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คํานํา 
 

 คูมือหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม จัดทําขึ้น

ภายใตโครงการยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย ประจําปงบประมาณ 2554  

โดยไดทําการทบทวนเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีไดจัดทําไวในปงบประมาณ 

2553 เพื่อดําเนินการปรับปรุงขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานสําหรับโรงงานจัดการกาก

อุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองกับประเภทกิจการโรงงาน และสอดคลองกับเกณฑ

ขอบังคับตามกฎหมาย รวมถึงหลักปฏิ บั ติ ท่ี เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจาก 

การประกอบกิจการของอุตสาหกรรมประเภทดังกลาวท่ีเริ่มตั้งแตการตกลงรับกาก 

ของเสียเขามาบําบัด กําจัดในโรงงาน การขนสงกากของเสีย การรับกากของเสีย  

การเก็บกักไวในโรงงาน การรีไซเคิล การบําบัด กําจัด และการจัดการของเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนตางๆ ภายในโรงงาน โดยไดรับความเห็นชอบ

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน

โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมภายใตโครงการ  

 คูมือฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติมในรายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับการใหบริการ

จัดการกากอุตสาหกรรม  ซึ่งผลการดําเนินงานในโรงงานนํารองพบวาผูประกอบกิจการ

โรงงานยังไมเขาใจและ/หรือมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อยกระดับ

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีตอไป กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ หากมี

ขอเสนอแนะประการใด กรมโรงงานอุตสาหกรรมยินดีนอมรับ เพื่อประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป  

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

         กันยายน 2554 



 

 โดยคูมือท่ีจัดทําขึ้นมีเนื้อหาครอบคลุมหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 

และรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.  บทนํา : นําเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมท่ีใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย ประกอบดวย กิจการคัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตราย กิจการ 

รีไซเคิลกากของเสีย และกิจการรับบําบัด กําจัดกากของเสียที่มีการดําเนินงาน 

ในปจจุบัน จํานวนและลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน ภาพรวมของการบริหาร

จัดการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานของโรงงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 

การประกอบกิจการโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม     
   2.  เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม : 
นําเสนอเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  

ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงาน

รับคัดแยกกากของเสียที่ ไม เปน อันตรายเพื่อรี ไซเคิล และเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากของเสีย โดยนํามาใชเปน

เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน 

 3.  รายละเอียดวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี
สําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม : นําเสนอรายละเอียดวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตอง

และเหมาะสมในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 
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1. บทนํา 
 

อุตสาหกรรมที่ใหบริการรับจัดการกากของเสีย เปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปน

ท่ีภาครัฐจะตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดขึ้น เพื่อใหมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับ

ของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งมีการขยายตัวอยาง

ตอเนื่องและกระจายในภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม ในแตละขั้นตอนของ

การประกอบกิจการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ลวนมีความเสี่ยงในการกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน  ไมวาจะเปน

ขั้นตอนการขนสงกากของเสียมายังโรงงาน การรับกากของเสียมากักเก็บไวกอน 

การบําบัด กําจัดกากของเสีย (เชน การคัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อ 

รีไซเคิล การเผาในเตาเผา การฝงกลบ การตมกลั่นตัวทําละลายใชแลว การหลอมหลอ

เศษโลหะ และ/หรืออโลหะ การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ เกา เปนตน) รวมถึง 

การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมสนับสนุนตางๆ ภายใน

โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดจัดทําคูมือหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการ

บําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคและขอบเขตของคูมือ ดังนี้ 
 

 
วัตถุประสงค  

 

การจัดทําคูมือหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด จํากัดกากอุตสาหกรรม 

มีวัตถุประสงคดังนี้ 
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1. เพื่อเผยแพรหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีใหกับโรงงานท่ีใหบริการ
จัดการกากอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหคําแนะนํารายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานท่ีใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

 
ขอบเขต 

 

คูมือหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมฉบับนี้ 

ครอบคลุมทุกประเภทกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีมีการดําเนินงานในเชิงอุตสาหกรรม

ในปจจุบัน ซึ่งขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภทท่ี 101, 105, 106 และโรงงานประเภท

อ่ืนๆ ท่ีมีการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปน

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ไดแก  

 กิจการรับคัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตราย เพื่อสงจําหนายใหกับ

โรงงานรับรีไซเคิลในการนําไปใชเปนวัตถุดิบทดแทน  

 กิจการรับรีไซเคิลกากของเสียประเภทตางๆ เชน น้ํามันใชแลว ตัวทําละลาย

ใชแลว ซอมหรือลางภาชนะบรรจุภัณฑ ฯลฯ 

 กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีฝงกลบ 

 กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีเผาในเตาเผา 
 กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีสกัดแยกโลหะมีคาจากชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

 กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีหลอมหลอเศษโลหะ /และหรืออโลหะ 
 กิจการรับกําจัดกากของเสียโดยวิธีหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา 
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 สําหรับแนวทางการใหบริการของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ประกอบดวย ลักษณะการจัดการกากอุตสาหกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงาน

จัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการ

กากอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 ลักษณะการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 

  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม ในท่ีนี้หมายถึง

โรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภทท่ี 101, 105, 106 และโรงงาน

ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงาน 

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  

ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจําแนกตามกฎกระทรวง ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะกิจการ ดังนี้ 
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ลําดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

59 โ ร ง ง า นที่ ป ร ะ กอบ กิ จ ก า ร

เ ก่ียวกับการถลุงหลอมเศษ

เหล็กหรือเหล็กกลา (Iron and 

Steel Scraps) เพ่ือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในข้ันตน 

โรงงานถลุงหลอมเศษเหล็กหรือเหล็กกลา : เปนการนํา
เศษเหล็กมาหลอมในเตาไฟฟาเพ่ือใหละลายเปน

น้ําเหล็ก  และทําการปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็กใหได

คุณภาพตามที่ตองการ แลวผานการหลอเหล็กใหเปน

แทงที่มีลักษณะแตกแตงกันตามการนําไปใชงาน 
60 โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ

การหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรีเ่กา 

และโรงงานที่ประกอบกิจการถลุง

หลอมเศษโลหะท่ีมิใชเหล็กหรือ

เหล็กกลา (Non-ferrous Metal 

Scraps) เพ่ือผลิตโลหะข้ันตน

ที่มิใชเหล็กหรือเหล็กกลา 

โรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เกา : เปนการนํา

แบตเตอรี่ชนิด Lead-acid ที่เสื่อมสภาพ หรือวัสดุที่

ไมใชแลวจากโรงงานแบตเตอรี่ที่มีตะก่ัวเจือปนมาผาน

กระบวนการใหความรอนดวยเตาถลุงหลอม 

โรงงานถลุงหลอมเศษโลหะที่มิใชเหล็กหรือเหล็กกลา :
เปนการนําเศษโลหะที่มิใชเหล็กหรือเหล็กกลามาผาน

กระบวนการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด  

ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตน 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 

(Central Waste Treatment)

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม : เปนการลด/กําจัด/บําบัด

มลพิษที่มีอยูในน้ําเสียและนํากากตะกอนไปกําจัดอยาง

ถูกวิธีตอไป  
โรงงานเผากากของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผารวม) 
: เปนการบําบัดของเสียโดยการใชความรอนเพ่ือทําลาย
มลพิษ และลดความเปนอันตรายของสารบางอยาง 

โดยมีระบบบําบัดมลพิษอากาศและจัดการเถาที่เกิดข้ึน

อยางถูกตอง 
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ลําดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว

ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2535) ซ่ึ งออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 

โรงงานคัดแยกกากของเสีย : เปนการแบงแยกกากของเสีย 
โดยกากของเสียที่สามารถใชประโยชนไดอีกจะถูกสงไป

ยังโรงงานตางๆ เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนอีก และ

จัดการสวนที่เหลือจากการคัดแยกอยางถูกตองตอไป

โรงงานฝงกลบกากของเสีย : เปนการนํากากของเสียไป

ฝงกลบในหลุมฝงกลบ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

 หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

 หลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) 

เปนการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือ

ของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

ใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน 

106  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

การนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ที่ ไมใชแลวหรือของเสียจาก

โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธี

การผลิตทางอุตสาหกรรม 

1) ทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากน้ํามันหลอลื่น

ใชแลว (Waste Oil Refining) 

2) สกัดแยกผลิตภัณฑป โตรเลียมจากกากหรือ

ตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil Separation) 

3) สกัดแยกโลหะมีคาจากช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

(Precious Metals Recovery) 

4) กลั่นตัวทํ าละลายใช งานแลวกลับมาใช ใหม 

(Solvents Recovery) 

5) ทําเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 

6) ทําเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) 

7) ทําวัสดุผสมจากของเสียประเภทตางๆ (Solids 

Blending) 
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ลําดับ
ประเภท 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลักษณะกิจการ 

106  

(ตอ) 

 8) ซอมหรือลางบรรจุภัณฑ 

9) คืนสภาพกรดหรือดาง (Acid/Base Regeneration)

10) คืนสภาพถานกัมมันต (Activated Carbon 

Regeneration) 

11) ผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี ซ่ึงมีการนําเคมีภัณฑหรือ
สารเคมีที่ ใชงานแลว หรือเสื่อมสภาพมาเปน

วัตถุดิบในการผลิต 

12) ซอมแซม ปรับปรุง บดยอยเคร่ืองใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส บดหรือลางผลิตภัณฑแกว

 
 ในภาพรวมกลาวไดวา โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย มีท้ังท่ีเปนการจัดการกากของเสียในขั้นตน ขั้นกลาง และข้ันปลายหรอื

ขั้นสุดทาย (รูปท่ี 1) โดยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจัดวาเปนการจัดการกากของเสีย 

ในขั้นตน คือ โรงงานคัดแยกกากของเสียซึ่งจะใชคนงานหรือเครื่องจักรในการแบงแยก 

กากของเสียออกเปนวัสดุชนิดตางๆ โดยวัสดุท่ีสามารถใชประโยชนไดอีกจะถูกสงไปยัง

โรงงานท่ีตองการนําไปใชประโยชน เชน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานหลอมพลาสติก 

โรงงานหลอมหลอเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ รวมถึงโรงงานรีไซเคิลที่เปนการจัดการ

กากของเสียขั้นกลาง สวนเศษที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกสงไปบําบัด/กําจัดตอไปโดย

โรงงานจัดการกากของเสียขั้นปลาย  
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 สําหรับโรงงานจัดการกากของเสียขั้นกลาง จะเปนโรงงานท่ีนําของเสียจากโรงงาน

ผูกอกําเนิดมาใชเปนวัตถุดิบหรือนํามาผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพือ่ใหเกดิ

เปนผลิตภัณฑชนิดใหม โดยอาจจําแนกออกเปน 7 กลุมตามลักษณะกิจการหลกั ไดแก 

หลอมเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา สกัดแยกโลหะมีคาจาก

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทําเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน ผลิตเคมีภัณฑหรือสารเคมี 

ซอมและลางบรรจุภัณฑ บดยอยเศษช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส สวนโรงงานจัดการกากของเสีย

ขั้นปลาย จะเปนโรงงานท่ีบําบัดกากของเสียหรือน้ําเสียดวยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพหรือ

เคมี รวมถึงการบําบัดกากของเสียดวยวิธีการเผาในเตาเผา และฝงกลบ  
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รูปที่ 1 ลักษณะการจัดการกากอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ 101

เผาในเตาเผา

ลําดับ 105 

ฝงกลบ 

ลําดับ 101 

บําบัดน้ําเสียรวม 

ลําดับ 105 คัดแยก

เผาเปนเช้ือเพลงิทดแทน เผาเปนวัตถุดิบทดแทน

เตาเผาเฉพาะ เตาเผารวม

ลําดับ 60 

ลําดับ 59 

เผาทําลาย 

 หลอมหลอเศษโลหะ และ/หรืออโลหะ

ทําเช้ือเพลิงผสมหรือเช้ือเพลิงทดแทน

บดยอยเศษช้ินสวนอเิล็กทรอนกิส

สกัดแยกโละมีคาจาก
ช้ินสวนอิเลก็ทรอนกิส 

ของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ลําดับ 106 

ลําดับ 106 ซอมและลางบรรจุภัณฑ 

ผลิตเคมีภัณฑหรือสารเคมี 

 หลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีเกาและถลุงหลอมเศษโลหะท่ีมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
 
 ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะคลายคลึงกัน

ในทุกประเภทกิจการ โดยเริ่มจากการตกลงรับกากของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน 

การขนสงกากของเสียเขามาในโรงงาน การรับและการเก็บกักกากของเสียไวในโรงงาน 

การคัดแยก/รีไซเคิล/บําบัด/กําจัดกากของเสียตามวิธีการท่ีไดรับอนุญาต และการบําบัด

กําจัดมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินงานของโรงงาน แตอาจมีรายละเอียด 

ท่ีแตกตางกันในแตละขั้นตอนหลัก (รูปท่ี 2) 
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รูปที่ 2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอตุสาหกรรม 

  

1. 
ก
าร
ต
ก
ล
งร
บั
ข
อ
งเ
ส
ีย
เข
าม
าด
ําเ
น
ิน
ก
าร
ใน
โร
งง
าน

 

โรงงานลูกคาติดตอขอรับบริการ

เก็บตัวอยาง 

เสนออัตราคาบรกิารบําบัด กําจัด 

กรณีนํามาบําบัด กําจัด 

เสนอราคารบัซ้ือ กรณีนํามาคัดแยกหรือ

รีไซเคิลหรือใชประโยชน

ขนสงของเสียมายังโรงงาน

ตรวจสอบของเสยีที่ขนสงมายังโรงงาน

คัดแยก รีไซเคิล กําจัด บําบัด 

5. บําบัด กําจัดมลพิษที่เกิดจากการจัดการกากของเสีย 

ไดรับอนุญาต

โรงงานตกลงรับบริการ โรงงานตกลงรับบริการ 

ตรงกับทีต่กลงไว

2. 
ข
น
ส
งข
อ
งเ
สี
ย
ม
าย
ังโ
รง
งา
น
 

3. 
รับ
แ
ล
ะเ
ก
บ็
ก
กั
ข
อ
งเ
ส
ีย
 

4.  

โรงงานลูกคายื่นขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นําไปกักเก็บเพื่อรอการนําไปคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด 

ตรวจสอบของเสยีในเบื้องตน

วิเคราะหตัวอยาง 

หมายเหตุ : หมายถึง การคัดแยกเพ่ือสงตอใหแกผูท่ีจะนําไปใชประโยชนตอไป
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 ในขั้นตอนการตกลงรับกากของเสียเขามาดําเนินการในโรงงานจัดการกาก

อุตสาหกรรมแตละประเภท จะมีแนวทางท่ีแตกตางกัน โดยในกรณีโรงงานคัดแยกและ 

รีไซเคิลของเสียถือเปนกิจการท่ีมีวัตถุประสงครับเอาของเสียมาผานกระบวนการ 

เพิ่มมูลคาดวยการนําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ โรงงานจะตองซื้อของเสียจาก

โรงงานผูกอกําเนิดเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับการคัดแยกหรือรีไซเคิล และไดเปน

ผลิตภัณฑท่ีสงจําหนายใหแกผูท่ีตองการใชงานตอ ในขณะท่ีโรงงานบําบัด กําจัดกากของเสีย

ท่ีถือเปนการจัดการของเสียในขั้นปลาย เปนการนํากากของเสียที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ 

ไดแลวมาทําการบําบัดหรือกําจัด โรงงานจึงจะเรียกเก็บคาบริการบําบัด กําจัดกากของเสีย

จากโรงงานผูกอกําเนิด  

 สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในแตละ

ขั้นตอนหลัก มีดังนี้ 
1.2.1 การตกลงรับกากของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน 
 เมื่อไดรับการติดตอขอรับบริการจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกคา 

โรงงานจะจัดสงเจาหนาท่ีไปเก็บขอมูลในเบ้ืองตนเกี่ยวกับกากของเสียที่ไดรับการติดตอ 

สําหรับกรณีท่ีจะนํากากของเสียไปรีไซเคิลหรือบําบัด กําจัด เจาหนาที่อาจเก็บตัวอยาง 

กากของเสียเพื่อสงวิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียในเบื้องตนดวย เพื่อใหมีขอมูล 

ท่ีครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจวา เปนกากของเสียที่โรงงานสามารถนําไปรีไซเคิล  

หรือบําบัด กําจัดไดหรือไม และใชวิธีการใดในการบําบัด กําจัดกากของเสีย รวมถึง

จะตองคิดคาใชจายในการบําบัด กําจัดอัตราเทาใด หรือในกรณีนําไปรีไซเคิลไดจะรับซื้อ

ในอัตราราคาเทาใด จากนั้นจึงจัดทําขอเสนออัตราคาบริการยื่นใหโรงงานลูกคาพิจารณา 

ซึ่งหากโรงงานลูกคาตกลงรับบริการก็จะตองมีการทําสัญญาและขอตกลงในรายละเอียด

เกี่ยวกับการขนสงกากของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมอีกครั้ง 
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1.2.2 การขนสงกากของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
 เมื่อโรงงานลูกคาและโรงงานผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรมทําสัญญาและ

ขอตกลงกันแลว โรงงานลูกคาซึ่งเปนผูกอกําเนิดกากของเสียจะตองยื่นแบบฟอรม 

ขออนุญาตนํากากของเสียออกนอกโรงงานตอหนวยงานผูอนุญาต และในกรณีท่ีเปน

การย่ืนขอทางสื่ออิเล็กทรอนิกส โรงงานผูรับจัดการกากอุตสาหกรรมจะตองยืนยัน 

การรับกากของเสียมาจัดการในโรงงานของตนเองภายใน 3 วัน และภายหลังเมื่อไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานผูอนุญาตแลว โรงงานผูกอกําเนิดกากของเสียจะแจงใหโรงงาน 

ผูใหบริการไปขนสงกากของเสียออกมาเพื่อทําการจัดการตามวิธีการที่ไดรับอนุญาตไว

ตอไป 

 ในขั้นตอนการขนสงกากของเสียมายังโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมนั้น  

หากเปนกากของเสียที่เปนอันตรายผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูขนสงกากของเสีย

อันตราย จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและตองไดรับการแตงต้ังใหเปน

ตัวแทนขนสงกากของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิดหรือโรงงานผูใหบริการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมอยางถูกตอง  และจะตองใชใบกํากับการขนสง (Manifest) กากของเสีย

อันตรายดวย 
 

1.2.3 การรับกากของเสียและการเก็บกักกอนนําไปจัดการดวยวิธีตางๆ 
  เมื่อกากของเสียถูกขนสงมาถึงโรงงานผูใหบริการจัดการกากอุตสาหกรรม จะทํา

การสุมตัวอยางกากของเสียและนําไปวิเคราะหลักษณะสมบัติอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบวา

กากของเสียที่ขนสงมาเปนชนิดเดียวกับท่ีไดตกลงใหบริการกับโรงงานลูกคาหรือไม  

หากลักษณะสมบัติกากของเสียเปนชนิดเดียวกัน ก็จะนําเขาสูกระบวนการจัดการ 

ของเสียที่กําหนดไวทันที หรืออาจนําไปเก็บกักไวยังอาคารพักกากของเสียเพื่อรอ 
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การนําเขาสูกระบวนการอีกครั้ง แตหากลักษณะสมบัติกากของเสียไมตรงตามท่ีตกลง

กันไว และยังอยูในขายที่โรงงานผูใหบริการสามารถใหบริการจัดการกากของเสีย

ดังกลาวได แตตองปรับเปล่ียนวิธีการจัดการหรืออัตราคาบริการใหม จะแจงกลับไปยัง

โรงงานลูกคาซึ่งเปนผูกอกําเนิดกากของเสีย หากตกลงกันไดก็จะนํากากของเสียเขาสู

กระบวนการจัดการตอไป แตหากลูกคาไมตกลงหรือกากของเสียที่ขนสงมาไมอยูในขาย

ท่ีโรงงานสามารถใหบริการไดก็จะสงกากของเสียกลับคืนลูกคา  

 

1.2.4 การจัดการกากของเสียดวยกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด 
กระบวนการที่โรงงานแตละประเภทใชจัดการกากของเสียแตกตางกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

ก. กระบวนการคัดแยกกากของเสีย 
  การคัดแยกกากของเสียอาจดําเนินการโดยคนหรือเครื่องจักรขึ้นอยูกับ

ประเภทหรือชนิดกากของเสียที่นํามาคัดแยก เชน กรณีกากของเสียจําพวกถุงบรรจุภัณฑ 

ท่ีนํามาคัดแยกสวนที่เปนกระดาษออกจากพลาสติกหรือการคัดแยกพลาสติกตามเกรด

คุณภาพหรือสีของพลาสติกจะใชแรงงานคนเปนหลัก แตหากเปนกากของเสียที่เปน

เครื่องใชไฟฟาหรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจะใชเครื่องจักรเปนหลัก สําหรับตัวอยาง

กระบวนการคัดแยกกากของเสีย แสดงดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 ตัวอยางกระบวนการคดัแยกกากของเสียประเภทตางๆ 
 
 

ขนสงตอไปยังโรงงานรีไซเคิล 

สงเจาหนาทีเ่ขาคัดแยกกากของเสีย
ไมอันตรายในโรงงานลูกคา 

ขนสงนํากากของเสีย 
เขามาคัดแยกในโรงงาน 

คัดแยกประเภทกากของเสีย 

อัดเปนกอน 

สงลูกคา 

ติดตอลูกคา

กากของเสียประเภท Scrap/อุปกรณไฟฟา

กากของเสียรีไซเคิล กากของเสียทีร่ีไซเคิลไมได

จัดเก็บรอนําไปรีไซเคิล

กากของเสียอนัตราย

สงกําจัดหลุม 
Hazardous Waste 

สงกําจัดหลุม 
Non-Hazardous Waste 

กากของเสียไมอันตราย

กระดาษ พลาสติก โลหะ ไมถอดแยกชิ้นสวน 
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ข. กระบวนการรีไซเคิลกากของเสีย 
  กระบวนการรีไซเคิลกากของเสียจะแตกตางกันตามประเภทกากของเสยีและ

ประเภทผลิตภัณฑสุดทาย เชน กระบวนการสกัดแยกโลหะมีคา กระบวนการกล่ัน 

ตัวทําละลายใชแลว กระบวนการตมกลั่นนํามันหลอลื่นใชแลว และกระบวนการกรอง

ผสมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทน สําหรับตัวอยางกระบวนการรีไซเคิลกากของเสีย แสดงดัง

รูปท่ี 4            

  

ก. กระบวนการสกัดแยกโลหะมีคา 
รูปที่ 4 ตัวอยางกระบวนการรไีซเคลิกากของเสีย 

ติดตอลูกคา

ขนสงกากของเสียมายังโรงงาน

คัดแยกสวนประกอบที่มีโลหะมีคา

เผาเพื่อหลอมโลหะ

Silver Slag

หลอม Silver Slag

Silver Ingot
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ข. กระบวนการกลั่นตัวทําละลายใชแลว 
รูปที่ 4 (ตอ) 

สูบตัวทําละลายที่ใชแลว 
จากภาชนะขึ้นแทงกจัดเก็บ 

สุมเก็บตัวอยางมาวิเคราะห 
ทางกายภาพและทางเคมี 

ติดตอลูกคา 

ขนสงตัวทําละลายใชแลวมายังโรงงาน 

กลั่นตัวทําละลาย

ผลิตภัณฑ

สุมเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปวิเคราะห 
ในหองปฏบิัตกิารเพื่อตรวจสอบ 
ใหมีคุณสมบัตไิดตามตองการ 

นําไปกําจัดตะกอนจากการกล่ัน 

ควบแนนไอตวัทําละลาย 
ใหกลายเปนของเหลว 
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ค. กระบวนการตมกลั่นน้ํามันหลอลืน่ใชแลว 
รูปที่ 4  (ตอ) 

 
 
 

ติดตอลูกคา

ขนสงน้ํามันหลอลื่น/น้ํามันไฮดรอลิกใชแลวมายังโรงงาน 

สูบน้ํามันหลอลื่นเก็บเขาแทงก

แยกน้ํา 

กลั่นแยกน้ํามันเบา 

กลั่นแยกน้ํามัน ครั้งที ่1

กลั่นแยกน้ํามัน ครั้งที ่2

สูบน้ํามันไฮดรอลิกเก็บเขาแทงก 

แยกน้ํา 

ถังเก็บน้ํามันรอกล่ัน 

กลั่นขั้นสดุทาย 

น้ํามันเอนกประสงค 

กาก 

ไอน้ําไอน้ํา 

น้ํามัน

Medium

Heavy
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ง. กระบวนการกรองผสมเพื่อผลิตเชือ้เพลงิทดแทน 
รูปที่ 4  (ตอ) 

 

ค. กระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย เปนการลด/กําจัด/บําบัดมลพิษท่ีมีอยูในน้ําเสีย 

และนํากากตะกอนไปกําจัดอยางถูกวิธีตอไป  
กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ และเคมี เปนการทําใหกากของเสีย

ลดความเปนอันตรายลงดวยการเปลี่ยนใหสารอันตรายอยูในรูปตะกอนหรือเกลือ 

ท่ีเสถียรไมละลายน้ํา และเปนตะกอนที่มีความคงตัวและเปนกลางหรือไมเกิดปฏิกิริยา  

สวนกระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพจะใชจุลินทรียท้ังท่ีเปนแบบใชหรือไมใช

ออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปไมนิยมใชกระบวนการ

ทางชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตรายปนเปอน เนื่องจากสารอันตรายสวนมาก

จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

เชื้อเพลิงทดแทน

กรองผสมใหเขากัน

ติดตอลูกคา

ขนสงน้ํามันหลอลื่น/ตัวทําละลายใชแลวมายังโรงงาน

ถังเก็บน้ํามันหลอลื่นใชแลว ถังเก็บตัวทําละลายใชแลว น้ําเสีย

กรองสิ่งปนเปอน
กากของเสีย, น้ํา 
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ง. กระบวนการเผากากของเสียในเตาเผา  
การเผาในเตาเผา เปนการเผาไหมท้ังสวนท่ีเปนของแข็ง ของเหลวและกาซ 

