
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด ำเนินโครงกำรจัดระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำร กำรให้บริกำรรับบ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน

ตำมหลักวิชำกำรและถูกต้องตำมกฎหมำย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงจัดให้มีโครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมศักยภำพผู้ประกอบกำรจัดกำรของเสียภำคอุตสำหกรรม 

โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือผลักดันโรงงำนที่รับด ำเนินกำรบ ำบัดและก ำจัดที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ำสู่ระบบกำรอนุญำต
อัตโนมัติ (AI) และโรงงำนที่ยังไม่เคยเข้ำร่วมโครงกำรให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ได้มำตรฐำนที่ดี จนเข้ำสู่ระบบ

กำรให้อนุญำตอัตโนมัติได้ เพ่ือเป็นกำรยกมำตรฐำนและเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น ลดปัญหำ
มลพิษและกำรจัดกำรกำกของเสีย น ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ 
และร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรและกำรประกอบ
กิจกำรจัดกำรของเสียให้เป็นมำตรฐำน เกิดกำร
จัดกำรของเสียอย่ำงยั่งยืน1

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ท่ีมาของโครงการ

วัตถุประสงคข์องโครงการ

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ

โรงงานกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือให้ผู้รับบ ำบัดและก ำจัดของเสียยกระดับ
มำตรฐำนโรงงำน เพ่ือเป็นทำงเลือกที่ดี
ให้แก่ผู้ก่อก ำเนิดของเสีย2

โรงงาน
20

ได้ รับกำรตรวจประเมินให้
ตรำสัญลักษณ์ฯ เพ่ือจัดระดับ
ม ำ ต ร ฐ ำ น ฟ รี โ ด ย ไ ม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่าย

โรงงำนที่ผ่ำนกำรตรวจประเมิน
ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนฯ 
จะได้รับตรำสัญลักษณ์ฯ ส ำหรับ
ประเภทกิจกรรม เพื่อแสดง
ต่อสาธารณะได้

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์ฯ 
ระดับเหรียญทองจะสำมำรถ
เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ 
(AI) ได้  โดยต้ องเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ระบุ

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณ์ฯ 
ระดับเหรียญทองต่อเนื่อง 3 ปี 
จะได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ
ได้อีก 1 ปี

โรงงำนที่ได้รับตรำสัญลักษณฯ์
ระดับเหรียญทองต่อเนื่อง 6 ปี 
จะได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ 
ระดับ “Gold Plus” ต่ออีก 2 ปี

ได้รับค าปรึกษาแนะน าจาก
ทีมที่ปรึกษาฟรี เพ่ือให้โรงงำน
สำมำรถปฎิบัติงำนได้สอดคล้อง
ตำมหลั ก เกณฑ์มำตรฐำนฯ 
ส ำหรับประเภทกิจกรรมที่เข้ำร่วม
โครงกำร

โรงงานล าดับที ่101, 105
และ 106 หรือโรงงานทีใ่ช้
กากของเสียเป็นวัตถดุบิ

15 โรงงาน 
(เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว)

5 โรงงาน
(ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ)

ปิดรับสมคัรวนัที ่23 ม.ค. 66
ฟรี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.
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กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสอดคล้องตามประกาศ กรอ. เรื่อง การก าหนดชนิด และประเภท
ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการก าจัด ส าหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการจัดการ
กับกากของเสียเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฯ

มีทีมงานรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ

วิธีการก าจดัท่ีได้รับอนุญาตผ่านระบบอัตโนมัติ (AI)
คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ท าเชื้อเพลิงผสม
เป็นวัตถุดบิทดแทนในเตาเผาปูนซเีมนต์
น ากลับมาใช้ประโยชน์อีกดว้ยวิธีอื่นๆ
เข้ากระบวนการน าตวัท าละลายกลับมาใหม่
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใ่ช้แล้วอื่นๆ กลับคืนมาใหม่
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียที่ไม่อันตรายเท่านัน้
ฝังกลบอย่างปลอดภัย
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าใหเ้ป็นกอ้นแขง็แล้ว
เผาท าลายในเตาเผาขยะทั่วไป
เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย
หมักท าปุย๋หรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้

หมายเหตุ : วิธีกำรก ำจัดตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำหนดชนิดและ
ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และวิธีกำรก ำจัดส ำหรับกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้น ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงำนแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิและส่งใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย
wastewp.56@gmail.com02 877 0395-6 ติดต่อคุณธรารัตน์ คล้ายฉ ่า หรือคุณมณทิพย์ สมหวังพรเจริญ

02 877 0396 https://www.induswaste.com

ไม่เคยมีข้อร้องเรียนหรือถ้าเคยมีในอดีต แต่สามารถยุติข้อร้องเรียนได้แล้ว 

ก.พ. 
66

มี.ค. 
66

ธ.ค. 65
–

ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
โรงงานเข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกโรงงานเข้าร่วม
โครงการ

จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับโรงงาน

ตรวจประเมินเบื้องต้น 
(ครั้งท่ี 1)

เม.ย. 
66

พ.ค. 
66

มิ.ย. 
66

ก.ค. 
66

ตรวจติดตามการด าเนินงาน (ครั้งที่ 2) 
และเตรียมความพร้อมให้กับโรงงาน
ส าหรับรับการตรวจประเมินฯ

ตรวจประเมินให้ตราสัญลักษณ์ฯ 
สรุปผลการตรวจประเมินฯ

จัดท าเอกสารเผยแพร่โครงการ 
จัดเตรียมรางวัลให้กับโรงงาน

สรุปผลการด าเนินงาน 
จัดพิธีมอบรางวัลฯ

เกณฑ์คุณสมบัติเบ้ืองต้นในการพิจารณาคดัเลือกโรงงาน

ระยะเวลาด าเนินโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วม
สัมมนาออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการสัมมนา

ดาวน์โหลด
ลิงค์ห้องประชุม

ที ปรกึษาโครงการ
บริษทั ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนยีริ ง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ่ากดั  
56 ถนนพระรามที  2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
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