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบ
CEMS เป็นดังน้ี 

(1)  มี Modem ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด หรือมีช่องทาง 
การสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ที่สามารถเช่ือมโยงได้ตลอดเวลา 

(2)  มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อค่าที่วัดได้เกินกว่าค่าที่กำหนด และต้องส่งข้อมูล
ให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้ทันที 

(3)  สามารถส่งข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนดได้ 

(4)  สามารถเก็บข้อมูล (History) ได้อย่างน้อย 30 วัน และสามารถส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้กับศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้เมื่อมีการร้องขอ 

5.3  การเช ื ่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 
อย่างต่อเน่ือง (CEMS) 

การเช่ือมโยงระบบ CEMS ต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 
เม ื ่อโรงงานอุตสาหกรรมได้ต ิดต ั ้งเคร ื ่องม ือหร ือเคร ื ่องอ ุปกรณ์พ ิเศษ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องแล้ว โรงงานจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ต่อศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

-  ช่ือและทะเบียนโรงงาน 
-  รายละเอียดปล่องและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดต้ัง 
-  ค่าที่ทำการตรวจวัด (Parameters) 
-  รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
-  เบอร์โทรศัพท์ของโรงงานที่ใช้เชื ่อมต่อกับระบบเชื ่อมโยงของศูนย์รับ

ข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 
-  ช่ือผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
เมื่อศูนย์รับข้อมูลพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงระบบแล้ว โรงงานจะต้องทำการ

ทดสอบระบบและส่งข้อมูลให้ศูนย์รับข้อมูลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดทันที 
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 เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายละเอียดของเงื่อนไขการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
 

10.3  วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1)  จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑ์ฯ เช่น อุปกรณ์ลำเลียงกากของเสียเข้า
เตาเผา ระบบและอุปกรณ์เฝ้าระวังอัตโนมัติในการตรวจหาความผิดปกติต่างๆ ของเตาเผา อุปกรณ์ 
ตัดการทำงานของระบบการป้อนกากของเสียอย่างอัตโนมัติ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ ฯลฯ 
 2)  จัดทำเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การป้อนกากของเสียเข้าเตาเผา 
และการควบคุมการเผาไหม้ในเตาเผา รวมถึงสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
 3) จัดทำเอกสารที่เป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเตาเผา ได้แก่ เอกสารที่ระบุชนิด กากของเสียที่สามารถหรือไม่สามารถป้อน 
เข้าเตาเผาได้ และเอกสารระบุข้อชี้บ่งถึงสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม้ และมาตรการแก้ไขสภาวะที่ผิดปกติ
ดังกล่าว โดยติดไว้ในพื ้นที่ปฏิบัติงานที ่เห็นได้อย่างชัดเจนเพื ่อสื ่อสารให้พนักงานที ่เกี ่ยวข้องได้รับทราบ  
พร้อมควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเตาเผา เช่น 

 ระบบตรวจสอบควบคุมชนิด
และปร ิมาณกากของเสีย 
ที่เข้าสู ่เตาเผาให้เหมาะสม
ต่อขนาด ลักษณะรูปแบบ
ของเตาเผา 

 ระบบตรวจสอบควบคุ ม
แรงด ันภายในท ่อส ่งกาก 
ของเส ียท ี ่ เป ็นของเหลว 
ที ่นำเข้าสู ่เตาเผาให้อยู ่ใน
ระดับที่ปลอดภัย 

 ระบบควบค ุมตรวจสอบ 
การป ้อนกากของเส ียเข้า
เตาเผาและสภาวะการเผาไหม้
ในเตาเผา 

 
10.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานบางแห่ง ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมกระบวนการเผาไหม้
เพื่อให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยลดมลสารในอากาศจากปล่องลงได้มาก ซึ่งข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 
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มีการควบคุมเพ่ือให้มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 

1) จัดทำเอกสารระบุสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม้ ซึ่งพนักงานต้องแก้ไขสถานการณ์ผิดปกตินั้นให้
กลับมาเป็นปกติ โดยนอกจากระบุสภาวะผิดปกติต่างๆ แล้ว ต้องระบุสาเหตุที่คาดว่าจะทำให้เกิด
สภาวะผิดปกติดังกล่าว รวมถึงวิธีแก้ไขเพ่ือให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์  

2) จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม้ตามข้อ 1) โดยระบุขั้นตอนที่ต้อง
ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินสถานการณ์หลังการแก้ไขสภาวะที่ผิดปกติเหล่าน้ัน 
และต้องสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนที่เก่ียวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3) เนื่องจากเอกสารทั้งข้อ 1) และข้อ 2) มีความสำคัญจึงต้องติดไว้ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็น 
ได้ชัดเจนในห้องควบคุม 