ซึ่งตองใชความรอนระหวาง 700-1,000 
o
C จึงจะทําใหการเผาไหมเปนไปอยางสมบูรณ 

เนื่องจากความแตกตางและลักษณะขององคประกอบของขยะมูลฝอย ดังนั้นรูปแบบ

ของเตาเผากากของเสียจึงอาจแตกตางกันไป แตเตาเผากากของเสียทุกประเภทจะตองมี

กระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ควัน ไอเสีย และขี้เถาท่ีอาจปนออกไปกับควันและปลิว

ออกมาทางปลองควัน เตาเผาที่มีประสิทธิภาพจะตองลดปริมาตรกากของเสียลงไป 

จากเดิมใหมีเหลือนอยที่สุด และสวนท่ีเหลือจากการเผาไหมนั้นก็จะตองมลีกัษณะคงรปู 

ไมมีการยอยสลายไดอีกตอไป และสามารถนําไปกําจัดไดอยางปลอดภัย 

สําหรับเตาเผากากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมีการดําเนินงานในปจจุบันมี 2 

ประเภท ไดแก เตาเผาเฉพาะ (Specific Incineration) และเตาเผารวม (Co-incineration) 

ซึ่งเปนเตาปูนซีเมนต 

 
จ. กระบวนการฝงกลบกากของเสีย  

  การฝงกลบกากของเสียอุตสาหกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

 1.  การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใชฝงกลบขยะมูลฝอย

หรือกากของเสียท่ีไมเปนของเสียอันตราย  

 2.  การฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) ใชฝงกลบกากของเสีย 

ท่ีเปนอันตรายซึ่งผานการทําลายฤทธิ์โดยการปรับเสถียรแลว การปรับเสถียรกากของเสีย 

(Stabilization and Solidification) คือ การเปลี่ยนสภาพกากของเสียอันตรายใหมี

ความเปนอันตรายหรือเปนพิษนอยลงดวยวิธีปรับสภาพความเปนกรดดางของกากของเสีย

ใหมีคาเปนกลาง และทําใหเปนของแข็งโดยผสมกับปูนซีเมนตเพื่อหอหุมกากของเสีย
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ปองกันการชะลาง เพื่อใหกากของเสียอยูในสภาพคงตัวกอนนําไปฝงกลบอยางปลอดภัย

ตอไป  กากของเสียตางชนิดกันจะมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับเสถียรตางกัน ดังนั้น 

กอนการปรับเสถียรกากของเสียชนิดใดๆ ตองทําการทดลองเบ้ืองตนในหองทดลอง 

กอนเสมอ เชน กากตะกอนปรอท นํามาปรับเสถียรดวยโซเดียมซัลไฟดแลวผสมเขากับ

ปูนซีเมนต ทําใหกลายเปนของแข็ง โดยสารเหลานี้จะถูกนํามารวมกันและผสมใหเขากัน

กอนนําไปฝงกลบ 

 องคประกอบท่ีสําคัญของระบบหลุมฝงกลบกากของเสีย ไดแก 

 ระบบกันซึมใตหลุม (Landfill Liner) 

 ระบบรวบรวมน้ําชะ (Leachate Collection System) 

 ระบบรวบรวมกาซ (Methane Gas Collection System) 

 ระบบปดคลุมบนหลุม (Landfill Cover) 

 ระบบติดตามการปนเปอนน้ําใตดิน (Monitor Groundwater System) 

 นอกจากวิธีการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายกับกากของเสียที่ไมเปน

อันตราย จะแตกตางกันในแงท่ีหากเปนกากของเสียอันตรายจะตองปรับเสถียรและ

ทําลายฤทธิ์กอนการนําไปฝงกลบ รายละเอียดของระบบกันซึมใตหลุม ระบบปดคลุม

บนหลุม ระบบรวบรวมน้ําชะ และระบบติดตามการปนเปอนน้ําใตดินของหลุมฝงกลบ

กากของเสีย 2 ประเภทก็ยังแตกตางกันอีกดวย 
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 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

 
  กฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ การปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีท้ังท่ีเปนกฎหมายภายใต

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
1.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม อาจจําแนกออกไดเปน 7 กลุม ตามวัตถุประสงค

ในการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานแตละดาน แสดงดังรูปท่ี 5  
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รูปที่ 5 โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ท่ีเกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

 
โดยรายชื่อกฎหมายท่ีสําคญัของแตละกลุม มีดังนี ้ 

กลุมกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

อันตราย พ.ศ. 2547 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 

การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือ 
วัสดุที่ไมใชแลว  

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้ง

ตัวแทนเพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวง ฉบับที ่2 พ.ศ. 2535

ทั่วไป การจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือ 
วัสดุที่ไมใชแลว 

การ 
จัดการ 
มลพิษ 

สภาพแวดลอม
การทํางานและ
ความปลอดภัย

บุคลากร การรายงาน
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

การควบคุม
คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ 

มลพิษน้ํา มลพิษอากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
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กลุมกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550 

การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือ 
วัสดุที่ไมใชแลว 
(ตอ)  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออก

จากโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดตั้ง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปลอง

แบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศ

ที่ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจาก

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศ

ที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 

การจัดการ
มลพิษน้ํา และ
มลพิษอากาศ 
 
 
 
 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 

2553 
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กลุมกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด

วิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการข้ึน

ทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 

บุคลากร 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอม

ประจําโรงงาน การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2547 
การรายงานผล 
การปฏบิัติงาน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียด

เก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(Internet) พ.ศ. 2547 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ

ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ

ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอน้ํา

และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษาและ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

พ.ศ. 2552 

สภาพแวดลอม 
การทํางานและ 
ความปลอดภยั 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

พ.ศ. 2552 

การควบคมุ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลวที่ผาน

กระบวนการปรับคุณภาพ และเช้ือเพลิงสังเคราะหที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในเตา

อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 
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กลุมกฎหมาย รายชื่อกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภท

หรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท 

ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณา

อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 

ทั่วไป 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณา

อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 

 
1.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
  เนื่องจากกากอุตสาหกรรมท่ีเปนกากของเสียอันตรายบางชนิดจัดเปนวัตถุ

อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ดังนั้น โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีรับ

ของเสียเหลานั้นเขามาบําบัด กําจัดในโรงงาน จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายที่อยูภายใต

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งรายชื่อกฎหมายที่สําคัญภายใตพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551  

ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม แสดงดังรูปท่ี 6  
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รูปที่ 6 โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

การกําหนดให 
สถานประกอบการ 

วัตถุอันตรายมีบุคลากร
เฉพาะฯ พ.ศ. 2551 ปร

ะก
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อุต
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ม 
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วัต
ถุอั

นต
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ย 

การประกันภัย 
ความเสียหายจาก 

การขนสงวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2549 และ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2546/ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2548/ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2549 

หลักเกณฑและวิธีการแจง
มีบุคลากรเฉพาะฯ  

พ.ศ. 2551 

คูมือการเก็บรักษา 
วัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2550 

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง  

การสงออก การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 

การขนสงวัตถุอันตราย 
ทางบก พ.ศ. 2545 

เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามา 

ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

รถขนสง 

ปาย/ฉลาก

บรรจุภัณฑ 
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1.3.3 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 นอกจากกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ท่ีมีผลตอการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการ 

กากอุตสาหกรรมแลว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีผลบังคับใชไดกับโรงงานประเภทนี้

โดยเฉพาะกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยดวย 

กฎหมายเหลานี้มีวัตถุประสงคในการปองกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบการตอสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยรายชื่อ

กฎหมายที่สําคัญในกลุมนี้ แสดงดังรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7  โครงสรางของกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏบิัติสําหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553

พระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานเกีย่วกับความรอน  
แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานเกีย่วกับเครื่องจักร 
ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 

หลักเกณฑ วิธกีารดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. 2550 

กําหนดมาตรฐานในการ 
บริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2549

กฎ
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กําหนดหลักเกณฑ และวิธกีารตรวจสุขภาพลูกจาง 
และแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลกูจาง 
ที่ทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535  

ความปลอดภัย
ในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมี

อันตราย  
พ.ศ. 2534

ความปลอดภัย
ในการทํางาน
เกี่ยวกบัภาวะ

แวดลอม (สารเคมี) 
พ.ศ. 2520

ความปลอดภัย
ในการทํางาน 
เกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม  
พ.ศ. 2520

การปองกันและ 
ระงับอัคคีภัยใน 

สถานประกอบการ 
พ.ศ. 2534 
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1.3.4 บทสรุปกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดี 
  กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใชกับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมที่กลาวแลวขางตน 

เมื่อนํามาจัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตละฉบับในการควบคุม 

การปฏิบัติงานของโรงงานซ่ึงจําแนกออกเปน 7 กลุม ไดแก  

 (1) ท่ัวไป 

 (2) การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  ท้ังท่ีรับมาดําเนินการและท้ังท่ี

โรงงานกอใหเกิดขึ้น (เนื่องจากในกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงาน จะมี

กากของเสียซึ่งโรงงานตองใชวิธีจัดการตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะท่ีเปนผูกอกําเนิด 

ของเสีย) 

 (3) การจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ 

 (4) บุคลากร 

(5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 (6) การจัดตั้งหรือขยายโรงงาน และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 

 (7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 สําหรับรายชื่อกฎหมายที่สําคัญในแตละกลุม ซึ่งผูประกอบกิจการโรงงานจัดการ

กากอุตสาหกรรมควรศึกษาและทําความเขาใจเพื่อใหมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนดของกฎหมายเหลานั้น แสดงดังตารางท่ี 1 ท้ังนี้ ในคูมือฯ ฉบับนี้ ไดรวบรวม

สาระสําคัญของกฎหมายตางๆ เฉพาะในประเด็นที่มีผลบังคับใชกับการประกอบกิจการ

โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป 
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ตารางที ่1 รายชื่อกฎหมายที่สําคญัจําแนกตามวัตถุประสงคของการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 
 

กฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัด

และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550 
รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551 

วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546  

วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง  

การสงออก การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2546 

วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1 (ตอ) 
กฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (ตอ) 
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามา 

ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

วถ ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ออกจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย

จากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1 (ตอ) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษน้ําและมลพิษอากาศ (ตอ) 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550  

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ. 2553 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุคลากร 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน

สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 

รง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547 
วถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ พ.ศ. 2551 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1 (ตอ) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตอ) 

วถ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหรือขยายโรงงาน และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะหที่จะนํามาใชเปน

เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 

สวล ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 
รง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 

106 พ.ศ. 2545 

รง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 

106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1 (ตอ) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน  

พ.ศ. 2546 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ 

ความปลอดภัย พ.ศ. 2552 

รง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 

ครง กฎกระทรวงสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่นและหมอน้ํา พ.ศ. 2552 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

ตารางที ่1 (ตอ) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง 

ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535 

ครง ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หลักเกณฑ วิธีการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง

และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. 2550 

มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม พ.ศ. 2520 

มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 

มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2534 

มท ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 

หมายเหตุ : รง  กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   

 วถ  กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   

 สวล กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535   
 ครง กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
    มท  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

  

2. เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีด ี
สําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

 
 

จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเปนผลใหมีการ

เพิ่มขึ้นทั้งจํานวนโรงงานและประเภทอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายกิจการมากขึ้น 

ประกอบกับความรูและเทคโนโลยีในการจัดการกับของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไดมี

การพัฒนามากขึ้น โดยมุงไปสูการนํากากของเสียกลับมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ  

ใหมากที่สุด และพยายามใหมีกากของเสียที่ถูกสงไปบําบัด กําจัดนอยที่สุด เปนผลให

โรงงานท่ีรับจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถือไดวาเปนอุตสาหกรรมขั้นสุดทายในการจดัการ

กับกากของเสียของภาคอุตสาหกรรม จึงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในแงจํานวนโรงงาน

และความหลากหลายของกิจการเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณกากของเสียที่เกิดมากขึ้น  

ดังจะเห็นไดจากปจจุบันมีจํานวนโรงงานท่ีรับจัดการกับกากอุตสาหกรรมมากกวา 

2,000 โรงงาน และมีหลายประเภทกิจการหรือวิธีจัดการกับกากอุตสาหกรรม   

 การประกอบกิจการของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ถือเปนกิจการอุตสาหกรรม

ท่ีสําคัญซึ่งภาครัฐควรใหการสงเสริมและสนับสนุน เนื่องจากชวยใหกากของเสียที่เกิดจาก

ภาคอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการ ไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้ไมไดใช

วิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองหรือไมมีมาตรฐานท่ีดี ก็มีโอกาสสูงมากท่ีกากของเสีย  

ซึ่งโรงงานรับเขามาดําเนินการ และมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินการของโรงงานเอง  

จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต รวมถึงความปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนอีกดวย  
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 ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงตองการยกระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ท่ีมีการประกอบกิจการในปจจุบัน ดวยการสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการใหโรงงาน 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อลดโอกาสที่โรงงานหรือการประกอบกิจการของโรงงาน

จะเปนสาเหตุในการกอใหเกิดผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต รวมถึง 

ความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ในการนี้จึงไดจัดทําเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อใหโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทนี้นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจตางๆ ตอไป  

 
 คําจํากัดความ องคประกอบและการนําไปประยุกตใชในโรงงาน 
 
2.1.1 คําจํากัดความของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ ี
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ของการประกอบกิจการโรงงาน 

ซึ่งโรงงานควรนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหมี

มาตรฐานท่ีดีขึ้นทั้งในดานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การลดผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน รวมถึง 

การสรางความสัมพันธท่ีดีตอสังคมและชุมชน โดยการลดโอกาสที่โรงงานจะกอใหเกิด

ผลกระทบในดานตางๆ เหลานี้ใหเหลือนอยที่สุด  

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี จึงประกอบดวยหลายขอกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด

อันตราย หรือเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ โดยที่ขอกําหนดบางสวน

อาจเปนขอกฎหมายท่ีโรงงานตองปฏิบัติอยูแลว ขณะท่ีบางสวนแมจะไมไดเปน 
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ขอกฎหมายที่ตองปฏิบัติ แตเปนหลักปฏิบัติท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลด

โอกาสท่ีการปฏิบัติงานของโรงงานจะกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ดังเชน ขั้นตอน

การขนสงกากของเสียที่หากใชภาชนะบรรจุไมเหมาะสมหรือชํารุดยอมมีโอกาสสูงท่ี 

กากของเสียจะเกิดการรั่วไหลหรือหกหลนออกจากภาชนะและรถขนสงในระหวาง 

การขนสง และอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเกิดการปนเปอนของมลสารเขาสูสิ่งแวดลอมได 

ดังนั้น ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานหนึ่งท่ีจะลดโอกาสของการเกิดปญหาดังกลาวได คือ 

ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไป

ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหมีการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวาง

การขนสง เปนตน 

  
2.1.2 องคประกอบของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ ี
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการกับกากของเสียที่โรงงานนํามา 

คัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด และเนื่องจากโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย ซึ่งขึ้นทะเบียนโรงงานในลําดับประเภท 101, 105, 106 และโรงงาน

ประเภทอ่ืนๆ ที่มีการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงานมา

ผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

มีรูปแบบการจัดการกับของเสียท่ีนําเขาสูในโรงงานแตกตางกันมาก โดยเฉพาะโรงงานท่ี

นําของเสียมาทําการคัดแยกเปนวัสดุประเภทตางๆ เพื่อสงใหกับผูท่ีตองการนําไปใช

ประโยชนตอไปกับโรงงานท่ีนําของเสียมาผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อนํา

กลับมาใชประโยชนใหม หรือเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม หรือเพื่อทําลายฤทธิ์หรือ

บําบัด กําจัดความเปนอันตรายของกากของเสียเหลานั้น 
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 ดังนั้น เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีท่ีจัดทําขึ้นสําหรับโรงงานจัดการ 

กากอุตสาหกรรม จึงจําแนกออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน 

2 ประเภทท่ีมีลักษณะการดําเนินงานแตกตางกันมาก  
 

 2.1.2.1  ประเภทของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

ในประเทศไทย จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1) เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานรับคัดแยก        
กากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพ่ือรีไซเคิล ลักษณะกิจการของโรงงานเปนการรับ 

กากของเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบานเรือนหรือสํานักงานมาทําการ 

คัดแยกเปนวัสดุประเภทตางๆ เพื่อสงจําหนาย โรงงานประเภทนี้ถือเปนกลุมที่มีจํานวน

มากที่สุดของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปจจุบัน โดยสวนใหญ

เปนโรงงานขนาดเล็ก และการประกอบกิจการจะใชแรงงานคนในการคัดแยกกากของเสีย

ดวยวิธีการท่ีไมซับซอนและไมมีการแปรรูปหรือผานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเปน

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ อีกทั้งกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการคัดแยกมีปริมาณไมมากและ

ไมใชกากของเสียท่ีเปนอันตราย   

 2)  เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และ
บําบัด กําจัดกากของเสีย ในท่ีนี้หมายถึง โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม โรงงานกําจัดขยะ

โดยวิธีการฝงกลบ โรงงานท่ีรับกากของเสียมาเผาในเตาเผา และโรงงานท่ีรับรีไซเคิล 

ของเสียทุกประเภท ซึ่งรวมถึงโรงงานบดยอยชิ้นสวนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยโรงงานอุตสาหกรรมในกลุมนี้จะรับเอากากของเสียทั้งท่ีเปน

อันตรายและไมเปนอันตรายเขามาดําเนินการ แตกระบวนการท่ีใชจัดการกากของเสีย
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จะมีความยุงยากซับซอนขึ้น และมีการใชงานเครื่องจักรคอนขางมาก หลายขั้นตอน 

การปฏิบัติงานจึงมีความเส่ียงในการกอใหเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบท่ีรุนแรงหากมี

วิธีการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสม   
 

 2.1.2.2 ขอบเขตของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 
  การประกอบกิจการของแตละประเภทโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

เปนการนํากากของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิดมาดําเนินการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด 

กําจัดในโรงงาน โดยในภาพรวมของการประกอบกิจการโรงงานจําแนกออกเปน  

5 ขั้นตอนหลัก เริ่มตั้งแต  

(1) การตกลงรับกากของเสียเขามาดําเนินการในโรงงาน 
(2) การขนสงกากของเสียมายังโรงงาน 
(3) การรับและเก็บกักกากของเสียกอนนําไปผานกระบวนการตางๆ 
(4) การคัดแยก/รีไซเคิล/บําบัด กําจัดกากของเสีย 

  (5) การบําบัด กําจัดมลพิษและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจาก 

การดําเนินงานของโรงงาน แสดงดังรูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 ขอบเขตของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัตงิานท่ีดี 

 

ดังนั้น เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีจึงประกอบดวยขอกําหนด

วิธีการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนหลัก 

ท่ีกลาวแลว โดยไดจําแนกออกเปน 10 สวน สําหรับแตละประเภทเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดี ดังรูปท่ี 9 

 
 
 
 

ของเสียจากโรงงานผูกอกําเนิด

ตรวจสอบลักษณะของเสียในเบ้ืองตน และการตกลงรับของเสีย 

ขนสงมายังโรงงานผูรับบําบัด กําจดั

ตรวจสอบรับของเสียและเก็บกักรอนําเขาสูกระบวนการ 

กระบวนการคดัแยก รีไซเคิล และบําบัด กาํจัด 

บําบัด กําจัดของเสียหรือมลพษิที่เกิดจากการจัดการกากของเสีย 
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ขั้นตอนหลัก 
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงาน 

คัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อรีไซเคิล 
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงาน 

บําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 
การตกลงรับของเสียเขา
มาดําเนินการในโรงงาน 

สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน  สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน 

การขนสงกากของเสีย
มายังโรงงาน 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและ
ขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน 

 สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและ
ขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน 

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน  สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน การรับและเก็บกักกาก
ของเสีย กอนนําไป 
คัดแยก และบําบัด จํากัด 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสู
กระบวนการคัดแยก 

 สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสู
กระบวนการบําบัด กําจัด 

สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย  สวนที่ 5 การฝงกลบ 
สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว  สวนที่ 6 การเผาในเตาเผา 

การคัดแยก/รีไซเคิล/
บําบัด กําจัด 

สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลว   สวนที่ 7 การรีไซเคิล 
สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน  สวนที่ 8* ระบบบําบัดมลพิษ และสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน 
สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การบําบัด กําจัดมลพิษ 
ที่เกิดจากการจัดการ 
ของเสีย สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม  สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

  
 

รูปที่ 9 โครงสรางของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 

หมายเหตุ : * ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียรวม รวมอยูในขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับระบบบําบัดมลพิษของโรงงาน 
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 2.1.2.3 ระดับความสําคัญของขอกําหนดการปฏิบัติงาน 
  ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีเสนอแนะไวในแตละขั้นตอนหรือ

กิจกรรมของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมจะมีหลายขอกําหนด เพื่อลดโอกาสที่ 

การปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรืออาชีวอนามัย

และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในกรณีกากของเสียที่

เปนอันตรายกับของเสียที่ไมเปนอันตรายอาจแตกตางกัน เนื่องจากของเสียแตละ

ประเภทมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบแตกตางกัน อีกทั้งระดับของผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึ้นหากเกิดกรณีของเสียรั่วไหลออกสูภายนอกก็จะแตกตางกันมากระหวาง 

กากของเสียที่เปนอันตรายกับกากของเสียที่ไมเปนอันตราย นอกจากนั้น กากของเสีย

แตละประเภทยังมีกฎหมายควบคุมแตกตางกันดวย โดยในการปฏิบัติงานกับ 

กากของเสียท่ีเปนอันตรายจะมีกฎหมายควบคุมมากกวา 
  ดังนั้น ในแตละขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเสนอแนะไวจึงไดระบุ

ความสําคัญซึ่งโรงงานควรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหโรงงานท่ีตองการยกระดับมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไดใชประกอบการวางแผนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน โดยหาก

เปนวิธีปฏิบัติซึ่งกฎหมายควบคุมหรือกําหนดใหตองปฏิบัติอยูแลวโดยเฉพาะกฎหมาย

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายซึ่งมีผล

บังคับใชเฉพาะกับกิจการโรงงาน จะถือวาเปนขอกําหนดที่มีระดับความสําคัญสูงสุด 

ท่ีโรงงานจะตองปฏิบัติอยางครบถวนและสม่ําเสมอ ในขณะท่ีบางขอกําหนดแมจะไมเปน

ขอกฎหมายที่ตองปฏิบัติ แตหากไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่เสนอแนะน้ันๆ แลว  

การปฏิบัติงานของโรงงานจะมีความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดผลกระทบ

ในระดับท่ีมีความรุนแรงแตกตางกัน จึงไดจัดใหขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ  

มีระดับความสําคัญแตกตางกันดวย โดยไดจําแนกออกเปน 4 ระดับ ดังนี้  
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ระดับความสําคัญ 
ของขอกําหนด 

ความหมาย 
สัญลักษณ/นํ้าหนัก

ความสําคัญ 
มากที่สุด เปนขอกําหนดทางกฎหมายที่โรงงานตองปฏิบัติ * 

มาก เปนหลักปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานที่โรงงานตองดําเนินการมิเชนนั้น 

จะมีโอกาสสูงมากที่การปฏิบัติงานในข้ันตอนนั้นๆ  ของโรงงาน

จะเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบในดานตางๆ  

3 

ปานกลาง เปนหลักปฏิบัติที่โรงงานควรจะตองดําเนินการ เนื่องจาก 

มีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบในดานตางๆ  

หากไมปฏิบัติ 

2 

นอย เปนหลักปฏิบัติที่โรงงานควรดําเนินการเพื่อลดโอกาสในการ

เกิดอันตรายหรือสงผลกระทบจากการปฏิบัติงานซ่ึงไมรุนแรง 

1 

 
 ท้ังนี้ ในการแสดงระดับความสําคัญของแตละขอกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับแตละประเภทกิจการโรงงาน  

จะใชสัญลักษณ * สําหรับขอกําหนดที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดซึ่งเปนขอกําหนด

ทางกฎหมายที่โรงงานจะตองปฏิบัติอยูแลว และใชตัวเลข 3-1 สําหรับขอกําหนดท่ีมี

ระดับความสําคัญระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานในสวนที่ 1-4 ของโรงงาน 2 

ประเภทกิจการ อาจมีบางสวนท่ีเหมือนกัน และบางสวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก

ประเภทและชนิดกากของเสียท่ีเกี่ยวของกับโรงงานในแตละประเภทกิจการมี 

ความแตกตางกัน รวมถึงแนวทางและวัตถุประสงคในการรับกากของเสียเขามาใน

โรงงานก็แตกตางกันดวย ดังตัวอยางเปรียบเทียบขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานระหวาง

โรงงานคัดแยกกากของเสียที่ไมเปนอันตรายเพื่อรีไซเคิล กับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด 

กําจัดกากอุตสาหกรรม ดังรูปท่ี 10 
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หมายเหต ุ * : เปนขอกําหนดดานกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานตองมีการ

ดําเนินการใหครบถวนกอนเขารับการประเมินระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีของโรงงานผูรับบําบัด 

กําจัดกากอุตสาหกรรม 
 *

a
 : a เปนรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับเกณฑฯ นั้นๆ

 
   

 โรงงานคัดแยกกากของเสียท่ีไมเปนอันตราย 
 ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน ระดับเกณฑ 
 โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการท่ีไดรับอนุญาต และ
ประเภทกากของเสียท่ีสามารถรับดําเนินการได 

*a 

 ตองมีการตรวจสอบวิเคราะหเพ่ือยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียท่ีโรงงาน
สามารถรับมาคัดแยกในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ 

1 

 ตองรับเฉพาะกากของเสียท่ีไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานท่ี
กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานเทาน้ัน 

*a 

    

 โรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 
 ระดับเกณฑ 
 

ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 
ไมอันตราย อันตราย

 โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการท่ีไดรับอนุญาต และ
ประเภทกากของเสียท่ีสามารถรับดําเนินการได 

*a *a 

 โรงงานจะตองไดรับเอกสารเก่ียวกับขอมูลของเสียทุกชนิดท่ีลูกคาติดตอมาเพ่ือใหรับ
บําบัด กําจัด โดยขอมูลจะตองประกอบดวย กระบวนการเฉพาะท่ีกอใหเกิดกาก
ของเสีย/ปริมาณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอป/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว 
ตะกอน)/ผลวิเคราะหทางเคมี/ความเปนอันตรายของเสีย/วิธีการเก็บกากของเสีย 

2 3 

 ตองมีการตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียเพ่ือยืนยันวาเปนประเภท
กากของเสียท่ีโรงงานสามารถรับมาบําบัด กําจัดในโรงงานได กอนตกลงใหบริการ 

3 3 

 ตองรับบําบัด กําจัดเฉพาะกากของเสียท่ีไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน 

*a *a 

 ตองมีการบริหารจัดการกากของเสียใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการจัดการ
กากของเสีย 

3 3 

     

รูปที่ 10 เปรียบเทียบขอกาํหนดวิธีการปฏิบัติงานในสวนท่ี 1 การประเมินยอมรับ 
กากของเสียข้ันตนระหวางโรงงานคัดแยกของเสียท่ีไมเปนอันตรายเพื่อ 
รีไซเคิลกับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัดกากอตุสาหกรรม 
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2.1.3 การนําเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีไปประยุกตใชในโรงงาน 
 เพื่อลดโอกาสที่การปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ ของโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

จะกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบใดๆ ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหเหลือนอยท่ีสุด และหากเกิด

ปญหาขึ้นก็จะสามารถควบคุมใหอยูในระดับท่ีไมรุนแรงและไมลุกลาม โรงงานควรมี 

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท้ังหมดที่เกี่ยวของกับ 

การประกอบกิจการของโรงงานตามท่ีระบุไวในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี  โดย

หากโรงงานตองการนําเอาเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเปนแนวทางหรือเปาหมายของ 

การดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

  พิจารณาวาการประกอบกิจการของโรงงาน เกี่ยวของกับขอกําหนด 

วิธีการปฏิบัติงานในสวนใดบาง (เกณฑมาตรฐานฯ สําหรับแตละประเภทแบงเปน 

10 สวน) ท้ังนี้ ในสวนท่ีเปนระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการตางๆ ในโรงงานอาจ

แตกตางกันไปสําหรับแตละโรงงาน  

  ตรวจสอบวาในแตละสวนของเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่ ง เกี่ยวของกับ 

การประกอบกิจการของโรงงานมีขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานใดบางท่ีเกี่ยวของกับ

ลักษณะการประกอบกิจการของโรงงาน เนื่องจากบางขอกําหนดเปนวิธีปฏิบัติเฉพาะกับ

กากของเสียบางชนิดหรือบางประเภทซึ่งเสี่ยงตอการกอใหเกิดอันตรายในบาง

สภาวะการณ ขอกําหนดนั้นๆ จึงไมไดเกี่ยวของกับโรงงานทุกแหง เชน โรงงานท่ีไมได

รับของเสียที่เปนสารไวไฟหรือตัวทําละลายใชแลวเขามาดําเนินการในโรงงาน ก็จะไม

เกี่ยวของกับขอกําหนดที่วา “บริเวณท่ีจัดเก็บสารไวไฟหรือตัวทําละลายใชแลวตองไมมี

แหลงกําเนิดประกายไฟ หรือความรอนในบริเวณเพื่อปองกันการลุกไหมหรือการระเบิด 

และทําปายเตือนอันตรายติดไวในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน” เปนตน  
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  นําขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท้ังหมดที่เกี่ยวของกับโรงงาน ไปตรวจสอบ/

เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของโรงงานในแตละขั้นตอนวา โรงงานและ/หรือพนักงาน

ของโรงงานไดมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดเหลานั้นอยางครบถวนและสม่ําเสมอ

หรือไม  
  รวบรวมขอกําหนดที่โรงงานไมไดปฏิบัติ หรือมีการปฏิบัติเพียงบางสวน 

และ/หรือไมสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดเปนภารกิจเปาหมายที่จะตองดําเนินการเพื่อ

ยกระดับวิธีการปฏิบัติงานของโรงงานใหมีมาตรฐานในระดับท่ีดีขึ้น  

  จัดลําดับภารกิจท่ีจะตองดําเนินการ โดยพิจารณาจากระดับความสําคัญ

ของแตละขอกําหนดซึ่งยังไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติยังไมครบถวนและ/หรือไมสม่ําเสมอ  

ซึ่งโรงงานควรเลือกดําเนินการในขอกําหนดท่ีมีระดับสูงไปหาระดับตํ่า  

  จัดทําแนวทางการดําเนินงานสําหรับแตละภารกิจท่ีกําหนดไวตามขอ 4. และ

ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว และหลังการดําเนินงานในแตละภารกิจควรตรวจสอบ

เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานของโรงงานกับขอกําหนดที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานฯ  

อีกครั้ง ท้ังนี้ ภายหลังการดําเนินงานในแตละภารกิจแลว โรงงานและ/หรือพนักงาน 

ควรตองมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนั้นๆ 

 สําหรับแผนผังสรุปขั้นตอนการนําเอาเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเพื่อการยกระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงานท่ีกลาวแลวขางตน ดังรูปท่ี 11 
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รูปที่ 11 ข้ันตอนการนาํเกณฑมาตรฐานฯ ไปใชเพื่อการยกระดับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานท่ีดีของโรงงาน 

ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะสวนทีเ่กี่ยวของกับโรงงาน 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานทุกขอในทุกสวนทีร่ะบุไวในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 

กลั่นกรองคัดเลือกเฉพาะขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับโรงงาน 

ตรวจประเมิน/เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติงานของโรงงาน 

ขอกําหนดที่โรงงานปฏบิัติ
ครบถวนและสมํ่าเสมอ 

ขอกําหนดที่โรงงานปฏบิัต ิ
เพียงบางสวนหรือไมสมํ่าเสมอ

ขอกําหนดที่โรงงาน 
ยังไมไดปฏิบัต ิ

กําหนดเปาหมายและภารกิจที่ตองดําเนินการ 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงาน 

จัดลําดับภารกจิที่ตองดําเนินการโดยพิจารณาจาก 
ระดับความสําคัญของแตละขอกําหนด 

ดําเนินการตอและ 
ปรับปรุงใหดขีึน้  

ลงมือปฏิบัติภารกิจตามลําดบัความสําคัญที่กําหนด 

โรงงานปฏบิัตคิรบถวน 
และสมํ่าเสมอ

ใช

ไมใช

ดําเนินการตอและปรับปรุงใหดีขึ้น 

ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางปฏิบตัิภารกิจ 

ตรวจสอบเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานของโรงงาน 
กับขอกําหนดที่ระบุไวในเกณฑมาตรฐานฯ 
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 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีสําหรับโรงงานคัดแยกกากของเสีย 
ที่ไมเปนอนัตรายเพ่ือรีไซเคิล 

 

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานคัดแยกกากของเสียที่ไมเปน

อันตรายเพ่ือรีไซเคิล  ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 10 สวน (ขั้นตอนการ

ประกอบกิจการ) ดังนี้ 

สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปน 

ผูแตงตั้งตัวแทน 

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพ้ืนที่เก็บกากเพ่ือรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก

สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย 

สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว 

สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพ่ือรอสงไปใหแกผูที่จะนําไปใชประโยชน 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ในการนําเสนอเกณฑมาตรฐานฯ แตละสวนนั้น จะแสดงท้ังขอกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ดีท้ังหมดสวนหรือขั้นตอนการประกอบกิจการนั้นๆ และระดับความสําคัญ

ของแตละขอกําหนดในรูปแบบของตาราง โดยในคอลัมนระดับความสําคัญของขอกําหนด 

จะใชตัวเลขและสัญลักษณท่ีสื่อความหมาย ดังนี้  

 ตัวเลข 3-1 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น มีระดับความสําคัญ

ระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ  
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   สัญลักษณ *
X
 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น เปนขอกําหนดดาน

กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน โดย x เปนรายชื่อกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดีนั้นๆ  

สัญลักษณ 
รายชื่อกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน                  

ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานคัดแยกกากอุตสาหกรรม 
a ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 

2548 

b ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550 

c กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 

z ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเก่ียวกับ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 

2547 
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สวนที่ 1 การประเมนิยอมรับกากของเสียขั้นตน 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
1.1 โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต และประเภทกากของเสียที่สามารถรับดําเนินการได  *

a
 

1.2 ตองมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียที่โรงงานสามารถรับมาคัดแยกในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ 3 

1.3 ตองรับเฉพาะกากของเสียที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน

เทานั้น 

*
a
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สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
2.1 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหมีการ

หกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง 

3 

2.2 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน 3 

2.3 ตองตรวจสอบวากากของเสียที่จะทําการขนสงมีความถูกตองทั้งชนิดและปริมาณตามที่ตกลงไว 3 
2.4 กากของเสียที่จะขนสงตองมีลักษณะการบรรทุกและบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และมีการติดฉลากบนภาชนะ ซึ่งระบุชื่อลูกคา

ที่สงกากของเสีย/ชนิดและปริมาณกากของเสีย/วันที่รับกากของเสีย 

3 

2.5 ตองมีมาตรการปองกันการรวงหลนหรือรั่วซึมของกากของเสียระหวางการขนสง 3 

2.6 ตองมีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง 3 
2.7 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบรถที่ใชในการขนสงเพื่อใหมั่นใจวากากของเสียไมถูกขนสงออกนอกเสนทางที่กําหนดไว 2 

2.8 ตองมีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงกากของเสียตลอดเสนทางที่ใชขนสงเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการลักลอบ

นํากากของเสียไปทิ้งหรือกําจัดอยางไมถูกตอง 

1 
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สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบรเิวณโรงงาน 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
3.1 ผิวถนนและเสนทางการเดินรถภายในโรงงานจะตองแข็งแรง ปลอดภัย มีการแบงชองจราจรชัดเจน และมีปายเตือนในบริเวณที่เปน

จุดเสี่ยงอันตราย 

2 

3.2 มีการตรวจสอบและบันทึกการเขา-ออกของรถขนสงกากของเสีย   2 

3.3 เมื่อรถยนตขนสงกากของเสียมาถึงในโรงงานใหตรวจสอบน้ําหนัก หรือปริมาตรกากของเสียใหมีความถูกตองตรงกับที่ไดตกลงไวกับ

ลูกคาและบันทึกน้ําหนักไว 

3 

3.4 มีการตรวจสอบลักษณะกาก กอนรับกากแตละครั้ง 3 

3.5 ตองมีเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสียที่โรงงานไมสามารถรับมาคัดแยกได และมีมาตรการตอบสนองกรณีที่มีกากของเสีย

ดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน 

2 

3.6 ตองรับกากของเสียจากโรงงานลูกคาที่ไดรับใบอนุญาตนํากากของเสียออกนอกโรงงานตามรายชื่อและปริมาณกากของเสียที่ระบุไว

ในใบอนุญาตเทานั้น 

*
b
 

3.7 ทุกครั้งที่รบักากของเสียเขามาในโรงงาน ตองแจงขอมูลตอกรอ.ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส *
a,z 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
4.1 ตองจัดเก็บกากของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง และมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บ

อยางปลอดภัย กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน 

*
b
 

4.2 พื้นที่เก็บกากของเสียตองเรียบ มีความลาดเอียงเพียงพอไมแตกราว ทําความสะอาดงาย และไมดูดซับหรือสะสมสารที่อาจหก

หรือรั่วไหล 

2 

4.3 พื้นที่เก็บกักของเสียตองมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณกากของเสียสูงสุดที่รับเขามาในโรงงานในแตละวัน 2 

4.4 ตองมีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่จัดเก็บกากของเสียเพื่อปองกันไมใหน้ําเสียรั่วไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไมผานการบําบัด 2 

4.5 กําหนดพื้นที่จัดเก็บกากของเสียตามประเภทของเสีย เชน เศษกระดาษ  เศษพลาสติก เศษโลหะ และเศษไม เปนตน 2 

4.6 ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทกากของเสีย  และปริมาณกากของเสีย ที่เก็บกักตองไมเกินความสามารถ

ในการรองรับของภาชนะบรรจุ 
3 

4.7 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทั้งประเภทและปริมาณกากของเสียที่นํามาจัดเก็บทุกครั้งหรือนําออกไปคัดแยก 2 

4.8 การจัดเก็บหรือเรียงซอนกากของเสียตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 2 

 



 

55 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก (ตอ) 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
4.9 ตองแบงพื้นที่จราจรและกําหนดเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงกากของเสียไปยังจุดเก็บตางๆ 2 

4.10 ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด กําจัดกากของเสียไมอันตรายตองไมเกินกวา 30 วัน นับจากวันที่รับ กากของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน 

ทั้งนี้ หากจําเปนตองขยายเวลาการบําบัด หรือกําจัด ตองแจงตอกรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบเวลา

ที่กําหนด 

*
b 

4.11 ตองมีระบบตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและการหกหลน/รั่วไหลของของเสีย 1 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
5.1 อาคารโรงงานตองมีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดีมีหลังคาคลุมปองกันน้ําฝนสัมผัสกับกากของเสีย พื้นที่มั่นคงแข็งแรง 

และไมมีน้ําขัง 

*
c
 

5.2 ตองแยกพื้นที่เฉพาะสําหรับคัดแยกกากของเสียออกหางจากพื้นที่อื่น  3 

5.3 พื้นที่คัดแยกกากของเสีย ตองมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณวัสดุที่จะคัดแยก เครื่องจักรที่ใช และจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 2 
5.4 ตองมีหองอาบน้ํา ที่ลางมือ ที่ลางตาและหองผลัดเปลี่ยนชุดทํางานที่เพียงพอเหมาะสมกับพนักงาน 2 

5.5 ตองติดตั้งเครื่องจักรในตําแหนงที่เหมาะสม พนักงานสามารถเขาปฏิบัติงานไดสะดวกและมีความปลอดภัย 3 

5.6 เครื่องจักร/อุปกรณที่ใชปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสียตองทนตอการกัดกรอนจากสารเคมีที่อาจปนเปอนมากับของเสีย และงายตอ

การทําความสะอาด 

2 

5.7 ตองมีคูมือการทํางานหรือคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 3 

5.8 ตองติดปายสัญลักษณแจงเตือนอันตรายจากการทํางานของเครื่องจักรไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน เชน 

“ระวังเครื่องจักรกําลังทํางาน” “โปรดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล” “ระวังเสียงดังจากการทํางานของเครื่องจักร” เปนตน

3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

 

สวนที่ 5 การคัดแยกกากของเสีย (ตอ) 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
5.9 พนักงานที่ปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสีย จะตองไดรับการฝกอบรมทั้งในดานความปลอดภัยในการดําเนินงาน และการคัดแยก

กากของเสียอยางถูกตอง 

2 

5.10 ตองรวบรวมของเสียที่เหลือจากการคัดแยก จัดเก็บในภาชนะและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัดตอไป 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุที่คัดแยกแลว 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
6.1 ตองดําเนินการบดยอยวัสดุที่คัดแยกแลวภายในหองที่มีขนาดเพียงพอกับวัสดุที่จะบดยอย มีแสงสวางและระบายอากาศ

ที่เพียงพอ 

2 

6.2 ตองติดตั้งระบบปองกันความเสี่ยงใหกับพนักงานที่ทํางานกับเครื่องจักรโดยตรง  3 

6.3 มีคูมือการปฏิบัติงานหรือขอแนะนําการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรใหกับพนักงานที่ประจําอยูกับเครื่องจักรแตละชนิด 3 

6.4 มีมาตรการปองกันผลกระทบที่ เ กิดจากการปฏิบัติงาน เชน การฟุงกระจายของฝุนละออง และเสียงดังจากการทํางาน

ของเครื่องจักร เปนตน 

2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพื่อรอสงไปใหแกผูที่จะนําไปใชประโยชน 
 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
7.1 อาคารจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวตองมีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายอากาศดี มีหลังคาคลุม ปองกันน้ําฝนสัมผัสกับกากของเสีย 

พื้นที่มั่นคงแข็งแรงและไมมีน้ําขัง 
*

c
 

7.2 ตองแยกพื้นที่เฉพาะสําหรับจัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวออกหางจากพื้นที่อื่น    2 

7.3 ขนาดพื้นที่ตองสามารถรองรับวัสดุที่คัดแยกไดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณกากของเสียสูงสุดที่รับเขาโรงงานในแตละวัน 3 

7.4 ตองมีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่จัดเก็บกากของเสียเพื่อปองกันไมใหน้ําเสียรั่วไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไมผานการบําบัด 3 

7.5 กําหนดพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวตามประเภทของวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ และเศษไม เปนตน และติดตั้งปาย

สัญลักษณแสดงประเภทวัสดุที่จัดเก็บที่เห็นไดชัดเจน  
2 

7.6 ตองมีการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพื่อปองกันการรวงหลน 2 

7.7 ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทวัสดุที่คัดแยกแลว และปริมาณวัสดุ ที่คัดแยกแลวที่นํามาจัดเก็บตองไมเกิน

ความสามารถในการรองรับของภาชนะบรรจุ 
3 

7.8 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทั้งประเภทและปริมาณวัสดุที่คัดแยกแลวที่นํามาจัดเก็บไวทุกครั้งที่มีการนํามาจัดเก็บ 2 

7.9 การจัดเก็บหรือเรียงซอนวัสดุที่คัดแยกแลวตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน 
8.1 การซอมบํารุง 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
8.1 จัดทําแผนซอมบํารุงเชิงปองกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใชในการผลิตและระบบบําบัดมลพิษ 2 

8.2 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ/เครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ เชน รถยก เครื่องตัด

หรือบดยอยวัสดุ เปนประจําทุกป  

3 

8.3 ตองรวบรวมของเสียจากการซอมบํารุงจัดเก็บในภาชนะและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัดตอไป 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.2 การจัดการกากของเสีย 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
8.4 เก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม เชน แบงประเภท/ชนิดของเสีย เก็บในภาชนะที่แข็งแรง มีฝาปดมิดชิด 3 

8.5 ตองจัดเก็บของเสียในอาคารมีหลังคาคลุมและพื้นคอนกรีต มีการปองกันการทําปฏิกิริยาตอกัน มีปายเครื่องหมายและคําเตือนชัดเจน 3 

8.6 มีการจดบันทึกขอมูลของเสีย เชน ชื่อของเสีย/ปริมาณ/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน) และติดปายบงชี้ไวที่ภาชนะจัดเก็บ

ของเสียในตําแหนงที่เห็นไดอยางชัดเจน 

3 

8.7 ตองแจงการเกิดของเสียเหลานี้ตอกรอ. ตามแบบสก.3  *
a
 

8.8 หากจัดเก็บของเสียเหลานี้นานกวา 90 วัน ตองมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามแบบสก.1 *
a
 

8.9 กรณีสงของเสียออกไปกําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบสก.2 และ

แจงขอมูลการขนสงของเสียทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง 

*
a,z

 

8.10 กรณีกําจัดของเสียเองภายในโรงงานตองไดรับอนุญาตจากกรอ.กอนกําจัด และตองใชวิธีกําจัดตามที่ไดรับอนุญาตจากกรอ. *
a,z
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9  การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9.1  การปองกันอัคคีภัย 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
9.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงตามบริเวณตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ ในการเกิด

อัคคีภัย  

3 

9.2 มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสม่ําเสมอ    3 

9.3 ถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได  3 

9.4 มีการติดตั้งแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ ติดปายสัญลักษณบงชี้ตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหม และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ  
3 

9.5 มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือน เชน Smoke Detector, Heat Detector, Gas Detector ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภายในโรงงานอยาง

เหมาะสม เชน สถานที่จัดเก็บกากของเสีย หรือผลิตภัณฑ 

3 

9.6 ติดตั้งระบบไฟและปายทางออกฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียงในอาคารปดทึบหรือในกรณีอาคารเปดโลง 

ตองจัดใหมีเสนทางหนีไฟที่เห็นไดอยางชัดเจน 

2 

9.7 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง  3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9  การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.2  การรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
9.8 มีแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของกากของเสียหรือเหตุที่คาดไมถึง  *

a
 

9.9 แผนฉุกเฉินแตละเรื่องตองครอบคลุมดานการปองกันการระงับ การบรรเทา/อพยพและการฟนฟู  3 

9.10 มีการระบุตําแหนงผูรับผิดชอบในแตละแผน และผูที่อยูในแผนฉุกเฉินจะตองไดรับการฝกอบรม 3 

9.11 มีการซอมแผนฉุกเฉินที่ไมใชอัคคีภัย (ตามขอ 9.8) อยางนอยปละครั้ง 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9  การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.3  อาชีวอนามัย 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
9.12 ตองจัดใหมีการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเบื้องตนใหกับพนักงาน   3 

9.13 ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป   

9.14 ตองจัดและดูแลใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน

ตลอดเวลาที่ทํางาน 

2 

9.15 มีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงในพื้นที่เสี่ยงภายในสถานประกอบการ  3 

9.16 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยกหรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องจักรนั้น  3 

9.17 โรงงานที่เกี่ยวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย ตองจัดทําระบบการอนุญาตทํางานที่มีประกายไฟหรือ

ความรอนที่เปนอันตราย (Hot Work Permit System) 

3 

9.18 มีระบบตรวจติดตามภายใน เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 2 

9.19 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001/TIS 18001) 1 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9  การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.4  การจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
9.20 ไดรับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (EMS for SMEs) 

1 

9.21 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน  *
d
 

9.22 มีระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 2 

9.23 มีมาตรการควบคุมปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนําโรคและ/กอเหตุเดือดรอนรําคาญในพื้นที่เก็บกักกากของเสีย พื้นที่

คัดแยกและพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่คัดแยกแลวเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง 

2 

9.24 มีมาตรการควบคุม/ตรวจสอบปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass) หรือปลอยใหมลพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม

โดยไมผานระบบบําบัดมลพิษทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน 

3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 
10.1 ความรับผิดชอบตอสังคม 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
10.1 มีระบบการรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ 2 

10.2 มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริมปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 1 

10.3 มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริมสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 1 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ) 
10.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
10.4 ตองประกอบกิจการตามทีไ่ดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเทานัน้ *

d
 

10.5 ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของกากของเสียกอนการคัดแยกจากหองปฏิบัติการวิเคราะหของสถานประกอบการ 

หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ ขึ้นทะเบียนไวกับกรอ. และจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

(ตองพิจารณาตามประเภทลักษณะเฉพาะของกากของเสีย) 

*
a 

10.6 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรอ. ภายในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป (สก.5) *
a
 

10.7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่รับมาคัดแยก (สก.6) ในวันที่มีการรับของเสียและจัดเก็บไวเปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ป 

เพื่อการตรวจสอบ 

*
b
 

10.8 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่เขาสูกระบวนการคัดแยก (สก.7) ในแตละวันที่มีการบําบัด กําจัด และจัดเก็บไวเปน

หลักฐานไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ 

*
b
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  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัด 
กากอุตสาหกรรม 

 

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานรีไซเคิล และบําบัด กําจัด 

กากอุตสาหกรรม ประกอบดวยขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 10 สวน (ขั้นตอนการ

ประกอบกิจการ) ดังนี้ 
สวนที่ 1 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสงหรอืเปน 

ผูแตงตั้งตัวแทน 

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพ้ืนที่เก็บกากเพ่ือรอนําเขาสูกระบวนการ 

รีไซเคิล และบําบัด กําจัด 

สวนที่ 5 การฝงกลบกากของเสีย 

สวนที่ 6 การเผากากของเสียในเตาเผา 

สวนที่ 7 การรีไซเคิลกากของเสีย 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 ในการนําเสนอเกณฑมาตรฐานฯ แตละสวนนั้น จะแสดงท้ังขอกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีดี ท้ังหมดในสวนหรือขั้นตอนการประกอบกิจการนั้นๆ และระดับ

ความสําคัญของแตละขอกําหนดในรูปแบบของตาราง โดยในคอลัมนระดบัความสาํคญั

ของขอกําหนด จะใชตัวเลขและสัญลักษณท่ีสื่อความหมาย ดังนี้    
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  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

 ตัวเลข 3-1 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น มีระดับความสําคัญ

ระดับมาก ปานกลาง และนอย ตามลําดับ  

   สัญลักษณ *
X
 หมายถึง ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น เปนขอกําหนดดาน

กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

โดย x เปนรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีดีนั้นๆ  

 “-” หมายถึง ไมเปนขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับกิจการบําบัด กําจัด

กากของเสียประเภทนั้นๆ  

สัญลักษณ 
รายชื่อกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

a ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 

2548 
b ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2550 

c กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535 
d เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซ่ึงกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงาน

หรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

i ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้ง

ที่ระบายออกจากโรงงาน 
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  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สัญลักษณ 
รายชื่อกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

j ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ

ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนด

คุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน

ผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 

k ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่

ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย

ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551 

l ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

m ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพ่ือ

เปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

n ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

พ.ศ. 2547 

o ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2549 

r ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก

จากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2545 

s ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ

ที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549 

t ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
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  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

สัญลักษณ 
รายชื่อกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งอางถึงในเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับโรงงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

u ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ ตองติดตั้ง

เครื่องมือหรือเคร่ืองอุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจากปลองแบบ

อัตโนมัติ พ.ศ. 2544 

y ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอน้ําและ

หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2549 

z ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 

2547 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 1 การประเมนิยอมรับกากของเสียขั้นตน 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
1.1 โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการที่ไดรับอนุญาต และประเภทกากของเสียที่สามารถรับ