 
 
 

11.1 วัตถุประสงค์ 

แม้ว่าวิธีการรีไซเคิลกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนในลำดับประเภท 106 จะมี
หลายวิธี แต่เมื่อจำแนกตามกระบวนการหลักที่ใช้ในการรีไซเคิลแล้วจะไม่มีความหลากหลายและแตกต่าง 
มากนัก โดยกระบวนการหลักของโรงงานรีไซเคิล ประกอบด้วย  

1) กระบวนการรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการแกะ แยก ตัด หั่น บดย่อย อัดก้อน และกรอง
ผสมกากของเสีย 

2) กระบวนการรีไซเคิลกากของเสียที ่มีกระบวนการตกตะกอน ต้ม กลั ่น ระเหย หรือทำให้
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

3) กระบวนการซ่อมหรือล้างบรรจุภัณฑ์ 
4) กระบวนการรีไซเคิลด้วยกระบวนการหลอมหรือให้ความร้อนโดยตรง 
5) กระบวนการรีไซเคิลด้วยการทำสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย 

แบบชีวภาพ 
6) กระบวนการรีไซเคิลด้วยการทำสารปรับปรุงคุณภาพดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

ชีวภาพ 
7) กระบวนการรีไซลเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำพวกตัวกรอง แผ่นกรอง หรือตัวดูดซับที่มีกระบวนการ

ล้างด้วยสารเคมีหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 
8) กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เศษยางและยางรถยนต์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) 
เนื่องจากในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการรีไซเคิล จะมีกากของเสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นกากของเสีย 

ที่เป็นอันตราย โดยมีทั้งตัวทำละลายใช้แล้ว น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว กรดหรือด่างที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่หมดอายุ 
การใช้งานแล้ว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งที่ทำให้มีขนาดเล็กลง หรือ
กระบวนการที่เกิดปฏิกิริยา หรือกระบวนการให้ความร้อนแก่กากของเสีย ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนมี

ส่วนที ่11 การรีไซเคิลสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุี่ไม่ใชแ้ล้วทกุประเภท 
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โอกาสท่ีทำให้กากของเสียหรือสารอันตรายที่อยู่ในกากของเสียเกิดการฟุ้งกระจายหรือรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
ได้หากไม่มีการจัดการที่ดี   

ดังนั้น ในการดำเนินงานกระบวนการรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและทุกรูปแบบจะต้องมีการ
ควบคุมตรวจสอบทั้งในส่วนของกากของเสียและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล ทั้งในแง่ 
ความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือควบคุมการหกรั่วไหล การฟุ้งกระจาย หรือการระบาย
ของเสียออกจากเครื่องมือเครื่องจักร และความเพียงพอในด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึง 
ความปลอดภัยในการใช้งานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างๆ ด้วย  

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้ จึงมุ่งเน้นวิธีปฏิบัติงานที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 ความเสียหายของเครื่องมือ
เคร ื ่องจ ักร อันเน ื ่องจาก
ความผิดพลาดในการนำกาก
ของเสียเข้าสู่กระบวนการรี
ไซเคิล หรือไม่มีการควบคุม
สภาวะต่างๆ ของเครื ่องมือ
เครื ่องจักรในกระบวนการรี
ไซเคิลให้เหมาะสม 

 การระบายมลสารออกจาก
กระบวนการรีไซเคิลสูงกว่าที่
กฎหมายกำหนด อันเน่ืองจาก
การไม่มีอุปกรณ์ควบคุมหรือ
บำบัดมลพิษ หรืออุปกรณ์
ควบคุมหรือบำบัดมลพิษไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

 การฟ ุ ้ งกระจาย  ตกหล่น
รั่วไหลของกากของเสียเข้าสู่
สิ่งแวดล้อม รวมถึงพนักงาน 
ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่ได้รับ
อันตรายขณะปฏิบัติงาน 

 
11.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ข้อ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงานต้องเป็นดังต่อไปน้ี 
(1)  บ่อหรือถังเปิดที ่ทำงานสนองกันกับเครื ่องจักรที ่อาจเป็นอันตรายในการ

ปฏิบัติงานของคนงาน ต้องมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัยทางด้านที่คนเข้าถึงได้สูงไม่น้อยกว่า 100 
เซนติเมตร จากระดับพ้ืนที่ติดกับบ่อหรือถังน้ัน 