ดําเนินการได 

*
a
 *

a 

1.2 โรงงานจะตองไดรับเอกสารเกี่ยวกับขอมูลของเสียทุกชนิดที่ลูกคาติดตอมาเพื่อใหรับบําบัด กําจัด เชน ชื่อกากของเสีย/

กระบวนการเฉพาะที่กอใหเกิดกากของเสีย/ปริมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอป/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน)/

ผลวิเคราะหทางเคมี/ความเปนอันตรายของเสีย/วิธีการเก็บกากของเสีย เปนตน 

2 3 

1.3 ตองมีการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณสมบัติกากของเสียเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสีย  ที่โรงงานสามารถรับมาบําบัด 
กําจัดในโรงงานได กอนตกลงใหบริการ 

3 3 

1.4 ตองรับบําบัด กําจัดเฉพาะกากของเสียที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาต

ประกอบกิจการของโรงงาน 

*
a 

*
a 

1.5 ตองมีการบริหารจัดการกากของเสียใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการจัดการกากของเสีย 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
2.1 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อปองกัน

ไมใหมีการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียในระหวางการขนสง 

3 *
l
 

2.2 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน 3 *
l 

2.3 ตองตรวจสอบวาผูขนสงของเสียอันตรายหรือผูเก็บรวบรวมกําจัดหรือบําบัดของเสียอันตราย มีเลขประจําตัวที่ออกใหโดย

กรอ. เพื่อใชในการติดตามการขนสงของเสียอันตรายตามระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

- *
 a,m 

2.4 ตองมีระบบควบคุม/ตรวจสอบอุปกรณประจํารถและเอกสารประจํารถทุกครั้งกอนนํารถไปใชงาน (เฉพาะของเสียที่เปน

อันตราย) 

3 *
l
 

2.5 รถที่ใชขนสงกากของเสียอันตรายทุกคันตองขึ้นทะเบียนกับกรอ. (ผูขนสงของเสียอันตรายตองไดรับใบอนุญาตมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการขนสง) 

- *
m
 

2.6 ตองตรวจสอบวากากของเสียที่จะทําการขนสงมีความถูกตองทั้งชนิดและปริมาณตามทีต่กลงไว 3 *
n
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
2.7 กากของเสียที่จะขนสงตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและมีการติดฉลากบนภาชนะ ซึ่งระบุชื่อลูกคาที่สงกากของเสีย/ชนิด

และปริมาณกากของเสีย/วันที่รับกากของเสีย และกรณีที่เปนกากของเสียอันตรายตองติดฉลาก ปาย หรือเครื่องหมาย

แสดงความเปนอันตราย และเลขที่ใบกํากับการขนสง  

3 *
l 

2.8 ตองมีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวมและขนสงกากของเสีย เชน การตรวจสอบการจัดวาง 

การผูกรัด การติดตรึง หรือการบรรทุกวัตถุอันตรายบนรถ 

3 *
m 

2.9 ตองมีมาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียขณะเก็บรวบรวมและขนสง 3 3 

2.10 ตองมีมาตรการปองกัน/ควบคุมการลักลอบนําของเสียออกไปจัดการอยางไมเหมาะสมในระหวางการขนสง 3 3 

2.11 ตองมีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงกากของเสียตลอดเสนทางที่ใชขนสงเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการ

ลักลอบนํากากของเสียไปทิ้งหรือกําจัดอยางไมถูกตอง 

1 *
n
 

2.12 ตองตรวจสอบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหมีความถูกตองและครบถวนและลงนามโดยผูมีอํานาจ - *
n
 

2.13 ตองมีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยความเสียหายในการขนสง

วัตถุอันตราย 

1 1 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

 

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบรเิวณโรงงาน 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
3.1 ถนนและเสนทางเดินรถขนสงกากของเสียภายในโรงงานจะตองแข็งแรง มีการแบงชองจราจรชัดเจน และมีปายเตือน

ในบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 

1 1 

3.2 มีการตรวจสอบและบันทกึการเขา-ออกของรถขนสงของเสีย   1 2 

3.3 เมื่อรถยนตขนสงกากของเสียมาถึงในโรงงานใหตรวจสอบน้ําหนักหรือปริมาตรกากของเสียใหมีความถูกตองตรงกับ

ใบกํากับการขนสงหรือตามที่ตกลงไวกับลูกคา 

3 *
n,b

 

3.4 มีการตรวจสอบลักษณะกาก กอนรับกากแตละครั้ง 3 3 

3.5 ตองมีเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย และมีมาตรการตอบสนองกรณีของเสียที่ขนสงไมตรงกับในใบกํากับ

การขนสงหรือตามที่ตกลงกันไว 

2 *
b
 

3.6 มีจุดลางลอรถ และลางกระบะรถขนสงกากของเสียกอนออกนอกบริเวณโรงงาน และมีระบบรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถ 
แยกจากระบบระบายน้ําฝน และนําน้ําเสียไปบําบัด (เฉพาะบางประเภทกิจการ เชน กิจการฝงกลบกากของเสีย เตาเผา 

เปนตน) 

1 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบรเิวณโรงงาน (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
3.7 ตองรับกากของเสียจากโรงงานลูกคาที่ไดรับใบอนุญาตนํากากของเสียออกนอกโรงงานตามรายชื่อและปริมาณกากของเสยี

ที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 

*
b
 *

b
 

3.8 ทุกครั้งที่รับกากของเสียเขามาในโรงงานตองแจงขอมูลตอกรอ. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส *
a,z *

a,z 
3.9 ตองตรวจสอบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหมีความถูกตองและครบถวน และลงนามรับโดยผูมีอํานาจ - *

n 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
4.1 ตองจัดเก็บกากของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง และมีพื้นที่เพียงพอตอ

การจัดเก็บอยางปลอดภัย กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายกอน

*
b
 *

b
 

4.2 แยกพื้นที่สวนที่จัดเก็บกากของเสียอันตรายและไมอันตราย หรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกิริยาตอกันออกจากกันเปน

สัดสวน โดยตองแสดงปาย เครื่องหมาย และคําเตือนความเปนอันตรายติดตั้งไวในบริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายดวย

*
b *

b
 

4.3 บริเวณที่จัดเก็บสารไวไฟหรือตัวทําละลายตองไมมีแหลงกําเนิดประกายไฟ หรือความรอนในบริเวณ เพื่อปองกัน

การลุกไหมหรือการระเบิด และทําปายเตือนอันตรายติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

3 3 

4.4 พื้นที่เก็บกากของเสียตองเรียบ มีความลาดเอียงเพียงพอ ไมแตกราวทําความสะอาดงาย และไมดูดซับหรือสะสมสาร

ที่อาจหกหรือรั่วไหล 

2 2 

4.5 ตองมีคัน เขื่อน คูลอมรอบพื้นที่จัดเก็บกากของเสียเพื่อปองกันการรั่วไหลออกนอกพื้นที่โรงงานโดยไมผานการบําบัด 2 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
4.6 ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บใหเหมาะสมกับประเภทกากของเสีย และปริมาณกากของเสียที่เก็บกักตองไมเกิน

ความสามารถในการรองรับของภาชนะบรรจุ กรณีเปนภาชนะบรรจของเสียอันตรายตองมีสภาพมั่นคง แข็งแรง และเปนไป

ตามมาตรฐานกําหนด และตองติดฉลากปาย หรือเครื่องหมายแสดงความเปนอันตราย 

3 *
b 

4.7 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลวที่มีขนาดภาชนะตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมี

เขื่อนหรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถกักเก็บของเสียไดทั้งหมด เวนแตกรณีมีภาชนะบรรจุมากกวา 1 ถัง 

ใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักของเสียเทากับปริมาตรของถังเก็บที่มีขนาดใหญที่สุด และตองจัดใหมีเคมีภัณฑที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมในการลดความรุนแรงของการแพรกระจายของเสียอันตรายดังกลาวอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

- *
c 

4.8 กรณีเก็บกากของเสียที่เปนของเหลวไวในบอ จะตองมีระบบปองกัน และตรวจสอบการรั่วซึมของกากของเสียออกจากบอ

ที่เหมาะสมกับลักษณะความเปนอันตรายของกากของเสียนั้นๆ 

3 3 

4.9 มีมาตรการในการควบคุมและแกไขในกรณีที่บอจัดเก็บกากของเสียมีการรั่วซึม 2 2 

4.10 ของเสียอันตรายที่เปนของเหลวหรือกากตะกอนที่จัดเก็บในภาชนะบรรจุ ซีล และฝาปด ตองมีสภาพเหมาะสมกับลักษณะ

ของของเสียนั้นๆ 

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
4.11 อาคาร และภาชนะเก็บของเสียอันตรายที่อยูในที่โลง และไมอยูในมุมปองกันจากอาคารขางเคียง ตองมีสายลอฟาและ

ปองกันฟาผา 

- 2 

4.12 ภาชนะบรรจุกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลวทุกประเภท ตองติดตั้งอุปกรณควบคุม/วัด/ตรวจสอบระดับของเหลว

ในถัง เชน Level Gauge, Level Indicator ตามความเหมาะสม 

- 2 

4.13 การจัดเก็บหรือเรียงซอนภาชนะบรรจุกากของเสียตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 2 3 

4.14 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลทั้งประเภทและปริมาณกากของเสียที่นํามาจัดเก็บทุกครั้งหรือนําออกไปบําบัด กําจัด 2 3 

4.15 ตองแบงพื้นที่จราจรและกําหนดเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงกากของเสียไปยังจุดเก็บตางๆ 2 2 

4.16 ตองมีการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุกากของเสียอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันการรั่วไหล 1 1 

4.17 บริเวณพื้นที่เก็บกากของเสียที่เปนอันตรายจะตองจัดใหมีที่ลางมือ ลางตาและลางตัวฉุกเฉิน และอยูในสภาพพรอมใชงาน - 3 
4.18 การขนถายของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บ ตองมีขั้นตอนการตรวจสภาพรถ สภาพถังและ

อุปกรณกอนการขนถายทุกครั้ง 

1 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
4.19 ตองมีการกําหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการบรรจุของเสียในภาชนะใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของเสียนั้นๆ 2 3 

4.20 การถายเทกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลวตองมีระบบสัญญาณแจงเตือนภัยระดับของเหลวในถัง (High-level 

Alarm System) และ/หรืออุปกรณปองกันวัตถุดิบลนถัง (High-level Cut-off Device) เพื่อหยุดการทํางานของปมโดย

อัตโนมัติ 

- 2 

4.21 การขนถายของเสียอันตรายที่เปนของเหลวจากถังหรือ Intermediate Bulk Containers (IBCs) จะตองกระทําผาน

ระบบทอจุมสูบเพื่อลดการกระเด็น, ควัน, ไอระเหยและกลิ่น   

- 2 

4.22 รถแทงคที่ขนสงตัวทําละลายตองติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ (Vapor Return Pipeline) เพื่อลดไอระเหยที่จะ

กระจายสูบรรยากาศ 

- 2 

4.23 บริเวณที่มีการขนถายกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลว และเปนสารไวไฟตองติดตั้งสายดิน เพื่อปองกันการสะสม

ของไฟฟาสถิตขณะขนถาย 

- 3 

    



 

81 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพื้นที่เก็บกากเพื่อรอนําเขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
4.24 มีปายหรือเอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการรับกากของเสียอันตรายที่เปนของเหลว เพื่อใหคนงานปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตางๆ ครบถวน เชน มีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพขอตอและอุปกรณกอนที่จะมีการรับสารเคมี การสูบสารเคมี

เขาเก็บในถังเก็บ เปนตน 

- 2 

4.25 พนักงานที่ปฏิบัติงานขนยายถังบรรจุสารเคมีจะตองไดรับการฝกอบรมและใชวิธีการขนยายอยางถูกวิธี ไมโยน กลิ้งหรือ

กระแทกถังบรรจุสารเคมี 

2 2 

4.26 การจัดเก็บกากของเสียที่เปนของแข็ง ตองมีมาตรการปองกันฝุนละอองที่เกิดขึ้นตามคุณสมบัติของเสียนั้นๆ ในระหวาง

การขนถาย 

3 3 

4.27 ระยะเวลาที่ใชในการบําบัด กําจัดกากของเสียไมอันตรายตองไมเกิน 30 วัน และกากของเสียอันตรายไมเกิน 15 วัน 

นับจากวันที่รับกากของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้ หากจําเปนตองขยายเวลาการบําบัด หรือกําจัด ตองแจงตอกรอ. 

หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบเวลาที่กําหนด 

*
b
  *

b
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสียโดยวิธีการฝงกลบ 

5.1 อาคารปรับเสถียรและการปรับเสถียรกากของเสียที่เปนอันตรายเพื่อฝงกลบ 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
5.1 โครงสรางอาคารทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนไฟและทนการกัดกรอนไดดี 2 

5.2 ตองเปนอาคารปดที่มีระบบระบายอากาศ และแสงสวางเพียงพอรวมถึงมีทางออกฉุกเฉินที่เห็นชัดเจน 3 

5.3 ภายในอาคารตองจัดใหมีระบบดูดอากาศและระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ *
d
 

5.4 ตองจัดชองทางเดินรถไวชัดเจน และแยกสวนของบอปรับเสถียรออกจากพื้นที่อื่นๆ อยางชัดเจน 2 
5.5 ตองจัดใหมีที่ลางมือ ลางตาและลางตัวฉุกเฉินและอยูในสภาพพรอมใชงาน  3 
5.6 กากของเสียทุกชนิดที่จะทําการปรับเสถียรตองมีผลการทดสอบในหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเงื่อนไขกระบวนการ 

อยางนอยตองระบุชนิดของมลสารปนเปอน 

3 

5.7 การดําเนินการผสมของเสีย จะตองกระทําในภาชนะปดและใหใชเครื่องจักรปฏิบัติงานในทุกจุดที่เปนไปได  หรือหลีกเลี่ยงการใช

พนักงานในจุดที่มีโอกาสไดรับอันตรายสูง 

3 

5.8 การขนถาย Bulk สวนผสมที่แหงหรือกากของเสีย จะตองดําเนินการโดยเครื่องจักรในทุกจุดที่เปนไปได เชน การลําเลียงโดยระบบ

สายพาน หรือทอสูบสําหรับของเสียที่เปนของเหลวหรือกากตะกอน 

2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสียโดยวิธีการฝงกลบ (ตอ) 
5.1 อาคารปรับเสถียรและการปรับเสถียรกากของเสียที่เปนอันตรายเพื่อฝงกลบ (ตอ) 

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ระดับ 

ความสําคัญ 
5.9 จะตองมีการรวบรวมไอระเหยที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบอปรับเสถียรไปบําบัดดวยระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ *

d
 

5.10 ตองนําตัวอยางของเสียที่ผานการปรับเสถียรแลว ไปตรวจสอบในหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันวา ของเสียที่ปรับเสถียรแลวมีคุณสมบัติ

ตรงกับวัตถุประสงค 

3 

5.11 ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการ กรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลวไมตรงตามวัตถุประสงค  2 

5.12 จะตองไมนําของเสียที่มี VOCs สูงหรือสารประกอบที่มีกลิ่นมาดําเนินการปรับเสถียร   2 

5.13 ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม/ปองกันฝุนละออง และการหกหลน/รั่วไหลของกากของเสียระหวางการขนสง

กากของเสียที่ปรับเสถียรแลวไปยังหลุมฝงกลบ 

3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสียโดยวิธีการฝงกลบ (ตอ) 
5.2 หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
5.14 ตองแยกหลุมฝงกลบของเสียอันตรายและไมอันตรายออกจากกันอยางชัดเจน 3 3 

5.15 หลุมฝงกลบตามหลักสุขาภิบาลสามารถรับไดเฉพาะกากของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น *
d
 - 

5.16 หลุมฝงกลบแบบปลอดภัยสามารถรับไดทั้งกากของเสียที่ไมเปนของเสียอันตรายและกากของเสียที่เปนของเสียอันตราย

ซึ่งผานการปรับเสถียรหรือทําลายฤทธิ์แลวเทานั้น 

- *
d
 

5.17 หลุมฝงกลบกากของเสียแตละประเภท ตองเปนไปตามขอกําหนดของกรอ. (แบบของหลุมฝงกลบตองไดรับอนุญาตจาก
กรอ. และมีการตรวจสอบกอนเปดใชงาน) 

*
d
 *

d 

5.18 มีรางระบายน้ําโดยรอบหลุมฝงกลบ และแยกระบบรวบรวมน้ําฝนและน้ําที่อาจปนเปอนออกจากกันอยางชัดเจน 3 3 

5.19 มีการจัดทําคันกั้นระหวางเซลลที่ฝงกลบกับพื้นที่ที่ยังไมไดฝงกลบเพื่อควบคุมการจัดการน้ําชะ  3 3 

5.20 มีการกําหนดแผนเปดหนางานใหเพียงพอที่จะใชฝงกลบในแตละวัน และกําหนดเสนทางในการกองกากของเสีย

ใหเรียบรอยกอนจะเริ่มกอง 

2 2 

5.21 มีการบันทึกจุดลงกากของเสียแตละประเภทตามประเภทของหลุมฝงกลบ 2 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสยีโดยวิธีการฝงกลบ (ตอ) 

5.2  หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ) 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

5.22 ตองกลบทับกากของเสียดวยดินหรือวัสดุอื่นใหแลวเสร็จกอนเลิกงานในแตละวัน  2 2 

5.23 มีมาตรการปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุงกระจายขณะเทกากของเสียลงหลุม  2 2 

5.24 ตองปลูกตนไมเปนแนวกันชน และฉีดพนน้ําบริเวณโดยรอบพื้นที่ฝงกลบเพื่อลดปริมาณฝุนฟุงกระจาย 3 3 

5.25 ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการ กรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจากหลุมฝงกลบของเสีย 2 2 

5.26 ตองจัดทําปายเตือนเพื่อความปลอดภัยในบริเวณหลุมฝงกลบ เชน ปายหามสูบบุหรี่และทําใหเกิดประกายไฟ เปนตน 

(ตามความเหมาะสมของแตละสถานที่) 

2 2 

5.27 หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายตองมีระบบระบายกาซ (Vent) ครอบคลุมพื้นที่ที่จะเกิดกาซอยางนอย 6-8 จุด 

โดยขนาดของทอระบายตองใหญเพียงพอที่จะระบายกาซไดหมด กรณีฝงกลบกากของเสียที่ยอยสลายยากหรือไมเกิด

การเนาเสียงาย เชน พลาสติก ยาง เศษแกว ฯลฯ ไมตองมีระบบระบายกาซ 

*
d - 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสยีโดยวิธีการฝงกลบ (ตอ) 

5.2  หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ) 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

5.28 บริเวณแนวอาณาเขตทั้ง 4 ดานของสถานที่ฝงกลบ หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายประเภทสารอินทรีย ตองมี

การติดตามตรวจสอบปริมาณกาซมีเทนอยางนอยปละ 2 ครั้งหรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบ

ตองไมเกินกวาจุดระเบิดขั้นต่ํา (มีปริมาณกาซมีเทนไมเกิน 5%) 

*
d
 - 

5.29 กรณีกําจัดกาซที่เกิดจากหลุมฝงกลบโดยการเผาไหมตองตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหมอยางนอยปละ 2 ครั้ง

หรือตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ และผลการตรวจสอบตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

*
d,k

 - 

5.30 ตองมีเอกสารระบุขั้นตอนและวิธีการจัดการกรณีผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการเผาไหมไมสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

2 - 

5.31 หลุมฝงกลบกากของเสียแตละหลุมตองมีระบบรวบรวมน้ําชะกากของเสียจากหลุมฝงกลบ กรณีหลุมฝงกลบกากของเสีย

ที่เปนอันตรายซึ่งผานการปรับเสถียรแลวตองมีบอสูบแยกกันระหวางน้ําที่นําออกจากชั้นกันซึมชั้นบน และชั้นลาง 

*
c,d

 *
c,d 

5.32 บอ/ถัง/ระบบรวบรวมน้ําชะกากของเสีย ตองทนตอการกัดกรอน และมีอุปกรณวัดระดับน้ํา ระบบเตือนภัย และการปด

วาลวอัตโนมัติ  

2 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 5 การกําจัดกากของเสยีโดยวิธีการฝงกลบ (ตอ) 

5.2  หลุมฝงกลบและการฝงกลบกากของเสีย (ตอ) 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

5.33 มีมาตรการในการควบคุมและแกไขระบบรวบรวมน้ําชะกากของเสียในกรณีที่มีการรั่วไหล 2 2 

5.34 ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลปริมาณน้ําชะและคุณภาพน้ําชะที่เกิดขึ้นในแตละหลุมทุกครั้งกอนระบายออก 3 3 

5.35 ตองรวบรวมน้ําชะที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปบําบดั และน้ําชะที่ระบายออกนอกโรงงานไดจะตองมคีุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน

น้ําทิ้งฯ 

*
d,k *

d,k
 

5.36 ตองมีบอสังเกตการณคุณภาพน้ําใตดิน อยางนอย 3 บอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอสังเกตการณ และผลการ

ตรวจสอบตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคฯ 

*
d
 *

d
 

5.37 ตองจัดทําบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินในบอสังเกตการณ และวิเคราะหแนวโนมการปนเปอนสารมลพิษ

ในน้ําใตดินเปรียบเทียบกับกอนเริ่มการประกอบกิจการโรงงาน 

2 2 

5.38 มีมาตรการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ กรณีพบแนวโนมการปนเปอนสารมลพิษในน้ําใตดิน 2 2 

5.39 หลุมฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายที่ผานการปรับเสถียรแลวตองมีมาตรการตรวจสอบการรั่วซึมของชั้นกันซึมชั้นบน 

และมีมาตรการตอบสนองกรณีอัตราการรั่วซึมสูงกวา 17 มิลลิลิตรตอตารางเมตรตอวัน 

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา 
6.1 การเตรียมกากของเสีย และการปอนกากของเสียเขาเตาเผา 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
6.1 ตองมีการระบุชนิดของเสียที่สามารถหรือไมสามารถปอนเขาเตาเผา ได ซึ่งผานการยืนยันจากหองปฏิบัติการวิเคราะห 3 3 

6.2 กรณีกากของเสียเปนของแข็งหรือกากตะกอนแหง ตองมีการตรวจสอบขนาดกากของเสียกอนปอนเขาสูเตาเผา 

โดยกากของเสียตองมีขนาดเหมาะสมสําหรับปอนเขาเตาเผาได 

1 1 

6.3 กรณีกากของเสียที่เปนของแข็งหรือกากตะกอนแหง ตองมีมาตรการปองกันฝุนละอองที่เกิดขึ้นระหวางการลําเลียง

ของเสียเขาสูเตาเผา  

3 3 

6.4 กรณีมีการบดยอยกากของเสียเปนของแข็งหรือกากตะกอน ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันฝุนละออง

ที่เกิดจากการบดยอย และระหวางการลําเลียงกากของเสียที่บดยอยแลวไปยังที่เก็บวัตถุดิบ หรือไปยังเตาเผา สําหรับ

การบดยอยกากของเสียที่เปนอันตรายตองกระทําในภาชนะปด 

2 3 

6.5 กรณีกากของเสียเปนของเหลวหรือกากตะกอน วัสดุที่เปนสวนประกอบของระบบปอนและเก็บของเสีย เชน ตัวถัง เครื่องสูบ 

เครื่องกวน ระบบทอ วาลว และหัวฉีดตองทนทานตอการกัดกรอนและไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีในของเสีย 

3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา (ตอ) 

6.1 การเตรียมกากของเสีย และการปอนกากของเสียเขาเตาเผา (ตอ) 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

6.6 กรณีกากของเสียเปนของเหลวหรือกากตะกอน ประกอบดวยของแข็งแขวนลอยที่ไมสามารถเผาได ตองมีการกรองกาก

ของเสียกอนนํากากของเสียผานระบบทอสงเขาไปยังเตา 

3 3 

6.7 กรณีกากของเสียเปนของเหลวหรือกากตะกอน ระบบทอลําเลียงกากของเสียจากถังเก็บไปยัง Burner เพื่อปอนเขา

เตาเผา ตองสามารถรองรับแรงดันสูงที่เหมาะสมกับกากของเสีย 

2 2 

6.8 ตองมีวิธีการปฏิบัติงานสําหรับขั้นตอนการปอนกากของเสียเขาเตาเผาใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 3 3 

6.9 ตองแยกระบบทอนําสงกากของเสียเฉพาะสําหรับกากของเสียแตละประเภท แตหากไมสามารถทําได ตองทําความสะอาดทอ 

และอุปกรณที่ใชขนสงกากของเสียกอนนํากากของเสียชนิดใหมเขาไปในระบบการเผาไหม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยา

ที่ไมพึงประสงคภายในทอ  

2 2 

6.10 มีระบบการลางทําความสะอาดทอและอุปกรณที่ใชขนสงกากของเสียที่ชัดเจน และเปนระบบที่มีความปลอดภัย 2 2 

6.11 ตองมีระบบการควบคุม/ตรวจสอบชนิดและปริมาณกากของเสียที่เขาสูเตาเผา ใหเหมาะสมตอขนาด ลักษณะ/รูปแบบของเตา 2 2 

6.12 ตองมีระบบตรวจสอบ/ควบคุมแรงดันภายในทอสงกากของเสียที่เปนของเหลวที่นําเขาสูเตาเผาใหอยูในระดับที่ปลอดภัย 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา (ตอ) 

6.1 การเตรียมกากของเสีย และการปอนกากของเสียเขาเตาเผา (ตอ) 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

6.13 หลีกเลี่ยงการใชพนักงานปฏิบัติงานในทุกจุดที่มีโอกาสไดรับอันตรายสูง เชน การลําเลียงกากของเสียไปยังเตาเผาและ

การปอนกากของเสียเขาเตาเผา 

2 3 

6.14 บริเวณที่มีการเตรียมกากของเสียที่เปนอันตรายและการปอนกากของเสียที่เปนอันตรายเขาเตาเผาตองจัดใหมีที่ลางตัว

และลางตาฉุกเฉินในสภาพพรอมใชงาน 

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา (ตอ) 

6.2 เตาเผา 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

6.15 บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกับเตาเผา ตองจัดใหมีหลังคาคลุมเพื่อปองกันเครื่องมือ/อุปกรณที่อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะ

อากาศ  

3 3 

6.16 ติดตั้งระบบควบคุมอากาศ เพื่อใชในการควบคุมการเผาไหมภายในหองเผา และตองมีการเตรียมระบบอากาศสวนเกิน

เพื่อชวยใหการเผาไหมของเสียเกิดขึ้นอยางสมบูรณ เชน การติดตั้ง Blower เพื่อผลิตอากาศสวนเกินในการเผาไหม 

3 3 

6.17 ติดตั้งระบบควบคุมความดัน และมีระบบปองกันความปลอดภัยหากความดันเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติภายในเตาเผา เชน 

มีระบบหยุดปอนกากของเสียหากความดันและ/หรืออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น และมีมาตรการในการแกไขทําใหความดันและ/

หรืออุณหภูมิลดลง 

3 3 

6.18 ติดตั้งระบบควบคุมเปลวไฟที่เตาเผาทุกเตา 3 3 

6.19 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิภายในบริเวณหองเผาไหม และปลองระบายอากาศ  3 3 

6.20 ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุภาคฝุนและมลสารอื่นๆ ในกาซที่เกิดจากการเผาไหมใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานฯ กอนระบายออกสูบรรยากาศ 

*
c,d

 *
c,d 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 6 การบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา (ตอ) 

6.3 การควบคุมการเผาไหม 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

6.21 มีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาวะการเผาไหมในเตาเผาใหเกิดการสันดาปอยางสมบูรณตลอดเวลาที่ทําการเผา  3 3 

6.22 มีระบบ/อุปกรณเฝาระวังอัตโนมัติในการตรวจหาความผิดปกติตางๆ เพื่อสามารถปรับเขาสูสภาวะปกติของเตาเผา  3 3 

6.23 มีการจัดทําขอชี้บงถึงสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม และระบุขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณที่ผิดปกติ

ดังกลาว ติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนภายในหองควบคุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

3 3 

6.24 ตองติดตั้งอุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนของเสียอยางอัตโนมัติ (Automatic Waste Feed Shutoff : 

AWFS) เมื่อคาพารามิเตอรตางๆ เกิดความผิดปกติสําหรับเตาเผาไหม  

3 3 

6.25 มีการตรวจสอบอุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนกากของเสียอยางอัตโนมัติ (AWFS) อยางนอยเดือนละครั้ง 1 2 

6.26 ตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดความเขมขนของมลพิษทางอากาศจากปลองระบายอากาศแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง (CEMs) 

ในกรณีที่โรงงานอยูในพื้นที่ตามที่กฎหมายกําหนด (ไดแก เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 

นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอื่นตามที่กรอ. กําหนด) 

*
u *

u 

6.27 ตองรวบรวมของเสียที่เกิดจากการเผาไหม บรรจุในภาชนะและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมเพื่อรอการนําไปบําบัด กําจัดตอไป 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม 

7.1  การรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและทุกประเภทกิจการรีไซเคิล 
ระดับความสําคัญ  

ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
ไมอันตราย อันตราย 

7.1 อาคารโรงงานตองมีหลังคาคลุม โครงสรางทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนไฟ และทนการกัดกรอนที่เหมาะสมกับชนิดกาก

ของเสียที่นํามารีไซเคิล 

2 2 

7.2 พื้นอาคารตองเรียบ ไมขรุขระ สามารถทําความสะอาดไดสะดวก ไมดูดซับสารเคมี 2 2 

7.3 อาคารมีระบบระบายอากาศ แสงสวางเพียงพอ และจัดชองทางเดินรถ แยกออกจากพื้นที่สวนการผลิตอยางชัดเจน 1 1 

7.4 มีเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานติดไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่เห็นไดชัดเจน เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอน

ตางๆ อยางครบถวนและถูกตอง 

2 2 

7.5 บริเวณที่ตั้งภาชนะที่บรรจุตัวทําละลายหรือน้ํามันหลอลื่นใชแลว หรือสารเคมีประเภทกรด-ดางใชแลวตองดูแลไมใหมี

แหลงกําเนิดประกายไฟ หรือความรอนที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมหรือเกิดระเบิดได และทําปายเตือนอันตรายติดไวใน

ตาํแหนงที่เห็นไดชัดเจน  

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.1  การรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและทุกประเภทกิจการรีไซเคิล (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.6 พื้นที่ประกอบกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการหกลนหรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียอันตรายที่เปนของเหลว (เชน

ถังตกตะกอน ถังทําปฏิกิริยา หมอตม/หอกลั่น ที่ลางภาชนะบรรจุสารเคมี ฯลฯ) จะตองมีคันกั้น (Bund) หรือรางระบาย

โดยรอบพรอมบอกักเก็บ (Sump) เพื่อนําไปบําบัดหรือบรรจุใสภาชนะและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมกอนสงไปบําบัด 

กําจัดตอไป 

- 3 

7.7 ตองเก็บรวบรวมกากของเสียหรือกากตะกอนที่เกิดจากทุกขั้นตอนการผลิต เชน ถังตกตะกอน หอกลั่น ถังทําปฏิกิริยา 

หมอตม ฯลฯ บรรจุใสภาชนะและจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัด 

3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.2  การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการแกะแยก/ตัด/หั่น/บดยอย/ผสมกากของเสีย 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.8 ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันฝุนละออง เสียงดัง และ/หรือกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการแกะแยก/ตัด หั่น/

บดยอย/ผสมกากของเสียรวมถึงในระหวางการลําเลียงกากของเสียที่ผานกระบวนการเหลานี้ เพื่อนําไปยังกระบวนการ

ผลิตอื่นๆ ตอไป 

2 2 

 7.9 กรณีมีการบดยอยและ/หรือบดยอยผสมกากของเสียที่ไมเปนอันตรายกับสารเคมีอันตรายหรือการผสมกากของเสียที่เปน

อันตรายกับวัตถุดิบหรือสารเคมีอื่นๆ ตองดําเนินการในภาชนะปดสนิทหรือในหองที่ปดสนิทและมีระบบดูดอากาศเพื่อนํา

ฝุนละอองสารเคมีและ/หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นระหวางการผสมไปบําบัดดวยระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.3  การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.10 ภาชนะหรืออุปกรณทุกชนิดที่บรรจุของเสียอันตรายที่เปนของเหลว/ของแข็ง เชน ถังตกตะกอน ถังทําปฏิกิริยา ถังลด

อุณหภูมิ ตองเปนระบบปดและมีมาตรการปองกัน/ควบคุมการหกลนขณะสูบ/ขนถาย  

- 3 

7.11 บริเวณพื้นที่ที่เกิดไอระเหยจากสารเคมี โดยมีการใชความรอนหรือไมใชความรอน หรือมีการใชความดันที่สูงกวาปกติ

ในการตกตะกอน ตม กลั่น ระเหย หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี จะตองจัดใหมีระบบดูดอากาศในบริเวณพื้นที่เหลานี้

ออกไปบําบัดดวยระบบบําบดัที่มีประสิทธิภาพ 

- *
d
 

7.12 อุปกรณที่ทํางานภายใตความดันและอุณหภูมิสูงกวาสภาวะปกติ เชน หมอตม หอกลั่น หมอตมไลกรด ตองมีระบบ

สัญญาณแจงเตือน (Alarm System) เมื่อความดันหรืออุณหภูมิสูงเกินกวาคาที่กําหนดไวในการปฏิบัติงานปกต ิและตอง

มีระบบหยุดการทํางานฉุกเฉิน (Emergency Shut-off) เพื่อหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ 

- 3 

7.13 มีคูมือการปฏิบัติงานในการควบคุมหมอตม หอกลั่น หมอตมไลกรด ถังทําปฏิกิริยา ถังลดอุณหภูมิ ฯลฯ โดยระบุสภาวะ

ที่ตองควบคุมและการปฏิบัติที่ทําใหไดมาซึ่งสภาวะที่ตองการเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของพนักงาน 

- 2 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.3  การรีไซเคิลกากของเสียที่มีกระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.14 มีปายระบุขอบงชี้สภาวะที่ผิดปกติในหมอตม หอกลั่น หมอตมไลกรด ถังทําปฏิกิริยา ถังลดอุณหภูมิ ฯลฯ และขั้นตอน

ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

- 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.4  การรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารเคมี 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
ขั้นตอนการซอมและปรบัแตงรูปทรงของภาชนะ (รวมในทุกขั้นตอนตั้งแตการรีดกน เปดฝา นําของเหลวออกจากภาชนะ ปรับรูปทรง มวนขอบ ขัดผิวดวยโลหะ) 
7.15 จํากัดพื้นที่ปฏิบัติงานซอมและปรับแตงรูปทรงของภาชนะ พรอมทั้งมีมาตรการที่ดีในการปองกันการหกรั่วไหล และ

การฟุงกระจายของไอระเหยสารเคมีที่บรรจุอยูในภาชนะ ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน   

2 3 

7.16 ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและควบคุม ฝุนละอองและมลพิษเสียงจากการซอมและปรับแตงรูปทรง

ของภาชนะ  

3 3 

ขั้นตอนการทําความสะอาดภาชนะโดยการลางดวยตัวทําละลาย 
7.17 จํากัดพื้นที่ปฏิบัติงานซอมและลางภาชนะและมีมาตรการในการปองกันการรั่วไหลของมลพิษและไอระเหยของสารเคมี - 3 

7.18 ตองติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมีจากการลางภาชนะออกไปบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ - 3 

ขั้นตอนการพนสีภาชนะ 
7.19 จํากัดพื้นที่ปฏิบัติงานพนสีโดยมีระบบกําจัดไอระเหยของสีและปองกันการแพรกระจายของกากสี - 3 

7.20 ตองติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมีจากการพนสีออกไปบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ - 3 
 



 

99 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.5  การรีไซเคิลดวยกระบวนการหลอมหรือใหความรอนโดยตรง 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.21 ตองมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการบดยอยและผสมกากของเสียกับวัตถุดิบอื่นๆ 

รวมถึงในระหวางการลําเลียงกากของเสียที่ผสมกับวัตถุดิบแลวไปยังเตา  

2 2 

7.22 ตองมีวิธีการปฏิบัติงานสําหรับขั้นตอนการปอนกากของเสีย/กากของเสียที่ผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ แลวเขาเตาเพื่อให

เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

2 2 

7.23 ในกรณีที่มีการปอนวัตถุดิบ/กากของเสียตองติดตั้งอุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนวัตถุดิบ/กากของเสียอยาง

อัตโนมัติ (Automatic Waste Feed Shutoff : AWFS) เมื่อคาพารามิเตอรตางๆ ภายในเตาเกิดความผิดปกติ  

3 3 

7.24 มีมาตรการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานในระหวางการปอนกากของเสีย/กากของเสียผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ 

เขาสูเตา  

3 3 

7.25 มีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาวะการเผาไหมในเตาหลอมหรือการอบภายในเตาอบ เพื่อใหการหลอมหรือการอบ

มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 

2 2 

 



 

100 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 7 การรไีซเคิลกากอุตสาหกรรม (ตอ) 
7.5  การรีไซเคิลดวยกระบวนการหลอมหรือใหความรอนโดยตรง (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
7.26 มีการจัดทําขอชี้บงถึงสภาวะที่ผิดปกติในการทํางานของเตา และระบุขั้นตอนการดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณ

ที่ผิดปกติดังกลาว ติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนภายในหองควบคุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

3 3 

7.27 ตองควบคุมไมใหมีการใชน้ําหรือมีรางระบายน้ําในบริเวณเตา 2 2 

7.28 ตองจัดใหมีการทําความสะอาดฝุนจากกากของเสีย ฝุนโลหะหรืออโลหะที่สะสมตามผิวของเครื่องจักรบริเวณเตา รวมถึง

อุปกรณตางๆ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

2 3 

7.29 ตองติดตั้งระบบดูดฝุนและฟูมโลหะหรืออโลหะจากเตา พรอมระบบบําบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหอากาศ

ที่ระบายออกสูบรรยากาศมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

3 3 

7.30 ตองรวบรวมตะกรันจากเตาหลอมบรรจุใสภาชนะและจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปกําจัด                          3 3 

 
 
 



 

101 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน 
8.1  หองปฏิบัติการวิเคราะห 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.1 มีหองปฏิบัติการวิเคราะหที่กรอ. เห็นชอบ สําหรับวิเคราะหสารมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน และวิเคราะห

คุณภาพผลิตภัณฑ 

2, *d 2, *d
 

8.2 น้ําเสียปนเปอนสารเคมี/สารอันตรายอื่นๆ/ของเสียที่ใชและเกิดขึ้นจากการวิเคราะห ตองแยกใสภาชนะและจัดเก็บใน

สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อรอการนําไปบําบัด กําจัดตอไป 

3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.2  สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดัน 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.3 ตองจัดเก็บสารเคมีไวในอาคาร ที่มีหลังคาคลุมมั่นคงแข็งแรง และมีการปองกันน้ําทวม 2 2 

8.4 พื้นที่จัดเก็บหรือหองเก็บสารเคมี ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี โดยคํานึงถึงประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้ง

สภาพการทํางานที่ปลอดภัย มีระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉินเปนชนิดปองกันการระเบิด (Explosion Proof) 
3 3 

8.5 ตองไมมีแหลงความรอนหรือประกายไฟที่อาจทําใหเกิดการลุกไหมหรือระเบิดไดในพื้นที่ใกลเคียง 3 3 

8.6 วิธีเก็บรักษาสารเคมีตองเหมาะสม และมีความปลอดภัย แยกเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบ สารเคมีที่เปนของเหลวมีการทํา

คันกั้นหรือถาดรองเพื่อปองกันการหกรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ ภาชนะบรรจุกาซตองวางอยูในแนวตั้งและมีสายโซ/

สายรัดคลองไวหรือจัดทําคอกกั้นเพื่อยึดภาชนะใหวางตั้งไดอยางมั่นคง 

3 3 

8.7 ตองติดปายเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ไวในพื้นที่จัดเก็บ และตองจัดการฝกอบรมพนักงานใหมี

ความรูในการปองกันอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 

3 3 

 

 



 

103 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.2  สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดัน (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.8 ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุเคมี หรือสารเคมีที่มีของเหลวที่มีขนาด 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมีเขื่อน

หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถเก็บกับปริมาณสารเคมีที่จัดเก็บไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุ

มากกวา 1 ถัง ปริมาตรเก็บกักของเขื่อนตองเทากับปริมาตรของถังบรรจุที่มีขนาดใหญที่สุด 

*
c *

c
 

8.9 ตองมีระบบตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและมีมาตรการในการควบคุมและแกไขในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 2 2 

8.10 ติดปายคําเตือนไวในบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมีใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เชน “หามสูบบุหรี่” “หามกอประกายไฟ” 

“หามการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดเปลวไฟ” “หามเขากอนไดรับอนุญาต” “หามจุดไฟ” เปนตน ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี 

1 1 

 

 

 

 



 

104 

  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.3  การซอมบํารุง 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.11 จัดทําแผนซอมบํารุงเชิงปองกันซึ่งรวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใชในการผลิตและระบบบําบัดมลพิษ 2 2 

8.12 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยของหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(เฉพาะกระบวนการที่ใชหมอน้ํา) 

*
y
 *

y
 

8.13 จัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชอุปกรณ/เครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ เชน รถยก 

เครื่องตัดหรือบดยอยวัสดุ มอเตอร เปนประจําทุกป 

3 3 

8.14 ตองรวบรวมน้ําเสียและของเสียจากการซอมบํารุงจัดเก็บในภาชนะและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัดตอไป 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.4  ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.15 สภาพของระบบบําบัดฯ เปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจากกรอ. *

d *
d
 

8.16 มีคูมือในการเดินระบบฯ ซึ่งอธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น 2 2 
8.17 มีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลที่แสดงถึงการเดินระบบบําบัดมลพิษอากาศ และขอมูลปริมาณการใชไฟฟาของระบบฯ 1 1 

8.18 ตองตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองระบายอากาศทุกปลองที่มีในโรงงานอยางนอย 6 เดือน/ครั้ง 

โดยหองปฏิบัติการวิเคราะหของราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรอ. 

*
j,k
 *

j,k
 

8.19 ผลคุณภาพอากาศที่ผานการบําบัดแลวจากทุกปลองตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการระบายอากาศ *
s,t *

r,s,t
 

8.20 ตองจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากทุกปลองระบาย และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ที่ทําการตรวจสอบ  

2 2 

8.21 ตองรวบรวมน้ําเสียและ/หรือกากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ ไปบําบัดหรือกําจัดอยางเหมาะสมตอไป 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.5  การจัดการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.22 ทอรวบรวมน้ําเสียตองแยกออกจากทอระบายน้ําฝนอยางชัดเจน 3 3 

8.23 ตองรวบรวมน้ําเสียจากทุกแหลงกําเนิด เพื่อนําไปบําบัดใหคุณภาพน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานกําหนด 3 3 

8.24 สภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจากกรอ. *
d
 *

d
 

8.25 มีเอกสารหรือคูมือแสดงขั้นตอนการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งอธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น 

2 2 

8.26 มีการตรวจสอบและบันทึกปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด รวมทั้งปริมาณการใชไฟฟาและปริมาณการใชสารเคมีของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

1 1 

8.27 ตองตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยหองปฏิบัติการวิเคราะห

ของราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรอ. 

*
j,k *

j,k
 

8.28 น้ําทิ้งที่ระบายออกตองมีลักษณะสมบัติเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนด *
i
 *

i
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.5  การจัดการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.29 ตองจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ําเสียหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย และวิเคราะห

ประสิทธิภาพของระบบฯ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรการดูแลรักษาใหระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพ

ที่ดีอยูเสมอ 

3 3 

8.30 ตองมีการดึงกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย และนําไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ 1 1 

8.31 ตองติดตามและบันทึกการระบายน้ําทิ้งวาระบายไปยังแหลงใด หรือนําน้ําไปใชที่จุดใด รวมทั้งปริมาณน้ําที่ระบายทิ้ง 2 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 8 ระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอื่นๆ ในโรงงาน (ตอ) 
8.6  การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
8.32 ตองแยกพื้นที่สวนที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไมอันตรายออกจากกันอยางชัดเจน หากเปนของเสียอันตรายตองแยกพื้นที่

จัดเก็บของเสียตามหลักสากล และติดปายเตือนแสดงความเปนอันตราย 

2 2 

8.33 มีวิธีการเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสมโดยแบงประเภท/ชนิดของเสีย เก็บในภาชนะที่แข็งแรง มีฝาปดมิดชิด 3 3 

8.34 มีการจดบันทึกขอมูลของเสีย เชน ชื่อของเสีย/ปริมาณ/สถานะของเสีย (ของแข็ง ของเหลว ตะกอน) และติดปายบงชี้

ไวที่ภาชนะจัดเก็บของเสียในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

2 2 

8.35 ตองแจงการเกิดของเสียเหลานี้ตอกรอ. ตามแบบสก.3 *
a
 *

a
 

8.36 หากจัดเก็บของเสียเหลานี้นานกวา 90 วัน ตองมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตตามแบบสก.1 *
a
 *

a
 

8.37 กรณีสงของเสียออกไปกําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณโรงงานตามแบบ 

สก.2 และแจงขอมูลการขนสงของเสียทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง 

*
a,z

 *
a,z 

8.38 กรณีกําจัดของเสียเองภายในโรงงานตองไดรับอนุญาตจากกรอ.กอนกําจัด และตองใชวิธีกําจัดตามที่ไดรับอนุญาต

จากกรอ. 

*
a
 *

a 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9.1  การปองกันอัคคีภัย 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงในบริเวณตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ ในการ

เกิดอัคคีภัย 

3 3 

9.2 มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสม่ําเสมอ 3 3 

9.3 ถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได 3 3 

9.4 มีการติดตั้งแผนผังแสดงเสนทางการหนีไฟ ติดปายสัญลักษณบงชี้ตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึง

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในพื้นที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน 
3 3 

9.5 มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือน เชน Smoke Detector, Heat Detector, Gas Detector ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภายใน

โรงงานอยางเหมาะสม เชน สถานที่จัดเก็บกากของเสีย ของเสียหรือผลิตภัณฑ 

3 3 

9.6 ติดตั้งระบบไฟ ปายทางออกฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียงในบริเวณอาคารปดทึบ  และในกรณี

อาคารเปดโลงตองจัดใหมีเสนทางหนีไฟที่เห็นไดอยางชัดเจน 

2 2 

9.7 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.2  การรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.8 มีแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของกากของเสียหรือ

เหตุที่คาดไมถึง 

*
a
 *

a
 

9.9 แผนฉุกเฉินแตละเรื่องตองครอบคลุมดานการปองกันการระงับ การบรรเทา/อพยพและการฟนฟู  3 3 

9.10 มีการระบุตําแหนงผูรับผิดชอบในแตละแผน และผูที่อยูในแผนฉุกเฉินจะตองไดรับการฝกอบรม 3 3 

9.11 มีการซอมแผนฉุกเฉินที่ไมใชอัคคีภัย (ตามขอ 9.8) อยางนอยปละครั้ง 2 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.3  อาชีวอนามัย 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.12 จัดใหมีการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเบื้องตนใหกับพนักงาน 3 3 

9.13 ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป สําหรับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายอยางนอยปละ 1 ครั้ง 3 3 

9.14 ตองจัดและดูแลใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและ

ชนิดของงานตลอดเวลาที่ทํางาน  

3 3 

9.15 มีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงในพื้นที่เสี่ยงภายในสถาน

ประกอบการอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

3 3 

9.16 กรณีมีการจัดเก็บและใชงานสารเคมีอันตราย ตองมีการตรวจวัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณ

สถานที่จัดเก็บและใชงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3 3 

9.17 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยกหรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตองผานการฝกอบรมการใช

เครื่องจักรนั้น  

3 3 

9.18 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประกายไฟและความรอนสูง ตองไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 3 3 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.3  อาชีวอนามัย (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.19 โรงงานที่เกี่ยวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย ตองจัดทําระบบการอนุญาตทํางานที่มีประกายไฟ

หรือความรอนที่เปนอันตราย (Hot Work Permit System) 

- 3 

9.20 มีระบบตรวจติดตามภายในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 2 2 

9.21 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001/TIS 18001) 1 1 
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.4  การจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.22 ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน ซึ่งประกอบดวยผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ผูจัดการ

สิ่งแวดลอม/ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา/ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ/ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ

กากอุตสาหกรรม) และผูปฏิบัติงานประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตามประเภทมลพิษที่โรงงานกอใหเกิดขึ้น 

สําหรับกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายตองจัดใหมีบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรอ. ทําหนาที่

ควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมดวย 

*
a,j
 *

a,b,j
 

9.23 มีมาตรการควบคุม/ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass) หรือปลอยให

มลพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานระบบบําบัดมลพิษทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน 

3 3 

9.24 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนําโรคและเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ในพื้นที่สวนตางๆ ของโรงงานเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง 

2 2 

9.25 มีการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในบริเวณโรงงานและภายนอกโรงงานซึ่งเปนแหลงที่อาจไดรับผลกระทบจาก

การระบายมลพิษของโรงงานอยางสม่ําเสมอ (เฉพาะบางโรงงานเทานั้น) 

2,*
d
 3,*

d
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 9 การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตอ) 
9.4  การจัดการดานสิ่งแวดลอม (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
9.26 มีระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 2 2 

9.27 ไดรับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (EMS for SMEs) 

1 1 

9.28 กิจการบําบัดน้ําเสียรวมและกําจัดกากของเสียที่เปนอันตรายตองเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตอสผ. และสรุปเสนอกรอ. และสอจ. รับทราบทุก 6 เดือน 

ตามแบบรว.1, รว.2 และรว.3 

*
d
 *

d
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  หลักปฏิบัติที่ดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม 

สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 
10.1  ความรับผิดชอบตอสังคม 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
10.1 มีระบบการรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

อยางเปนระบบ 

2 2 

10.2 มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริมปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 1 1 

10.3 มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริมสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 
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สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ) 
10.2  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
10.4 ตองประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น  *

b,d
 *

 b,d
 

10.5 ตองจัดเก็บขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของกากของเสียกอนการบําบัด กําจัดไวอยางนอย 3 ป  *
a
 *

a 
10.6 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรอ. ภายในวันที่ 1 มีนาคมของทุกป (สก.5) *

a
 *

a 
10.7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่รับมาบําบัด กําจัด (สก.6) ในวันที่มีการรับของเสีย และจัดเก็บไวเปนหลักฐาน

ไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ ยกเวนกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายตองจัดสงรายงานใหกรอ.ทุกวันที่ 1 

และ 16 ของทุกเดือน และกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสม หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต 

เตาเผาปูนขาว ตองสงรายงานทุก 30 วัน 

*
b *

b
 

10.8 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการกากของเสียที่เขาสูกระบวนการบําบัด กําจัด (สก.7) ในแตละวันที่มีการบําบัด กําจัด 

และจัดเก็บไวเปนหลักฐานไมนอยกวา 1 ป เพื่อการตรวจสอบ ยกเวนกิจการฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายตอง

จัดสงรายงานใหกรอ.ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสม

หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว ตองสงรายงานทุก 30 วัน 

*
b
 *

b
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สวนที่ 10 การสื่อสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ) 
10.2  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ระดับความสําคัญ  
ขอ ขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่ดี 

ไมอันตราย อันตราย 
10.9 กิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสมตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑ   (สก.8) ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และสง

ใหกรอ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

- *
b
 

10.10 กิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสมตองสงผลิตภัณฑที่ไดใหแกเตาเผาที่กรอ.เห็นชอบ ภายใน 15 วัน 

นับจากวันที่ผลิตและตองจัดเก็บหลักฐานไวไมนอยกวา 1 ป 

-  *
b 

10.11 กิจการเผากากของเสียในเตาเผาตองจัดทําบัญชีรับมอบผลิตภัณฑจากกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิงผสม 

หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา (สก.9) ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และตองจัดสงกรอ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

*
b *

b
 

10.12 กิจการเผากากของเสียในเตาเผาตองออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑใหกิจการนํากากของเสียมาผสมเพื่อเปนเชื้อเพลิง

ผสม หรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาทุกครั้งที่รับมอบและจัดเก็บหลักฐานการรับมอบไวไมนอยกวา 1 ป 

*
b *

b
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3. รายละเอียดวิธีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

 

 เพื่อความเขาใจในวัตถุประสงคของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีจัดทําขึ้น

สําหรับแตละขั้นตอนการประกอบกิจการโรงงาน และเปาหมายของแตละขอกําหนด

วิธีการปฏิบัติงานท่ีดีซึ่งมีท้ังท่ีเปนขอกําหนดทางกฎหมายและท่ีเปนวิธีปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในการปองกันผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมตางๆ ของโรงงาน 

รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับแตละขั้นตอน 

การประกอบกิจการโรงงาน จึงไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โดยจําแนกเปน 

แตละขั้นตอนการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้  
 

สวนที่ 1 การประเมนิยอมรับกากของเสียขั้นตน 
 
1.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย  

 การประเมินยอมรับกากของเสียขั้นตน เปนขั้นตอนสําคัญท่ีโรงงานจะทําการ

กลั่นกรองเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณกากของเสียที่อยูในขีดความสามารถ

ใหบริการบําบัด กําจัดของโรงงานเทานั้น  
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การตกลงรับกากของเสียซึ่งไมอยูในขายประเภทกากของเสียที่โรงงาน
สามารถใหบริการได  
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 การรับกากของเสียในปริมาณท่ีมากเกินกวาขีดความสามารถในการเก็บกัก
และบําบัด/กําจัดของโรงงาน  

 ซึ่งเหตุการณท้ังสองนี้ อาจนําไปสูการลักลอบนํากากของเสียออกไปกําจัดอยาง

ไมถูกตอง หรือมีการรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสูสิ่งแวดลอมเนื่องจากใช

วิธีการเก็บกัก หรือบําบัด กําจัดที่ไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 
 ขอ 18 ตองรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเฉพาะท่ีไดรับ

อนุญาตตามเง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ

กิจการ โรงงานและตองแจงเปนหนังสือใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการท่ี

ไดรับอนุญาตประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีสามารถรับดําเนินการได 

พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 
1.3 วิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีในสวนนี้ 

 1)  จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานกอนรับกากของเสียที่กําหนดใหมี

การปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑฯ ซึ่งจะตองกําหนดใหมีขั้นตอนการแจงเปนหนังสือ

ใหลูกคาทราบถึงประเภทกิจการท่ีไดรับอนุญาตและประเภทของเสียที่สามารถรับ

ดําเนินการได รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ/วิเคราะหเพื่อยืนยันวากากของเสียที่ลูกคา

ติดตอขอใชบริการนั้น เปนประเภทกากของเสียที่โรงงานสามารถรับมาดําเนินการได  
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ท้ังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ท่ีจัดทําขึ้นนี้จะตองสื่อสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมด

ไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

 2) จัดทําแผนงานการรับกากของเสียเพื่อนํามาบําบัด กําจัดในโรงงานให

สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับปริมาณกากของเสียของโรงงาน โดย

กําหนดชวงเวลาของแผนงานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของโรงงาน และมีการ

สื่อสารแผนงานที่จัดทําขึ้นใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 

 

1.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
 เนื่องจากโรงงานแตละแหงมีขอจํากัดในการรับของเสีย เพื่อใหเปนไปตาม

เง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดังนั้น โรงงานจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ 

ของเสียทุกชนิดที่จะรับมาดําเนินการท่ีเพียงพอสําหรับการวิเคราะหวาของเสียนั้นๆ 

โรงงานสามารถรับมาดําเนินการไดหรือไม  ซึ่งโรงงานอาจใชวิธีการขอขอมูลจากลูกคา

หรือการสงเจาหนาท่ีของโรงงานเขาไปตรวจสอบ และ/หรือสุมเก็บตัวอยางของเสียจาก

โรงงานลูกคาเพื่อนําไปวิเคราะหลักษณะสมบัติ   

 ขณะเดียวกัน การมีแผนงานที่แนนอนในการรับของเสียเขามาดําเนินการใน

โรงงาน โดยนําขีดจํากัดในดานขนาดหรือปริมาตรพื้นที่จัดเก็บของเสียอยางปลอดภัย

กอนนําเขาสูกระบวนการ และขีดความสามารถสูงสุดของเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการ

คัดแยก รีไซเคิลและบําบัด กําจัดของเสียมาประกอบการวางแผนปริมาณของเสีย 

ท่ีสามารถรับเขามาโรงงานในแตละชวงเวลา จะชวยใหโรงงานไมเกิดปญหาปริมาณ 

ของเสียที่เก็บกักไวมากเกินขนาดพื้นที่ท่ีรับไดจนตองจัดเก็บซอนกันอยางไมปลอดภัย

หรือตองเก็บภายนอกอาคาร ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
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 อยางไรก็ตาม โรงงานสวนใหญมักจะไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีแนชัดในสวนของ

การตกลงรับของเสียจากโรงงานลูกคา หรืออาจใชวิธีการปฏิบัติท่ีไมสม่ําเสมอ รวมถึง

โรงงานหลายแหงมักไมจัดทําแผนงานรับของเสียลวงหนาไว แมวาโดยปกติจะมีการทํา

สัญญารับของเสียจากโรงงานลูกคาไวลวงหนา   

 สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญท้ัง 2 ขอ

ท่ีกลาวแลวขางตน ไดแก 
การตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติกากของเสียเพื่อยืนยันวาเปนประเภทกากของเสียท่ีโรงงาน
สามารถรับมาบําบัด กําจัดในโรงงานไดกอนตกลงใหบริการ 
1) โรงงานควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเก่ียวกับการตรวจสอบ/วิเคราะหลักษณะสมบัติ

กากของเสีย โดยอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้  

 รายละเอียดเก่ียวกับของเสียที่ตองทราบกอนตกลงใหบริการ 
 สถานการณหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของโรงงานตองตรวจสอบของเสียที่โรงงานลูกคากอน
ตกลงใหบริการ 

 เจาหนาที่ของโรงงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนี้ และประเด็นที่ตองตรวจสอบ
เก่ียวกับของเสียที่ลูกคาติดตอใหรับบริการ รวมถึงวิธีการตรวจสอบ 

 เง่ือนไขที่ตองเก็บตัวอยางของเสียสงวิเคราะห และรายการพารามิเตอรที่ตองวิเคราะห  
 รายชื่อของเสีย และ/หรือลักษณะสมบัติของเสียที่โรงงานไมสามารถรับมาดําเนินการได 
 ผูที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณาวาของเสียนั้นๆ อยูในขายที่โรงงานสามารถรับมาดําเนินการได 

2) จะตองสื่อสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม

จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

3) กอนตกลงใหบริการรับของเสียเขามาดําเนินการทุกครั้ง ใหปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่จัดทําไว 

และจัดเก็บเอกสารที่เปนผลการตรวจสอบ 
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ตองมีแผนงานในการรับกากของเสียใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับกากของเสีย 
(ยกเวนโรงงานคัดแยกของเสียท่ีไมเปนอันตราย) 
1)  โรงงานควรจัดทําเปนแผนงานรับของเสียลวงหนา โดยอาจจัดทําเปนระยะสั้นประจําเดือน  

2)  ควรทบทวนแผนงานรับของเสียทุกสัปดาห เนื่องจากทุกครั้งที่จะนําของเสียออกนอกโรงงาน 

ลูกคาจะตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานจะตองแจงรับของเสียเหลานี้ดวย 

ดังนั้น โรงงานจึงสามารถนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการวางแผนรับของเสียเขามายังโรงงานให

สอดคลองกับขอจํากัดหรือขีดความสามารถของโรงงานได 

 
 

สวนที่ 2 การขนสงกากของเสียกรณีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสง  
หรือเปนผูแตงตั้งตัวแทน 

 
2.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย  

 ในกรณีท่ีโรงงานเปนผูรวบรวมและขนสงกากของเสีย หรือเปนผูแตงต้ังตัวแทน

ขนสงกากของเสีย โรงงานจะตองทําการตรวจสอบเพื่อรับเฉพาะประเภทและปริมาณ

กากของเสียที่ไดมีการตกลงกันไว และควบคุมตรวจสอบใหมีการดําเนินการขนสง 

กากของเสียภายใตเง่ือนไขความปลอดภัย ประสิทธิภาพ เคารพตอกฎหมาย และไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน  

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 

 การรับและขนสงกากของเสียเขามาที่โรงงานไมตรงกับท่ีตกลงกันไว 
หรือไมตรงกับใบกํากับการขนสง (กรณีเปนของเสียอันตราย) 

 การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสีย  หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวไมมี
การดําเนินการแกไขสถานการณอยางทันทวงที 

 การลักลอบนํากากของเสียที่ขนสงไปกําจัดอยางไมเหมาะสม  
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 ซึ่งเหตุการณเหลานี้ จะนําไปสูการรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสู

สิ่งแวดลอมอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการลักลอบนํากากของเสียที่ขนสงไปกําจัดอยาง

ไมเหมาะสม ขณะเดียวกันอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสียยังสงผลตอความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวย  
 

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง 
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
 ขอ 7 ใหผูขนสงของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกตองรายละเอียดใน

ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายท่ีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํา และกรอก

รายละเอียดเกี่ยวกับผูขนสงของเสียอันตรายลงในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย 

หากเห็นวารายละเอียดดังกลาวถูกตองตรงตามท่ีระบุไวใหลงนามในใบกํากับการขนสง

ของเสียอันตรายท้ังชุด 
 ขอ 8 ใหผูขนสงของเสียอันตรายดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ขนสงของเสียอันตรายไปยังสถานท่ีรับกําจัดของเสีย

อันตรายตามท่ีระบุไวในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหเร็วท่ีสุด นับแตเวลา 

ท่ีไดรับมอบของเสียอันตรายจากผูกอกําเนิดของเสียอันตราย เวนแตมีความจําเปนหรอื

มีเหตุสุดวิสัยสามารถเก็บของเสียอันตรายไวกับตนไดชั่วคราวแตตองไมเกิน 10 วัน 

โดยตองดําเนินการเก็บใหมีความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย 

สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดได 

ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตาม

คําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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(2) นําตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับ

ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 และลําดับท่ี 6 ไปดวยในขณะท่ีทําการขนสง และสงมอบตนฉบับ 

และคูฉบับลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 และลําดับท่ี 6 ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัด 

ของเสียอันตรายตามท่ีระบุไวในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย ลงลายมือชื่อและ

รายละเอียดการรับกําจัด 

(3) เก็บรักษาคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับท่ี 

4 ไวอยางนอย 3 ป นับต้ังแตวันที่สงมอบของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและ

กําจัดของเสียอันตราย 

ขอ 9 ถามีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน หรือของเสียอันตรายรั่วไหล หรือ

เกิดการลุกไหมระหวางการขนสงกอใหเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(1) มีผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส 

(2) เกิดความเสียหายตอยานพาหนะทุกกรณีรวมกันเกินกวา  

2 ลานบาท 

(3) ตองอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่เดิม 

(4) ตองปดถนนหรือเสนทางจราจรสายหลัก 

(5) เปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางของรถไฟหรือสายการบิน 

(6) เกิดเพลิงไหมหรือการแพรกระจายของวัตถุกัมมันตรังสี 

หรือวัตถุท่ีทําใหเกิดโรค 

(7) ของเสียอันตรายท่ีมีปริมาณตั้งแต 400 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ

มีปริมาตรต้ังแต 450 ลิตรขึ้นไป รั่วไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

(8) กรณีท่ีผูขนสงของเสียอันตรายไมสามารถระงับเหตุได  

ใหผูขนสงของเสียอันตรายรายงานตามแบบกํากับการขนสง-03 ทายประกาศนี้ให 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันเกิดเหตุการณและใหผูขนสง

ของเสียอันตรายเก็บสําเนารายงานดังกลาวไวอยางนอย 3 ป 

 

    2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 

 ขอ 11  ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอก

บริเวณโรงงานทุกครั้งและใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวทุกชนิด

ตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 19 ตองใชใบกํากับการขนสง และตองปฏิบัติตามประกาศมติ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อ

มีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเขามาในบริเวณโรงงาน ใหแจงขอมูลตอ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

 3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจาก
การขนสงวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 
 ขอ 2 ผูขนสงวัตถุอันตรายในแทงกติดตรึงถาวรกับตัวรถ (FIXED 

TANKS) แท็งกติดตรึงไมถาวรกับตัวรถ (DEMOUNTABLE TANKS) แท็งก 

คอนเทนเนอร (TANK-CONTAINERS) แทงกสับเปล่ียนไดซึ่งผนังโครงสรางทําดวย

โลหะ (TANK SWAP BODIES WITH SHELLS MADE OF METALLIC 

MATERIALS) รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซเรียงกันเปนตับ (BATTERY-VEHICLES) 

แทงกพลาสติกเสริมไฟเบอร [(FIBER REINFORCED PLASTICS TANKS) หรือ 

(FRP)] และแทงกบรรจุของเสียที่ทํางานภายใตสุญญากาศ (VACUUM OPERATED 
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WASTE TANKS) ตองมีการประกันภัยความเสียหายในการขนสงวัตถุอันตราย

นอกเหนือการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
  การประกันภัยตามวรรคแรกตองเปนการประกันภัยกับบริษัทประกัน

วินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย 

การประกันวินาศภัย 
 การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย ตามประกาศนี้ให

คุมครองภัยอันเปนผลมาจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายท่ี

ทําการขนสงทุกกรณี และเปนผลใหเกิด 

(1) ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก  

เวนแตบุคคลภายนอกนั้นเปนผูกระทําละเมิด 

(2) ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก เวนแตบุคคลภายนอก
นั้นเปนผูกระทําละเมิด 

(3) คาใชจายในการขจัด เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้ง

การฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม หรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหาย 

แกสัตว พืช สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยสินของแผนดิน หรือทรัพยไมมี

เจาของ 

 สําหรับขอบเขตการคุมครองใหเริ่มตนตั้งแตรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ทํา

การขนสงวัตถุอันตรายเคลื่อนที่จนถึงท่ีหมาย 
 

 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา  
การแตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 
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ขอ 2 ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง 

ของเสียอันตรายตองเปนผูขนสงของเสียอันตรายท่ีไดแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวและ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกเลขประจําตัวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 แลว 

ขอ 4 ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง 

ของเสียอันตราย ตองมีหลักฐานการจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์รถยนตท่ีใชขนสง 

ของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเปนผูมีสิทธ์ิครอบครองรถยนตท่ีใชขนสงของเสีย

อันตราย รวมท้ังใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) กรณีเขาขาย 

ตองไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (เพื่อการขนสง) 

ขอ 5 ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง 

ของเสียอันตราย ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน

ขณะเก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย 

 

 5. ประกาศคณะมติกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก 
พ.ศ. 2545 
 ขอ 5  กอนการขนสงทุกครั้งใหผูขนสงมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีเอกสารและอุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย

หรืออุปกรณระงับอุบัติภัยไวประจํารถตามท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 
(2) จัดใหมีเอกสารแสดงความเปนอันตราย ขอปฏิบัติและ

คําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
(3) จัดใหมีปายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตราย

ติดไวกับตัวรถ 
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(4) จัดใหมีผูขับรถซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 7 และ

จัดใหมีผูประจํารถตามท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 
(5) จัดใหผูขับรถมีการพักผอนอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติงาน 

(6) ตรวจสอบความพรอมและการเสพของมึนเมาของผูขับรถ

กอนปฏิบัติงาน 
(7) ปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศ

กําหนด ซึ่งรวมถึงเสนทาง ความเร็ว เวลาในการเดินรถ ปริมาณการบรรทุกวัตถุอันตราย

และการระงับอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้น 
ขอ 6  ใหผูขับรถมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ตรวจความถูกตองของบรรจุภัณฑ แทงกท่ียกและเคลื่อนยายได 

แท็งกติดตรึง หีบหอบรรจุวัตถุอันตราย ฉลาก ปาย หรือเครื่องหมาย 
(2) ตรวจความถูกตองของการเคลื่อนยายวัตถุอันตรายในขณะ

นําขึ้นหรือนําลงจากรถ 

(3) ตรวจความถูกตองของการจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง 

หรือการบรรทุกวัตถุอันตรายบนรถ 
(4) ทําความเขาใจเอกสารแสดงความเปนอันตราย ขอปฏิบัติ

และคําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายกอนทําการขนสง และเก็บเอกสารนั้นไวในหองผูขับรถ

ในท่ีท่ีสามารถนํามาใชไดสะดวก ท้ังนี้ในกรณีบรรทุกวัตถุอันตรายหลายชนิดไปในรถ

คันเดียวกันตองมีเอกสารดังกลาวเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแตละชนิดใหครบถวน 

(5) ตรวจสภาพความพรอมของรถกอนการขนสง เชน สภาพยาง 

ความดันของลมยาง ระบบเบรค ระบบเคร่ืองยนต เอกสารและอุปกรณตางๆ  
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ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย อุปกรณระงับอุบัติภัยประจํารถ ตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ประกาศกําหนด  
(6) ใชความเร็วตามท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 

(7) ขับรถตามเวลาและใชเสนทางตามท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ประกาศกําหนด  
(8) ในกรณีจํา เปนตองออกนอกเสนทางหลักที่ ใช เพื่อถึง

จุดหมายปลายทางใหหลีกเลี่ยงเสนทางบางพื้นที่ เชน อุโมงค เขตจราจรหรือชุมชน 

ท่ีหนาแนน เปนตน และใหแจงใหผูขนสงและเจาของวัตถุอันตรายทราบลวงหนาโดย 

มิชักชาเทาที่สามารถจะกระทําได 
(9) มีการพักผอนอยางเพียงพอกอนปฏิบัติงาน 

(10) ไมขับรถในเวลาที่รางกายหรือจิตใจหยอนความสามารถ 

(11) พกใบอนุญาตขับรถและหนังสือรับรองของกรมการขนสง

ทางบกใหขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
(12) ตรวจความถูกตองของเอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย 

พรอมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารนั้น และมอบใหผูรับวัตถุอันตรายเมื่อถึงจุดหมาย

ปลายทาง 

(13) ปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศ

กําหนด ซึ่งรวมถึงเสนทาง ความเร็ว เวลาในการเดินรถ ปริมาณการบรรทุกและ 

การระงับอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้น 

ขอ 10 ใหผูขนสงจัดใหมีการประกันภัยจากอุบัติเหตุในการขนสง    

วัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศ

กําหนด  
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2.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 

 กรณีท่ีโรงงานเปนผูขนสงเอง 
 1) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานขนสงกากของเสียที่กําหนดใหมีการ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี และส่ือสารใหพนักงาน 

ท่ีเกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง  

 2) มีการขออนุญาตทั้งในสวนของผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย และ 

รถขนสงของเสียท่ีอันตรายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง รวมถึงมีการจัดทํา

ประกันภัยตามกฎหมายดวย 

 3)  จัดทํามาตรการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขณะ

เก็บรวบรวมและขนสงกากของเสีย และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

ไดรับทราบ 
 4)  จัดทํามาตรการและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการหกรั่วไหลของกากของเสียขณะ

เก็บรวบรวมและขนสง และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ  
 ท้ังนี้ มาตรการตามขอ 3) และขอ 4) อาจเปนมาตรการเดียวกันได แตตอง

ครอบคลุมกรณีมีกากของเสียหกรั่วไหลในระหวางการเก็บรวบรวมและขนสงดวย 

 กรณีท่ีโรงงานแตงต้ังผูขนสง 
 1) จัดทําสัญญาท่ีมีเง่ือนไขใหผูรับจางตองปฏิบัติงานสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี 
 2) มีการตรวจสอบวาผูรับจางไดปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญาอยาง

ครบถวน (โรงงานตองมีการสุมตรวจสอบโดยไมแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา) 
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2.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
 การขนสงของเสียจากโรงงานลูกคามายังโรงงานของผูรับบําบัด กําจัดถือเปน

กิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการกอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

หรือการรั่วไหลของของเสียออกจากรถขนสง อยางไรก็ตาม ผูประกอบกิจการโรงงาน

หลายแหงมักจะละเลยในการตรวจสอบความพรอมของรถขนสง อุปกรณท่ีเกี่ยวของ

กับการขนสงอยางปลอดภัย รวมถึงความพรอมของคนขับรถขนสง ซึ่งท้ังหมดนี้อาจ

เปนสาเหตุของปญหาที่กลาวแลว    

 สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดท่ีสําคัญใน

ขั้นตอนการขนสงของเสีย ไดแก 
 

มีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกคร้ัง  
1)   โรงงานควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเก่ียวกับการควบคุม/ตรวจสอบรถขนสงและ

ภาชนะบรรจุของเสีย โดยจําแนกเปนการตรวจสอบประจําวัน ประจําเดือน และประจําป  ซ่ึงใน

แตละประเภทการตรวจสอบอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้ 

 รายการตรวจสอบสภาพรถขนสง และภาชนะบรรจุของเสีย รวมถึงผาใบปกคลุมกรณี

ขนสงของเสียที่เปนของแข็งซ่ึงไมไดบรรจุในภาชนะ    

 ข้ันตอนการดําเนินงานในกรณีผลการตรวจสอบพบสภาพผิดปกติในระดับตางๆ กัน 

 เง่ือนไขผลการตรวจสอบที่ไมสามารถนํารถหรืออุปกรณออกไปปฏิบัติงานไดทันที แตตอง
รอผลการพิจารณาโดยผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมผลการตรวจสอบ  

2)  โรงงานควรจัดทําใบรายการที่ตองตรวจสอบ (Checklist) โดยแบงเปน 

 การตรวจสอบสภาพรถยนต เชน สภาพยางและความดันลมยางรถยนต ที่ปดน้ําฝน 

ไฟกระพริบและไฟทาย ยาง ระบบเบรค ระบบเครื่องยนต เอกสารและอุปกรณตางๆ 

ที่เก่ียวของกับความปลอดภัย อุปกรณระงับอุบัติภัยประจํารถ ฯลฯ  

 การตรวจสอบภาชนะบรรจุ เชน สภาพภาชนะ ปายระบุชนิดของเสียที่ภาชนะบรรจุ ฝาปด

ภาชนะ ผาใบปดคลุม ฯลฯ 
 



 

132 

  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

มีระบบควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุใหมีสภาพดีกอนออกไปปฏิบัติงานทุกคร้ัง  
(ตอ) 
3)  จะตองสื่อสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม

จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

4) กอนนํารถขนสงออกไปปฏิบัติงานทุกครั้งใหปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่จัดทําไว   

มีระบบควบคุม/ตรวจสอบอุปกรณประจาํรถและเอกสารประจํารถทุกคร้ังกอนนําไปใชงาน 
ขอแนะนําเพ่ือใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ เหมือนกับขอแนะนําเพ่ือใหมีระบบ

ควบคุม/ตรวจสอบสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุ  โดยรายการอุปกรณประจํารถและเอกสารประจํารถ

ที่ตองมีการตรวจสอบทุกครั้ง อยางนอยตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึง 

 ถังดับเพลิง 
 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุของเสียหกรั่วไหล  
 รายชื่อผูที่ตองแจงเหตุการณและเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 
 กรณีขนสงของเสียอันตราย ตองมีใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย และปายหรือ

เครื่องหมายแสดงการบรรทุกวัตถุอันตรายติดไวกับตัวรถ รวมถึงอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล เชน ถุงมือปองกันสารเคมี ชุดกันสารเคมี แวนครอบตา (Goggle) หรือ

กระบังหนา (Face shield) ฯลฯ 

      สําหรับชนิดและประเภทของปายที่ตองติดไวกับตัวรถ แสดงดังรูปที่ 12  
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1. ปายเตือนวัตถอุนัตรายอ่ืน (กรณีเปนประเภทท่ี 9) 
-  ติดไวขางรถทั้ง 2 ดาน และดานทายของตัวรถ 

-  พื้นที่สีขาว แถบสีดํา ตัวหนังสือ/อักษรสีดํา สูงไมนอยกวา 2.5 ซม. 

เสนขอบสีดําหางเขาไปจากขอบนอก 12.5 มม.  

-  ถาติดฉลากนี้ทีบ่รรจุภัณฑ ใชขนาดฉลาก 10 ซม.10 ซม. 

2. ปายเตือนวัตถุไวไฟ (กรณีเปนประเภทท่ี 3) 
-  ติดไวขางรถทั้ง 2 ดาน และดานทายของตัวรถ 

-  ถาติดฉลากนีท้ี่บรรจุภัณฑ ใชขนาดฉลาก 10 ซม.10 ซม. 

3.  ปายสีสม 
 
   หมายเลขความเปนอันตรายของวัตถุที่ขนสง (Kemler Code) 

 
  หมายเลขสหประชาชาติ UN Number 

-  พื้นที่สสีม 
-  ตัวหนังสือสีดําสงู 10 ซม. หนา 15 มม. 

-  เสนขอบและเสนแบงกลาง หนา 15 มม. 

-  ตําแหนงที่ตองตดิตั้งปาย 

1) กรณีรถขนสินคาอันตรายแบบแทงกที่ติดตรึงกับตวัรถ 

(Fixed Tanks) ใหติดปายไวที่ดานขางตามความยาวทั้งสอง
ดานและดานหลังรถบรรทกุ 

2) รถบรรทกุ Tank Container หรอื Bulk ใหตดิปายดังขอ 1) 

แตอนุโลมใหใชแผนปายที่สามารถลอกออกได (สติ๊กเกอร) 

4. ปายวัตถุอันตราย 
- ติดไวขางรถ 2 ดาน ที่เห็นไดชัด 
- ตัวหนังสือสีแดง สูง 10 ซม. พื้นสขีาว 

รูปที่ 12 ชนิดและประเภทของปายท่ีตองติดไวกับตัวรถขนสงของเสียอันตราย 

20 ซม. 