(2)  หม้อน้ำ (Boiler) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน เครื่องอัดก๊าซ 
(Compressor) หรือถังปฏิกิริยา (Reactor) และระบบท่อ เครื่องจักรหรือภาชนะที่ทำงานสนองกันโดยมีความ
กดดันแตกต่างจากบรรยากาศซึ่งใช้กับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน เครื่องอัดก๊าซ
หรือถังปฏิกิริยาดังกล่าวต้องได้รับการออกแบบ คำนวณ และสร้างตามมาตรฐานที่ยอมรับ หรือผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานโดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืน 
ที ่ร ัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การติดตั ้งมั ่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน  
มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและมีส่วนประกอบที่จำเป็นตามหลักวิชาการโดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(3)  ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ (Pressure Vessel) ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ยอมรับที่อุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จำเป็นตามหลักวิชาการโดยมีคำรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอื่นใด 
ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต่ 25,000 
ลิตรขึ้นไป ต้องมั่นคง แข็งแรง เป็นตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องสร้างเขื่อนหรือกำแพง
คอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าวได้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่มีภาชนะ
มากกว่าหนึ่งถังให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที ่สุด  
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุที่บรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแก่ภาชนะดังกล่าว  
และต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจาย
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน 

ข้อ 10 โรงงานต้องมีวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดให้มีผู ้ควบคุมดูแลและ
ปฏิบัติงานประจำสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 เงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน
หรือกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
รายละเอียดของเงื ่อนไขการประกอบกิจการ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่โรงงานต้องปฏิบัติของแต่ละโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ 
 

11.3  วิธีนำไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑ์ฯ เช่น คัน เขื่อนหรือรางระบายและ 
บ่อสูบหรือบ่อกักเก็บรอบพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการหกล้น หรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสีย
อันตรายที่เป็นของเหลว ระบบดูดอากาศและระบบบำบัดมลพิษอากาศจากเครื่องมือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิด 
ไอระเหยของสารเคมี ฯลฯ 
 2)  จัดทำเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานติดไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจน และสื่อสารให้
พนักงานที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
 3)  จัดทำเอกสารที่เป็นคำแนะนำหรือข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการรีไซเคิล เช่น เอกสารระบุข้อชี้บ่งถึงสภาวะที่ผิดปกติ
ในการทำงานของเตาหลอม หรือหม้อต้ม หรือหอกลั่น และวิธีปฏิบัติงานหรือมาตรการแก้ไขสภาวะที่ผิดปกติ
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ดังกล่าว โดยติดไว้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจนเพ่ือสื่อสารให้พนักงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ พร้อมควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการรีไซเคิล เช่น 

 ระบบตรวจสอบควบค ุมความด ันและ
อุณหภูมิของหม้อต้ม หอกลั่นให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัย 

 ระบบควบคุมตรวจสอบสภาวะการเผาไหม้ 
ในเตาหลอมหล่อ 

 
11.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดที่สำคัญ 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานบางแห่ง ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมป้องกันการหกล้น 
หรือรั่วไหลของกากของเสีย โดยเฉพาะกากของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ซึ่งข้อแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดน้ี ได้แก่ 

พื้นที่ประกอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการหกล้นหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือกากของเสียอันตรายที่เป็น
ของเหลว ต้องมีคันกั้นหรือรางระบายโดยรอบพร้อมบ่อเก็บกักเพ่ือนำไปบำบัด 

ในบริเวณที่ตั้งถังตกตะกอน ถังปฏิกิริยา หม้อต้ม หอกลั่น ที่ล้างถัง ฯลฯ ควรจัดทำคันกั้น (Bund) 
ซึ่งมีความสูงจากพื้นเพียงพอที่จะกั้นและรวบรวมสารเคมีที่หกรั่วไหลออกจากภาชนะเหล่านั้นไปทำการ
บำบัด กำจัดอย่างถูกต้องก่อนระบายทิ้ง แต่ในกรณีที่ไม่จัดทำคันกั้น อาจทำเป็นรางระบายโดยรอบพื้นที่
ดังกล่าวและมีบ่อเก็บกักเพื่อกรณีเกิดการรั่วไหลของกากของเสียหรือสารเคมีออกจากภาชนะจะไหลลงราง
ระบายซึ่งจะต่อท่อไปยังบ่อเก็บกักและรวบรวมส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

สำหรับตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ที่กล่าวแล้ว แสดงดังรูปที่ 26 

 

  
รูปที่ 26  ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการจัดทำคันกั้น (Bund)  

เพ่ือรวบรวมกากของเสียที่รั่วไหลออกจากภาชนะไปบำบัด กำจัด 



 

 