ของเหลวไวไฟ 

25 ซม. 25 ซม. 

90 

3082 

40 ซม. 

90 

3077 

30 ซม. 

ของเหลว 

30 ซม. 

ของแข็ง 

วัตถุอนัตรายอ่ืนๆ 

25 ซม. 25 ซม. 

40 ซม. 
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มีระบบควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของคนขับรถขนสงกากของเสียทุกคร้ังกอนออกปฏิบัติงาน 
1)  โรงงานควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุม/ตรวจสอบความพรอมของ

คนขับรถขนสงของเสีย โดยจําแนกเปนการตรวจสอบทุกครั้งกอนออกปฏิบัติงาน ประจําเดือน 

และประจําป ซ่ึงในแตละประเภทการตรวจสอบอยางนอยตองมีการระบุในประเด็นตอไปนี้ 

 รายการตรวจสอบ (เชน สภาพรางกาย สภาพจิตใจ ระดับแอลกอฮอล ฯลฯ)/วิธีตรวจสอบ/

ผูที่รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้ กรณีที่ขับรถขนสงของเสียที่เปนอันตรายควรเลือกใชวิธีการ

ที่เช่ือถือไดในการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล เชน เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล

ในลมหายใจ   

 ข้ันตอนการดําเนินงานในกรณีผลการตรวจสอบพบสภาพผิดปกติในระดับตางๆ กัน 

 เง่ือนไขผลการตรวจสอบที่พนักงานขับรถไมสามารถออกไปปฏิบัติงานไดทันที แตตองรอ
ผลการพิจารณาโดยผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมผลการตรวจสอบ 

2)  จะตองสื่อสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จัดทําใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทราบ และฝกอบรม

จนเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

3)  กอนมอบหมายภารกิจใหพนักงานขับรถออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง ใหปฏิบัติงานตามข้ันตอน

ที่จัดทําไว   

มีระบบติดตาม/ตรวจสอบรถที่ใชในการขนสงของเสียเพื่อใหมั่นใจวาของเสียไมถูกขนสงออกนอก
เสนทางท่ีกําหนดไว 
1)  ใหโรงงานใชระบบการบันทึกเลขไมลของรถที่ใชขนสงทั้งกอนและหลังจากปฏิบัติงานขนสง

ของเสีย และบันทึกระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละครั้ง 

2)  โรงงานอาจใชวิธีการอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมไมใหมีการลักลอบนําของเสียออกไปในระหวาง

ขนสง เชน ของเสียจําพวกถังหรือบรรจุภัณฑสามารถถายภาพหลังจากนําของเสียจากโรงงาน

ลูกคาบรรทุกข้ึนรถเรียบรอยแลว เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเมื่อรถขนสงของเสียมาถึงโรงงาน   
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มีระบบติดตาม (GPS Tracking)/ควบคุมรถขนสงของเสียตลอดเสนทางท่ีใชขนสง 
1)  ใหโรงงานใชระบบ GPS Tracking ซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบรถขนสงของเสียแตละคันได

ตลอดเวลาที่ออกปฏิบัติงาน ซ่ึงปจจุบันมีการใหบริการติดตั้ง GPS พรอมโปรแกรมที่สามารถ

ติดตามรถไดแบบ Real Time โดยบริษัทเอกชนแลวหลายราย ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําลังดําเนินการจัดทําระบบติดตามตําแหนงรถขนสงกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายโดยใช

ระบบ GPS ดวยเชนกัน 
2)  โรงงานควรมีการควบคุม/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถขนสงของเสียแตละคัน ผานระบบ 

GPS Tracking โดยอาจใชวิธีการสุมตรวจสอบระยะเวลาและเสนทางที่รถขนสงแตละคันใช

ขณะปฏิบัติงาน  

ของเสียจะตองบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ 
1)  เลือกใชภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับของเสียแตละชนิด ซ่ึงมีหลักการพิจารณาดังน้ี 

 ของเสียและภาชนะหรือบรรจุภัณฑ ตองไมเกิดปฏิกิริยาตอกัน (Compatibility) เชน  

- สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูง ประเภทกรดหรือดาง ไมควรใชภาชนะที่เปนเหล็ก 
- สารไวไฟไมควรเก็บในภาชนะที่เปนพลาสติก 

 ตัวทําละลายอินทรียที่มีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบ ไมควรเก็บในภาชนะที่ เปน

อลูมิเนียม 

 หามนําของเสียที่เกิดปฏิกิริยาตอกัน (เขากันไมได) ใสไวในภาชนะหรือบรรจุภัณฑเดียวกัน

2)  ภาชนะแตละใบที่ใชบรรจุของเสีย จะตองมีฉลากระบุช่ือหรือชนิดของเสีย ปริมาณที่บรรจุ 

ช่ือลูกคาที่สงของเสีย และวันที่รับของเสีย    

3)  ภาชนะที่บรรจุของเสียอันตราย ตองติดปายหรือเครื่องหมาย ดังน้ี 

 ปายขอความ “ของเสียอันตราย” 

 ปายเครื่องหมายแสดงลักษณะความเปนอันตรายของของเสียที่บรรจุอยูภายในภาชนะ 
ซ่ึงเปนไปตามระบบสากลของการจําแนกวัตถุอันตราย ที่จําแนกวัตถุอันตรายออกเปน 9 

ประเภท คือ 
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ของเสียจะตองบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ (ตอ) 
ประเภทที่ 1  วัตถุระเบิด ประเภทที่ 6  วัตถุมีพิษและวัตถุติดเช้ือ 
ประเภทที่ 2  กาซ ประเภทที่ 7  วัตถุกัมมันตรังสี 

ประเภทที่ 3  ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 8  วัตถุกัดกรอน 

ประเภทที่ 4  ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 9  วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย 

ประเภทที่ 5  วัตถุออกซิไดซและออรแกนิก

เปอรออกไซด 

 

ดังนั้น ตองเลือกใชใหถูกตองตรงกับประเภทของเสียที่บรรจุอยูจริง แสดงดังรูปที่ 13  
 

 

 

วัตถุระเบิด : ระเบิดไดเม่ือถูก

กระแทกเสียดสี หรือความรอน 

เ ช น  ที เ อ็ น ที  ดิ น ป น  พลุ ไ ฟ 

ดอกไมไฟ  

กาซไวไฟ :  
ติดไฟงายเม่ือถูกประกายไฟ เชน 

กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน กาซมีเทน 

กาซอะเซทีลีน 

 

ก า ซ ไม ไ ว ไฟ , ไ ม เ ป น พิษ  : 
อาจเกิดระเบิดไดเม่ือถูกกระแทก

อยางแรก หรือไดรับความรอนสูง

จากภายนอก เชน กาซออกซิเจน 

กาซไนโตรเจนเหลว กาซคารบอน-

ไดออกไซด  

กาซพิษ : อาจตายไปเมื่อสูดดม เชน 

กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย กาซ

ไฮโดรเจนคลอไรด 

 

ของเหลวไวไฟ : ติดไฟงายเม่ือ

ถูกประกายไฟ เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ทินเนอร อะซิโตน ไซลิน 

ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟงาย เม่ือถูก
เสียดสี หรือความรอนสูงภายใน 45 

นาที เชน ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง 

ไมขีดไฟ 

 

วัตถุท่ีถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ : 
เชน แคลเซียมคารไบด โซเดียม 

วัตถุท่ีเกิดการลุกไหมไดเอง : ลุกติด
ไฟไดเม่ือสัมผัสกับอากาศภายใน 5 

นาที เชน ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัส

เหลือง โซเดียมซัลไฟต  

รูปที่ 13 เครื่องหมายสากลแสดงลักษณะความเปนอันตรายของวัตถอุันตราย 
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วัตถุออกซิไดซ : ไมติดไฟแตชวย
ใหสารอื่นเกิดการลุกไหมไดดีขึ้น 

เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียม 

ไนเตรท  

ออรแกนิคเปอรออกไซด : อาจเกิด

ระเบิดไดเม่ือถูกความรอนไวตอการ

กระทบและเสียดสีทําปฏิกิริยารุนแรง

กับสารอื่ นๆ  เช น  อะซิ โตนเปอร

ออกไซด  

 

วัตถุติดเช้ือ : วัตถุท่ีมีเชื้อโรค

ปนเปอนและทําใหเกิดโรคได เชน 

ของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล 

เข็มฉีดยาท่ีใชแลว   

วัตถุมีพิษ : อาจทําใหเสียชีวิตหรือ

บาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน การ

สูดดม หรือจากการสัมผัสทางผิวหนัง 

เชน อารซีนิคไซยาไนด ปรอท สารฆา

แมลง สารปรอทศัตรูพืช โลหะหนัก

เปนพิษ  

 

วัตถุกัมมันตรังสี : วัตถุท่ีสามารถ
ใหรังสีท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

เชน โคบอลต เรเดียม  

วัตถุกัดกรอน : สามารถกัดกรอน

ผิวหนังและเปนอันตรายตอระบบ

ทาง เ ดินหายใจ  เ ช น  กรด เกลื อ 

กรดกํามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด 

แคลเซียมไฮโปคลอไรต  

 

 
วัตถุอื่นๆ ท่ีเปนอันตราย : เชน ของเสียอันตราย แอสเบสทอสขาว ของเสียปนเปอนไดออกซิน  

รูปที่ 13 (ตอ) 
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สวนที่ 3 การรับกากของเสียเขามาไวในบรเิวณโรงงาน 
 
3.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

 เมื่อกากของเสียถูกขนสงเขามาในบริเวณโรงงาน โรงงานจะตองทําการตรวจสอบ

วากากของเสียที่ถูกขนสงมานั้นมีความถูกตองท้ังประเภทและปริมาณกากที่ไดตกลงไว

กับลูกคา และใบกํากับการขนสงกรณีท่ีเปนของเสียอันตรายหรือไม เพราะหากโรงงาน

ตกลงรับกากของเสียที่ไมสามารถบําบัด กําจัดไดเองเขามาไวภายในบริเวณโรงงานแลว 

โรงงานจะตองเปนผูรับผิดชอบตอกากของเสียชนิดนั้นๆ ในการสงไปบําบัด กําจัดดวย

วิธีการที่เหมาะสมตอไป และเนื่องจากกากของเสียไดเขามาอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของโรงงาน จึงตองมีการปองกัน และควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ท่ีอาจกอใหเกิดการหกหลนหรือรั่วไหลของกากของเสียเกิดขึ้นในระหวางท่ียังไมได

ดําเนินการบําบัด กําจัดกากของเสียดวย  
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การรับกากของเสียที่ประเภทและ/หรือปริมาณกากของเสียไมตรงกับท่ี 

ตกลงกันไวกับลูกคา หรือไมตรงกับใบกํากับการขนสง (กรณีเปนของเสีย

อันตราย) 

 การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงกากของเสีย  และ/หรือการหกรั่วไหลของ

กากของเสียออกจากภาชนะบรรจุในระหวางท่ีอยูในโรงงาน  หรือเมื่อเกิด

อุบัติเหตุแลวไมมีการดําเนินการแกไขสถานการณอยางทันทวงที 

 การลักลอบนํากากของเสียไปกําจัดอยางไมเหมาะสม  
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ซึ่งเหตุการณเหลานี้ จะนําไปสูการรั่วไหลของมลสารในกากของเสียออกสู

สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน 

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง 
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
 ขอ 10 การรับมอบของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัด 

ของเสียอันตราย ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ตรวจสอบตนฉบับและคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสีย

อันตรายในลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 และลําดับท่ี 6 ใหถูกตองตรงกับของเสียอันตรายที่จะ

รับกําจัด หากเห็นวารายละเอียดในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายถูกตองครบถวน

ใหลงรายมือชื่อผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายหรอืผูมอํีานาจกระทําการแทน 

ท่ีต้ังของสถานที่รับกําจัด หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได ลงวันที่ เดือน ปท่ีรับ

ของเสียอันตรายในตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับลําดับท่ี 4 

ลําดับท่ี 5 และลําดับท่ี 6 
(2) สงคืนคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับท่ี 4 

ใหผูขนสงของเสียอันตราย ตนฉบับสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคูฉบับลําดับที่ 6 

สงใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันไดรับมอบของเสีย

อันตรายไวกําจัด 
(3) กรณีรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการ

ในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย

รับของเสียนั้นไวกอนและแจงใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายทราบทันที โดย 
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ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตองรับผิดชอบคาเสียหาย และคาใชจายสําหรับการเก็บ

รวบรวมของเสียอันตรายในระหวางการเจรจาตอรอง คาใชจายสวนที่เพิ่มสําหรับ 

การบําบัดและกําจัดและคาใชจายอ่ืนตามสมควร หากไมสามารถหาขอยุติไดภายใน  

15 วัน ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามแบบกํากับการขนสง -04 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ 
(4) จัดเก็บคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับท่ี 5 

ไวอยางนอย 3 ป นับต้ังแตวันไดรับมอบของเสียอันตรายไวกําจัด 
(5) แจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 15 วัน นับแต

วันรับของเสียอันตรายไวกําจัด กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายสงของเสียอันตรายไป

กําจัด โดยไมไดจัดทําใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายตามแบบกํากับการขนสง-05 

ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(6) ปฏิบัติตามคําแนะนําหลักเกณฑวิธีการอ่ืนตามที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกําหนด 
 

2.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(Internet)  พ.ศ. 2547 
 ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งมี

ลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2540)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัด   
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สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547  

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ตองแจงรายละอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับ

บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) 

 ขอ 2  ใหผูประกอบกิจการโรงงานทําขอตกลงกับผูรับบําบัดหรือกําจัด  

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ซึ่งไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกไปบําบัดหรือ

กําจัด โดยใหผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูประกอบกิจการโรงงาน

ท่ีสงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือกําจัด และการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ทุกครั้งที่ไดรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากผูประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนําไป

บําบัดหรือกําจัดหรือนําไปใชเปนประโยชนอ่ืนใด โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

(Internet) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจงท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด ท้ังนี้ ใหแจงทันทีเมื่อไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวถึงสถานท่ีบําบัดหรือ

กําจัดของผูรับบําบัดหรือกําจัด 

 

 3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 
 ขอ 19 ตอง ใช ใบกํ ากับขนส ง  และตองปฏิ บั ติตามประกาศมติ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 และเมื่อ

มีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเขามาในบริเวณโรงงาน ใหแจงขอมูลตอ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 ขอ 20 ตองรับภาระความรับผิด (Liability) ตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

เมื่อรับดําเนินการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว และไดลงลายมือชื่อใน

ใบกํากับการขนสงแลว 
 
 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2550 

   ขอ 2 ตองรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไดรับใบอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกโรงงาน 

มายังโรงงานของผูรับบําบัดหรือกําจัด ตามรายชื่อและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ท่ีไมใชแลวท่ีระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 
 ขอ 3 กรณีรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปน 

ของเสียอันตราย ตองตรวจสอบความถูกตองของรายช่ือ และปริมาณของเสียอันตราย

ใหถูกตองตรงกันกับท่ีระบุไวในใบกํากับการขนสง หากพบวารายชื่อและปริมาณ 

ของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสง ใหผูประกอบกิจการรับบําบัด

และกําจัด ดําเนินการ ดังตอไปนี้  
 (1) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไดรับอนุญาตแลว

ตามขอ 2 ใหผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัด รับมอบของเสียอันตรายนั้นไวกอน 

และแจงใหผูกอกําเนิดทราบทันที โดยผูกอกําเนิดตองรับผิดชอบคาเสียหายและ 

เสียคาใชจายสวนที่เพิ่มสําหรับการบําบัดหรือกําจัด หากไมสามารถหาขอยุติไดภายใน 

15 วนั ใหผูรับบําบัดและกําจัด แจงตอกรอ.หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทราบทันที
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ภายในวันที่ครบกําหนด เพื่อใหกรอ.หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการสั่งการ

ตอไป 
 (2) กรณีเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมไดรับอนุญาต

ตามขอ 2 ใหผูรับบําบัดและกําจัดฯ สงคืนของเสียอันตรายใหผูกอกําเนิดโดยทันที 

พรอมเก็บสําเนาใบกํากับการขนสงไวเปนหลักฐาน แลวแจงใหกรอ. หรือหนวยงานท่ี

ไดรับมอบหมายทราบภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่สงคืนของเสียอันตรายใหกับ 

ผูกอกําเนิดท่ีเปนเจาของของเสียอันตรายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 ขอ 4 หามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย 

โดยไมมีใบกํากับการขนสงโดยเด็ดขาด 
 

3.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดี ไดแก ถนน เสนทางเดินรถ จุดพักกาก จุดลางลอรถและกระบะรถขนสง

กากของเสีย รวมถึงระบบรวบรวมนํ้าเสียจากการลางรถและนําไปบําบัด พรอมจัดใหมี

การบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
 2) จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานรับกากของเสียเขามาไวในบริเวณ

โรงงาน โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับเกณฑฯ และสื่อสารใหพนักงาน

ท่ีเกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 
 3) จัดทําเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย และมาตรการตอบสนองกรณี

ของเสียที่ขนสงไมตรงกับในใบกํากับการขนสงหรือตามที่ตกลงกันไว และสื่อสารให

พนักงานที่เกี่ยวของท้ังหมดไดรับทราบ สําหรับเกณฑในการปฏิเสธการรับกากของเสีย

ควรติดไวในสถานที่ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน พรอมควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติอยางถูกตอง 
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3.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
 เมื่อกากของเสียที่ถูกขนสงมายังบริเวณโรงงานของผูรับบําบัด กําจัด โรงงาน

จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากของเสียเหลานั้น ดังนั้น การตรวจรับ

ของเสียต้ังแตทันทีท่ีเดินทางเขามายังภายในบริเวณโรงงานเพื่อปองกันการรับของเสีย 

ท่ีโรงงานไมสามารถบําบัด กําจัดไดไวในโรงงาน ตลอดไปจนถึงการใชวิธีท่ีปลอดภัย 

ในการเก็บกักกากของเสียกอนนําไปบําบัด กําจัดจึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม ผูประกอบ

กิจการโรงงานหลายแหงมักจะไมใหความสําคัญในการตรวจสอบของเสียทันทีท่ีเขา

มาถึงโรงงาน และการตรวจสอบเพ่ือปองกันการรั่วไหล หกลนหรือการเกิดอุบัติเหตุจาก

การขนถายของเสียหรือการเก็บกักของเสียไวภายในโรงงานกอนนําไปบําบัด กําจัด

เทาที่ควรจะเปน       

 สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญใน

ขั้นตอนการรับของเสียเขามาไวในบริเวณโรงงาน ไดแก 
 

ถนนและเสนทางเดินรถขนสงของเสียภายในโรงงานจะตองแข็งแรง และมีความปลอดภยัตอการใชงาน
1)   ผิวถนนในโรงงานที่เปนเสนทางว่ิงของรถขนสงของเสียซ่ึงตองใชรวมกับยานพาหนะอื่นๆ 

ควรเปนพ้ืนที่มีความแข็งแรง เรียบ และมีเสนแบงชองจราจรชัดเจน  กรณีเปนทางเดินรวม

ดวยควรมีเสนแบงแยกไหลทางออกจากพื้นผิวจราจรหรือจัดทําไหลทางเดินที่ปลอดภัย 

2)   กรณีมีทางแยก ทางรวมหรือจุดตัดของกระแสจราจรบนถนนในโรงงาน ใหจัดทําปายเตือนให

ผูขับข่ีทราบกอนเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังในการขับข่ี 

สําหรับตัวอยางวิธีปฏบิัติทีส่อดคลองกับขอกําหนดนี้ แสดงดังรูปที่ 14 
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รูปที่ 14  ตัวอยางวิธกีารปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกาํหนดท่ีระบุวาถนน 
และทางเดินรถตองมีความปลอดภัย 

 

มีการตรวจสภาพรถขนสงและภาชนะบรรจุของเสีย และมีมาตรการตอบสนองกรณีมีการหกร่ัวไหล
ของของเสียระหวางการขนสงภายในโรงงาน 
1)   เมื่อรถขนสงของเสียเขามาในบริเวณโรงงาน ใหเจาหนาที่ของโรงงานซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบ

น้ําหนักหรือปริมาตรของเสียที่ขนสงมา ทําหนาที่ตรวจสอบสภาพรถและภาชนะบรรจุของเสียวา

มีการร่ัวไหลหรือหกหลนของเสียออกจากภาชนะบรรจุและรถหรือไมดวยทุกครั้ง โดยเพ่ิมเปน

รายการที่ตองตรวจสอบใน Checklist หรือแบบบันทึกการตรวจสอบของเสีย 

2)  จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติกรณีมีการหกรั่วไหลของของเสียระหวางการขนสง โดยจําแนก

สถานการณหรือความรุนแรงของการหกร่ัวไหลของเสียแตกตางกัน พรอมระบุผูรับผิดชอบ

ดําเนินการในแตละข้ันตอนหรือแตละกรณี ทั้งน้ี อาจรวมอยูในแผนฉุกเฉินของโรงงานก็ได  

มีเกณฑในการปฏิเสธการรับของเสียท่ีโรงงานไมสามารถรับได และมีมาตรการตอบสนองกรณีท่ีมี
ของเสียดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน 
1)  จัดทําเกณฑในการปฏิเสธการรับของเสียที่โรงงานไมสามารถรับได ซ่ึงอยางนอยควรเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเง่ือนไข

ที่ระบุไวในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2)  จัดทํามาตรการตอบสนองกรณีที่มีของเสียดังกลาวเขามาในบริเวณโรงงาน ซ่ึงกรณีที่เปน

ของเสียอันตรายตองสอดคลองกับกฎหมายที่ระบุวา จะตองสงของเสียอันตรายที่โรงงาน

ไมสามารถรับไดคืนใหแกผูกอกําเนิดในทันทีพรอมเก็บสําเนาใบกํากับการขนสงไวเปนหลักฐาน 

แลวแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายทราบภายใน 7 วัน

นับตั้งแตวันที่สงคืนของเสียอันตรายใหกับผูกอกําเนิดฯ ที่เปนเจาของของเสียอันตราย  
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สวนที่ 4 การจัดเก็บกากของเสียไวในพ้ืนที่เก็บกากเพ่ือรอนําเขาสูกระบวนการ 
คัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด 

 
4.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การขนถายหรือถายเทกากของเสียจากรถขนสงมายังพื้นที่จัดเก็บกากเพ่ือรอ

นําเขาสูกระบวนการคัดแยก และบําบัด กําจัดของโรงงาน จะตองกระทําภายใตเง่ือนไข

ความปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย

ของพนักงานและประชาชน ขณะเดียวกันภาชนะบรรจุกากของเสียและวิธีการแยก

จัดเก็บกากของเสียจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะสมบัติกากของเสีย 

ท่ีจัดเก็บ เพื่อปองกันการกัดกรอน หรือรั่วไหลกากของเสียออกจากภาชนะ และ/หรือ

สถานที่จัดเก็บ รวมถึงการทําปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นํามาจัดเก็บ นอกจากนี้ 

ยังตองตรวจสอบควบคุมสถานที่จัดเก็บกากของเสียไมใหเกิดสภาวะท่ีอาจกอใหเกิด 

การระเบิด และการลุกไหมของกากของเสียที่จัดเก็บดวย  

 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือการหกรั่วไหลของกากของเสียในระหวาง 

การขนถายกากของเสียไปยังสถานท่ี/ภาชนะจัดเก็บกากของเสีย 

 การกัดกรอน หรือรั่วไหลกากของเสียออกจากภาชนะและ/หรือสถานท่ี

จัดเก็บ รวมถึงการทําปฏิกิริยากันเองของกากของเสียที่นํามาจัดเก็บจนเกิด
การระเบิด และการลุกไหมของกากของเสียที่จัดเก็บ ในระหวางการจัดเก็บ

กากของเสียเพื่อรอนําไปบําบัด กําจัด 
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4.2  กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 
 1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 
 ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานตองเปน

ดังตอไปนี้ 
(4) บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรท่ีอาจเปน

อันตรายในการปฏิบัติงานของคนงานตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัย

ทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จากระดับพื้นที่ติดกับบอหรือถังนั้น 
(7)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุ

เคมีหรือของเหลวอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือ

สิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุต้ังแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคงแข็งแรง 

เปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองสรางเขื่อน 

หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวได

ท้ังหมด เวนแตกรณีท่ีมีภาชนะบรรจุมากกวาหนึ่งถัง ใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกัก

วัตถุอันตรายนั้นเทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญท่ีสุด เพื่อปองกันการแพรกระจาย

ของวัตถุท่ีบรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาวและตอง

จัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของ

การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอในกรณีท่ีภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในท่ี 

โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุท่ีอาจเกิดประจุ

ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน 
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  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534 
 ขอ 23 ในกรณีท่ีนายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวใน
สถานประกอบการ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุท่ีเมื่ออยูรวมกัน

แลวจะเกิดปฏิกิริยา หรือการหมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให 

แยกเก็บโดยไมใหปะปนกันและตองเก็บในหองท่ีมีผนังทนไฟและประตูทนไฟท่ีปด 

ไดเอง และปดกุญแจหองทุกครั้งเมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว 
(2) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในหองเก็บและหองปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ และตองปองกันมิให

อากาศท่ีระบายออกเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
(3) ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ

หรือวัตถุระเบิดที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการติดไฟ 
(4) ตองจัดทําปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟ

หามสูบบุหรี่” แลวแตกรณีดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมตํ่ากวา 20 เซนติเมตร บนพื้น 

สีขาว ติดไวใหเห็นไดชัดเจนท่ีหนาหองเก็บวัตถุดังกลาว และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่