 
232 คู่มือการดำเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบำบัด/กำจัดกากของเสีย

  

รูปที่ 26  (ต่อ) 
 

มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไอระเหยและเสียงดังจากการล้างถังบรรจุสารเคมีใช้แล้ว 

1) แยกบริเวณที่มีการตีโซ่ล้างถังด้วยตัวทำละลายออกจากพื้นที่อื ่น เพื่อลดเสียงและป้องกันการฟุ้ง
กระจายของไอระเหยของตัวทำละลายโดยควรทำในห้องหรือตู้ที่มีระบบดูดอากาศออกไปบำบัด  

2) แยกบริเวณที่มีการพ่นสีออกจากพื้นที่อื่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหยของสี โดยควรพ่นสี 
ในตู้ที่มีม่านน้ำเพ่ือจับละอองสี และดูดอากาศที่มีไอระเหยของสีไปบำบัด 

3) ติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมี และสีออกไปบำบัดโดยใช้ระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบบำบัดชนิดเปียก (Wet Scrubber) 

4) มีการรวบรวมของเสียหรือกากตะกอนที่ปนเปื้อนมากับภาชนะบรรจุไว้ในภาชนะที่เหมาะสม โดยควร 
ติดป้ายบ่งชี้ไว้ที่ภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน และจดบันทึกปริมาณของเสียที่นำมาจัดเก็บทุกครั้ง เพื่อรอ
รวบรวมส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

 
 



ที่ปรึกษา 

 

นายประกอบ  วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กองบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประธานกรรมการ นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ 
 ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
กรรมการ นายพรธวัช    เพ่งศรี   
 วิศวกรชำนาญการพิเศษ  
 นางสาวจุฬารัตน์   เรียงสา 
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสาววรณัน   กิตติสาร 
 วิศวกรชำนาญการ  
 นางสาวพรวิธู   ฤทธินนท์ 
 วิศวกรชำนาญการ  
 นายสมชัย   เพ็ชรแสง 
 วิศวกรปฏิบัติการ  
 นายณัฐวุฒิ    จันทรังสีวรกุล  

 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
 นายรัชกฤต   ลือความดี 
 วิศวกรปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ นางสาวจอมขวัญ   อาคมานนท์ 
 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวกษมล   บัวแก้ว 
 วิศวกรปฏิบัติการ  

 

 
 
 
 
 



รายชื่อคณะทีป่รึกษาโครงการ 

 

บรษิทั ซเีอม็เอส เอน็จเินยีริง่ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จำกดั 

1. นางระวิวรรณ  ปิยะศิริศิลป์ ผู้จัดการโครงการ 
2. นางสาวกฤชวรรณ สุนทรภักดี ผู้ประสานงานโครงการ 
3. นางสาวจิรารัช  รัศมีกิติกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการของเสีย 
4. นางสาวกรรณิการ์  แจ้งวิจารณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการของเสีย 
5. นางสาวนฤภา  อาคะพงษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวรุจีรัศมิ์  ชัยชยะ ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาวธรารัตน์ คล้ายฉ่ำ ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวรังสินี   เป่ียมปุก ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
9. นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 
10. นายณัฐพงษ์   กุลสิริโชติชานนท์ ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ 
11. นางณัฐสิมา    ศรีปาน วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวอัญชลี   พิริยะพรหมพันธ์ วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
13. นายวิธิท   แก้วบุญศร ี วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวธาริณี     ไชยสถิตวานิช วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
15. นางสาวละมัย    เฮืองศรี วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
16. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทรงฤทธ์ิ วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
17. นางสาวจิรันธนิน  กองวงศ์ วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
18. นางสาวเบญจพร   เจือจันทึก วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
19. นายณัฐวุฒิ    อดทน วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
20. นายมีชัย   บุริประเสริฐ วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวจันทราภา   บุนนาค เจ้าหน้าทีฝ่ึกอบรมและสมัมนา 
22. นางสาวละมุล   เฮืองศรี เจ้าหน้าทีฝ่ึกอบรมและสมัมนา 
23. นางสาววิรมน   สิริธัญบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
24. นางสาวสุพรรษา เสาสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 



กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 4166  โทรสาร 0 2202 4003 
เว็บไซต : www.diw.go.th

บริษ ัทท ี่ปร ึกษาโครงการ
บริษ ัท ซ ีเอ ็มเอส เอ ็นจิเน ียริ่ง แอนด แมเนจเม นท  จ ําก ัด
เลขที่ 56 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท : 0 2877 0395-6 
เว็บไซต : www.cms.co.th  E-mail : cmsenvi@cms.co.th
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