เกี่ยวของเขาไป 
ขอ 24  ในกรณีท่ีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว นอกจากการปฏิบัติ

ตามขอ 23 แลวนายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(5) การปองกันอันตรายจากการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด

ชนิดเหลว 
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(6) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวท่ีนําไปใชในบริเวณ

ท่ีปฏิบัติงานตองหางจากแหลงกําเนิดความรอนไมนอยกวา 16 เมตร เวนแตจะมีการ

ปองกันไวอยางปลอดภัย 
 

 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 
 ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีท่ีชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ท่ีลางตา 

ไวในบริเวณท่ีลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางสามารถใชไดทันที

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งท่ีตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวน

ขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนท่ีเกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน เพื่อใชกอนรับประทาน
อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง 
   ขอ 15 ใหนายจางจัดใหมีหองอาบน้ําสําหรับลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอยกวาหนึง่หองตอลกูจางหาสบิคน

และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนท่ีเกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน ท้ังนี้ 

จะตองจัดของใชท่ีจําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายใหเพียงพอ

และมีใชตลอดเวลา 
 

 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2550 
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 ขอ 5 ตองจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีรับมอบหมายภายใน

อาคารหรือบริเวณท่ีจัดไวโดยเฉพาะ และตองการดําเนินดังตอไปนี้ 
(1) กรณีท่ีจัดเก็บไวในอาคาร สภาพอาคารตองมีความมั่นคง

แข็งแรง มีการระบายอากาศท่ีพอเพียง และมีพื้นที่ เพียงพอตอการจัดเก็บอยาง

ปลอดภัย 
(2) กรณีท่ีจัดเก็บไวนอกอาคาร ตองมีมาตรการปองกันและ

ควบคุมดานความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปนเปอนและกระจายสู

ดิน น้ํา อากาศ โดยการจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายกอน 
(3) ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมอันตรายและ

ท่ีเปนของเสียอันตรายหรือของเสียอันตรายที่อาจกอปฏิกิริยาตอกันออกจากกันเปน

สัดสวน โดยตองแสดงปาย เครื่องหมาย และคําเตือนความเปนอันตรายติดตั้งไวใน

บริเวณจัดเก็บของเสียอันตรายดวย 
 ขอ 6 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

ท่ีเปนของเสียอันตราย ตองมีสภาพมั่นคง แข็งแรงและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

และตองติดฉลาก ปายหรือเคร่ืองหมายแสดงความเปนอันตรายโดยฉลากท่ีติดภาชนะ

หรือบรรจุภัณฑท่ีสามารถเคลื่อนยายไดและไมไดติดตรึงกับพื้น ตองแสดงรายละเอียด 

ชื่อและปริมาณของเสียอันตราย เลขที่ใบกํากับการขนสงและชื่อผูกอกําเนิดใหครบถวน 
ขอ 9 ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปน

ของเสียไมอันตรายภายใน 30 วัน และท่ีเปนของเสียอันตรายภายใน 15 วัน นับต้ังแต

วันที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว หากจําเปนตองขยายระยะเวลาการบําบัด
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หรือกําจัด ตองแจงตอกรอ. หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบ

ระยะเวลาที่กําหนดโดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย 
ขอ 10 กรณีท่ีผูประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี

ไมใชแลว ไมสามารถรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดตามขอ 9 และตองการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวสงไปบําบัดหรือกําจัด

โดยผูรับบําบัดและกําจัดฯ รายอื่น ตองขออนุญาตตอ กรอ. หรือหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายภายใน 5 วัน กอนครบระยะเวลาที่กําหนดและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะ

ดําเนินการได โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเชนเดียวกับการขออนุญาตนํา

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 
 

4.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดี ไดแก อาคารเก็บกักกากของเสีย คัน เขื่อนคูลอมรอบอาคารเก็บกัก

กากของเสีย เขื่อนหรือกําแพงลอมรอบภาชนะบรรจุกากของเสียอันตรายท่ีเปนของเหลว 

อุปกรณควบคุมระดับของเหลวในภาชนะบรรจุกากของเสียอันตราย ท่ีลางมือ ลางตา 

และอาบน้ําฉุกเฉิน ฯลฯ พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยู

ตลอดเวลา 
2)  จัดทําคูมือการจัดเก็บและขนถายกากของเสียอันตรายอยางปลอดภัย และ

ฝกอบรมพนักงานทุกคนที่รับเขามาปฏิบัติงานในสวนนี้เพื่อใหความรูเกี่ยวกับอันตราย

ของสารเคมี และวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตองในการจัดเก็บและขนถายสารเคมี 
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3)  จัดทําปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการขนถายของเสียอันตรายที่เปน

ของเหลว และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการ

นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

4)  เอกสารท่ีเปนผลจากการปฏิบัติตามเกณฑฯ เชน แบบบันทึกการจัดเก็บและ

การนํากากของเสียท่ีจัดเก็บออกไปบําบัด กําจัด 
 

4.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดทีส่าํคัญ   
 ในระหวางการขนถายหรือถายเทกากของเสียจากรถขนสงมายังพื้นที่จัดเก็บกาก

เพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัดของโรงงาน โรงงานสวนใหญ

ยังไมไดตระหนักถึงความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานได ประกอบกับภาชนะที่ใช

ในการบรรจุกากของเสียและวิธีการจัดเก็บกากของเสียของโรงงานเองยังไมมี 

ความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะสมบัติกากของเสียที่จัดเก็บ จึงทําใหเกิด 

การกัดกรอน หรือหกรั่วไหลของกากของเสียออกจากภาชนะบรรจุ และ/หรือสถานท่ี

จัดเก็บ และอาจจะกอใหเกิดปฏิกิริยากันเองระหวางกากของเสียที่นํามาจัดเก็บ   

    สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญใน

ขั้นตอนการจัดเก็บของเสียไวในพื้นที่เพื่อรอนําเขาสูกระบวนการคัดแยก รีไซเคิล และ

บําบัด กําจัด ไดแก 
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ตองจัดเก็บของเสียไวภายในอาคารท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง กรณีจัดเก็บไวนอกอาคารตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก กรอ. หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
1)  จัดเก็บของเสียไวภายในอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง มีการระบายอากาศที่พอเพียง   

2)  กรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร ตองมีมาตรการปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและ

การปนเปอนสูดิน น้ํา อากาศ  

สําหรับสถานที่จัดเก็บของเสียนอกอาคาร ควรมีลักษณะดังน้ี 

 บริเวณโดยรอบตองไมมีสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย :  ไมมีหญาข้ึนรก/ไมมีวัสดุติดไฟได/

ไมมีแหลงประกายความรอน 

 ตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร 
 พ้ืนตองแข็งแรงและรับน้ําหนักกากของเสียได/ไมลื่น/กรณีจัดเก็บของเสียอันตรายตองทน

ตอการกัดกรอน/ทนน้ํา 

 มีรางระบายลงสูบอกักเก็บหรือเข่ือนไมใหน้ําฝนชะลางกากของเสียไหลออกสูภายนอก 
สวนมาตรการปองกันการปนเปอนของมลสารสูดิน น้ํา อากาศ ไดแก 

 จัดเก็บกากของเสียไวในภาชนะปด กรณีเปนของเสียที่เปนของแข็งและไมอันตรายอาจใช

วัสดุปดคลุมที่กันน้ําฝนไดมิดชิด 

 มีอุปกรณรองภาชนะบรรจุของเสียที่เปนอันตรายกรณีมีการหกรั่วไหลของของเสีย 
 การวางซอนกันของภาชนะบรรจุตองสูงไมเกิน 3 เมตร และมีความปลอดภัย 

โดยตัวอยางการจัดสถานที่และมาตรการที่ควรดําเนินการกรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร

แสดงดังรูปที่ 15 กรณีจัดเก็บของเสียไวนอกอาคาร โรงงานตองทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก 

กรอ. หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เปนที่ตั้งของโรงงาน พรอมแนบภาพถายแสดงมาตรการ

ปองกันและควบคุมดานความปลอดภัยและการปนเปอนสูสิ่งแวดลอม และหากเง่ือนไขในใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานระบุวาโรงงานตองจัดเก็บของเสียไวในอาคาร โรงงานจะตองทําหนังสือ

ขอยกเลิกเง่ือนไขในใบอนุญาตเพ่ิมเติมดวย 
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ตองเลือกประเภทภาชนะที่จัดเก็บของเสียใหเหมาะสมกับประเภทของเสีย 
ขอแนะนําเพ่ือใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดนี้ เหมือนกับในกรณีขอกําหนดของเสีย

จะตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและติดฉลากบนภาชนะ ในข้ันตอนการขนสงของเสีย 
ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายท่ีเปนของเหลวตองติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับของเหลวในถังและมี
มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุหกร่ัวไหล 
1) ภาชนะที่มีขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรข้ึนไป ตองมีเข่ือนหรือกําแพงโดยรอบใหมีขนาดที่เก็บกัก

ของเสียไดทั้งหมด สําหรับกรณีที่มีภาชนะบรรจุของเสียอันตรายมากกวา 1 ถัง ขนาดของเข่ือน

ตองเทากับปริมาตรของถังที่มีขนาดใหญที่สุด 

2) ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายที่เปนของเหลวทุกประเภทตองติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับ

ของเหลวในถัง เชน Level Gauge หรือ Level Indicator ตามความเหมาะสม 

 

   

(ก) ลักษณะของสถานทีจ่ดัเก็บของเสยีนอกอาคาร 

   

(ข) มาตรการปองกันการปนเปอนของมลสารสูอากาศ น้ําและดิน 
รูปที่ 15 ตวัอยางการจดัสถานท่ีและมาตรการท่ีโรงงานควรดําเนินการ 

 กรณีจัดเกบ็ของเสียไวนอกอาคาร 
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การถายเทของเสียท่ีเปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บในภาชนะตางๆ ตองมีอุปกรณ
ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม  
1) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานถายเทของเสียที่เปนของเหลวจากถังหรือรถบรรทุกเพ่ือจัดเก็บใน

ภาชนะตางๆ โดยอยางนอยตองกําหนดวิธีปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 ใหมีการตรวจสภาพรถ สภาพถังและอุปกรณกอนการถายเททุกครั้ง  
 ใหมีการควบคุมหรือตรวจสอบใหระดับสูงสุดในการถายเทของเสียไมเกินระดับสูงสุดของ
ปริมาตรภาชนะบรรจุ 

2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเตือนระดับของเหลวในถังเพ่ือหยุดการทํางานของปมโดยอัตโนมัติ 

และ/หรืออุปกรณปองกันของเสียลนถัง 

3) การถายเทของเสียอันตรายที่เปนของเหลวจากถังหรือ Intermediate Bulk Containers 

(IBCs) จะตองกระทําผานระบบทอจุมสูบเพ่ือลดการกระเด็น ควัน ไอระเหยและกลิ่น   

4) รถแทงกที่ขนสงตัวทําละลายตองติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ (Vapor Return Pipeline) 

เพ่ือลดไอระเหยที่จะกระจายสูบรรยากาศ 

5) กรณีที่มีการถายเทของเสียอันตราย ควรจัดทําเปนปายแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง 

ติดไวในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่พนักงานผูปฏิบัติงานสามารถเห็นไดชัดเจน 

โดยตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 16 
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ลักษณะขอบเขื่อนก้ันเก็บของเสีย 
กรณีเกิดการรั่วไหล 

ติดตั้งระบบ Sonar แจงเตือนระดับของเหลว 
ภายในถังเก็บ 

 

สายไฟเชื่อมตัว Sensor จับของเหลว 
ตามระดับที่กําหนด (มีการเชื่อมตอกับสายดิน) 

ตัว Sensorจับของเหลว 
ที่อยูใน Tank 

กลองรับสัญญาณเปน
สัญญาณเสียงและไฟ

ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเตือนภัยระดับของเหลวในถังจัดเก็บเพื่อปองกันวัตถุดิบลนถังขณะทําการสูบถาย 
รูปที่ 16 ตวัอยางวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนดวิธีปฏิบัติงานท่ีด ี

                สําหรับการถายเทของเสียท่ีเปนของเหลว 
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ติดตั้งระบบการนําไอระเหยกลับ (Vapor Return 
Pipeline) ที่รถแทงกขนสงตัวทําละลาย เพื่อลด 

ไอระเหยที่จะกระจายสูบรรยากาศ 

จัดทําสเกลบงชี้ปริมาตรการจัดเก็บกากของเสีย 
ไวที่ภาชนะบรรจุ 

  

ตัวอยางปายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานถายเทของเสียติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน 
รูปที่ 16 (ตอ) 
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สวนที่ 5 การจัดการระบบบําบัดมลพิษและสาธารณูปการอ่ืนๆ ในโรงงาน 
 
5.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 
  ระบบสาธารณูปการท่ีสําคัญของโรงงานรับบําบัด กําจัดกากของเสีย และระบบ

บําบัดมลพิษจากกระบวนการตางๆ ของโรงงาน ถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีชวยให

กระบวนการของโรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดมลพิษท่ีระบายออกสู

ภายนอกใหอยูในระดับมาตรฐานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ

สุขอนามัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น กระบวนการของระบบ

สาธารณูปการและระบบบําบัดมลพิษตอไปน้ี จึงตองไดรับการตรวจสอบ ควบคุมที่ดี

เพื่อใหกระบวนการเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(1) หองปฏิบัติการวิเคราะห 
(2) สถานที่จัดเก็บสารเคมี ทอกาซหรือภาชนะบรรจุกาซอัดภายใตความดันหรือ

ผลิตภัณฑท่ีเปนสารเคมีทุกชนิด 
(3) การซอมบํารุง 
(4) ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
(5) การจดัการน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
(6) การจดัการกากของเสยี  

 

5.2  กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535  

ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานตองเปน

ดังตอไปนี้ 
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(7)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วตัถรุะเบิด วตัถเุคมี

หรือของเหลวอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม

ท่ีมีขนาดของภาชนะบรรจุต้ังแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคง แข็งแรง เปนตาม

มาตรฐานท่ียอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคล

อ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองสรางเข่ือนหรือกําแพง

คอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดท้ังหมด 

เวนแตกรณีท่ีมีภาชนะมากกวาหนึ่งถังใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้น

เทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญท่ีสุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุท่ีบรรจุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตองจัดใหมีวัตถุ

หรือ เคมีภัณฑ ท่ีมีคุณสมบั ติ เหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของ 

การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอในกรณีท่ีภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในท่ี 

โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุท่ีอาจเกิดประจุ

ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน 
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม

เปนพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2539  

ขอ 1 คําจํากัดความน้ําทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม 

และใหหมายความรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนงาน รวมท้ังจากกิจกรรมอ่ืนใด 

ขอ 2 น้ําทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาไมนอยกวา 5.5 และ 

ไมมากกวา 9.0 

(2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคา

ดังนี้  

2.1  คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ

อาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 5,000 

มิลลิกรัมตอลิตร  
2.2 น้ําท้ิงซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสูแหลงน้ําที่มีคา

ความเค็ม (Salinity) มากกวา 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร คาทีดีเอสในน้ําท้ิงจะมีคา

มากกวาคาทีดีเอสท่ีมีอยูในแหลงน้ําไดไมเกิน 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร ตางจากท่ี

กําหนดไว ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําท้ิง แหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรงงาน

อุตสาหกรรม 

(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมมากกวา 50 

มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 

150 มิลลิกรัมตอลิตร 
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(4) โลหะหนักมีคาดังนี ้

4.1 ปรอท (Mercury) ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร 

4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร 
4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมมากกวา 0.03 มิลลกิรัมตอลติร 

4.4 ตะกั่ว (Lead) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรมัตอลติร 
4.5 อารเซนคิ (Arsenic) ไมมากกวา 0.25 มลิลิกรมัตอลิตร 
4.6 โครเมียม (Chromium) 

4.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25 

มิลลิกรัมตอลิตร 

4.6.2 Trivalent Chromium ไมมากกวา 0.75 

มิลลิกรัมตอลิตร 

4.7 บาเรียม (Barium) ไมมากกวา 1.0 มลิลิกรมัตอลติร 
4.8 นิเกิล (Nickel) ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

4.9 ทองแดง (Copper) ไมมากกวา 2.0 มิลลกิรัมตอลิตร 

4.10 สังกะสี (Zinc) ไมมากกวา 5.0 มลิลิกรมัตอลิตร 

4.11 แมงกานีส (Manganese) ไมมากกวา 5.0 มลิลิกรมัตอลิตร 
(5) ซัลไฟด (Sulphide) คิดเทยีบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S) 

ไมมากกวา 1 มิลลิกรมัตอลิตร 

(6) ไซนาไนต คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนต (HCN) ไมมากกวา 

0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

(7) ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม

ตอลิตร 
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(8) สารประกอบฟนอล (Phenols Compound) ไมมากกวา 1 

มิลลิกรัมตอลิตร 

(9) คลอรีนอิสระ 

(10) เพสติไซด (Pesticide) ตองไมม ี

(11) อุณหภมูิ ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
(12) สี ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ 
(13) กลิ่น ตองไมเปนที่พึงรงัเกียจ 

(14) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม

ตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไม

มากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร 

(15) คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 

20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจาก 

ท่ีกําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอลิตร 

(16) คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)  

ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวขึ้นกับปริมาณ 

น้ําท้ิง แหลงรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร 

(17) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120 

มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง 

หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แตตองไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร 
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  3.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณสารเจือปนใน
อากาศท่ีระบายออกจากปลองเตาเผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 

“สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรม” 

หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ีไมใชแลวจากกระบวนการผลิตของโรงงานตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะท่ีเปนของเสียอันตราย (Hazardous 

Wastes) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 

“ เตาเผาสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ี ไม ใชแลว ท่ี เปนอันตรายจาก 

กากอุตสาหกรรม” หมายถึง ระบบหรืออุปกรณใดๆ ท่ีใชกําจัดสิ่งปฏกิลูหรอืวสัดท่ีุไมใชแลว

ท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรมดวยวิธีการเผาไหม โดยไมรวมเตาเผาที่นําสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวไปใชในการผลิต หรือเตาเผาที่ใชสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเปน

เชื้อเพลิง 

ขอ 2 อากาศที่สามารถระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจากอุตสาหกรรมตองมีปริมาณสารเจือปนแตละชนิดไมเกิน

คาที่กําหนดไว ดังนี้ 
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ลําดับ ชนิดของสารเจือปนในอากาศ 
คาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศ 
1.  ฝุนละออง (Particulate)  35 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

2.  ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)  40 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

3.  คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)  115 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

4.  ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)  80 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

5. ออกไซดของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด  

(Oxide of Nitrogen as NO
2
) 

150 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

6. ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans - TEQ) 0.5 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร

7. ปรอท (Mercury) 0.1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

8. Semi Volatile Metals ไดแก แคดเมียม (Cadmium) 

ตะก่ัว (Lead) 

0.2 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

9. Low Volatile Metals ไดแก อารซินคิ (Arsenic) 

เบริลเลียม (Beryllium) โครเมียม (Chromium) 

1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

 

ขอ 3 การรายงานผลตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแตละชนิดในอากาศที่

ระบายออกจากปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายจาก

อุตสาหกรรม ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง โดยปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม

รอยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนสวนเกินในการเผาไหมรอยละ 7 
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4.   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง 
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
 ขอ 1 ในประกาศนี้ 

“ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย” หมายความวา ผูมีไวในครอบครอง

ของเสียอันตรายต้ังแต 100 กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป แบงออกเปน 2 ขนาด ดังนี้ 

(1) ขนาดใหญ ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตั้งแต 1,000 

กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป 

(2) ขนาดกลาง ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายต้ังแต 100 

กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป แตไมถึง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน  
   ผูมีไวในครอบครองของเสียอันตรายไมเกิน 100 กิโลกรัมตอ

เดือน ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ 
ขอ 4  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญและขนาดกลางที่มีไวใน

ครอบครองของเสียอันตราย ครอบครองของเสียอันตรายเปนระยะเวลาสั้นที่สุด ท้ังนี้

ไมเกินระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
(1) ขนาดใหญ เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกิน 90 วัน นับแตวัน

เริ่มมีไวในครอบครอง 
(2) ขนาดกลาง เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกินกวา 180 วัน 

นับแตวันเริ่มมีไวในครอบครอง 

หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาในวรรคหนึ่งได ใหผูกอกําเนิด

ของเสียอันตรายแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตามคําแนะนําของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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5.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(Internet)  พ.ศ. 2547 
 ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งมี

ลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2540)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลว ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การกําจัด   

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 และประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547  

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ตองแจงรายละอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูรับ

บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) 

 ขอ 2  ใหผูประกอบกิจการโรงงานทําขอตกลงกับผูรับบําบัดหรือกําจัด  

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ซึ่งไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกไปบําบัดหรือ

กําจัด โดยใหผูรับบําบัดหรือกําจัดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูประกอบกิจการโรงงาน

ท่ีสงมอบ ชนิด ปริมาณ วิธีการบําบัดหรือกําจัด และการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ทุกครั้งท่ีไดรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากผูประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนําไป

บําบัดหรือกําจัดหรือนําไปใชเปนประโยชนอ่ืนใด โดยวิธีการสงขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

(Internet) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจงท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด ท้ังนี้ ใหแจงทันทีเมื่อไดนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวถึงสถานท่ีบําบัดหรือ

กําจัดของผูรับบําบัดหรือกําจัด 
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6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2548  

ขอ 6 ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวไวภายในโรงงาน

เกินระยะเวลา 90 วัน หากเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวนี้ ตองขออนุญาตตอ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบสก.1 ทายประกาศนี้ ในกรณีท่ีครอบครองของเสีย

อันตรายใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ 

การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2543 
ขอ 9  หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไปเพ่ือการจัดการดวยวิธีการและสถานที่ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในภาคผนวกที่ 4 ทายประกาศนี้ ในกรณีท่ีทําการบําบัด

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวภายในบริเวณโรงงาน ตองปฏิบัติตามหมวด 4 

ขอ 17 และขอ 21 ถึงขอ 24 ดวยใหใช แบบสก.2 ทายประกาศนี้ยื่นขออนุญาตนํา 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 

ขอ 10 ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตรายใหกับ

ผูรวบรวมและขนสง หรือผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเทานั้น  

ในกรณีท่ีจะใชบริการของผูอ่ืนในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ 11 ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอก

บริเวณโรงงานทุกครั้งและใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวทุกชนิด

ตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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ขอ 13 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ 

สก.3 ทายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป 
 

7.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

 ขอ 3 อากาศท่ีระบายออกจากโรงงานตองมีคาปริมาณของสารเจือปน

แตละชนิดไมเกินที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 

คาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศ 

ชนิดของสารเจือปน แหลงที่มาของสารเจือปน 
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง

ก.  แหลงกําเนิดความรอนที่ใช   

-  น้ํามันหรือน้ํามันเตา - 240 

-  ถานหิน - 320 

-  เช้ือเพลิงชีวมวล - 320 

-  เช้ือเพลิงอื่นๆ - 320 

ข. การถลุง หลอหลอม รดีดึง 

และ/หรอืผลติอลูมิเนียม

300 240 

1. ฝุนละออง (Total Suspended 

Particulate)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ค. การผลิตทั่วไป 400 320 

2. พลวง (Antimony)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 20 16 

3. สารหนู (Arsenic)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 20 16 

4. ทองแดง (Copper)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 30 24 
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คาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศ 

ชนิดของสารเจือปน แหลงที่มาของสารเจือปน 
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง

5. ตะก่ัว (Lead)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 30 24 

6. ปรอท (Mercury)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 3 2.4 

7. คลอรีน (Chlorine)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 30 24 

8. ไฮโดรเจนคลอไรด  
(Hydrogen chloride)  

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลติทั่วไป 200 160 

 

8.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต พ.ศ. 2549  

ขอ 2 ในประกาศนี้ 
“โรงงานปูนซีเมนต” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการ

เกี่ยวกับการผลิตซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
 “อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศท่ีระบาย

ออกจากปลองหรือชองหรือทอระบายอากาศของโรงงานไมวาผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 
ขอ 3 อากาศท่ีสามารถระบายออกจากโรงงานปูนซี เมนต ตองมี 

คาปริมาณของสารเจือปนไมเกินที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 
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คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

โรงงานปูนซีเมนตซึ่งมีการระบายอากาศเสีย 
ออกจากหนวยการผลิต  

ฝุนละออง 
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)

ซัลเฟอร 
ไดออกไซด  

(สวนในลานสวน)

ออกไซดของไนโตรเจน 
ในรูปของไนโตรเจน 

ไดออกไซด  
(สวนในลานสวน) 

1. หมอเผาปนูซีเมนตทั่วไป  

(Grey Cement Kiln) 

120 50 500 

2. หมอเผาปนูซีเมนตขาว  

(White Cement Kiln) 
120 500 500 

3. หมอเย็น (Clinker Cooler) 120 - - 

4. หมอบดปนู  

(Clinker Grinding Mill) 

120 - - 

5. หมอบดถานหิน  

(Coal Grinding Mill) 

120 - - 

6. หนวยการผลิตอื่นๆ  
- กรณีไมมีการเผาไหมเช้ือเพลิง  
-  กรณีมีการเผาไหมเช้ือเพลิง 

 
400 
320 

 
 - 

700 

 
 - 

400 

 

ขอ 6 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 

ใหรายงานผล ดังตอไปนี้ 
(1) สําหรับหมอเผาปูนซีเมนตท่ัวไป (Grey Cement Kiln) และ

หมอเผาปูนซีเมนตขาว (White Cement Kiln) ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ 

หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแหง (Dry Basis) 

โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตร

ออกซิเจนในอากาศเสียรอยละ 7 
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(2) สําหรับหมอเย็น (Clinker Cooler) หมอบดปูน (Clinker 

Grinding Mill) หมอบดถานหิน (Coal Grinding Mill) และหนวยการผลิตอ่ืนๆ  

ใหคํานวณผลท่ีความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียสท่ีสภาวะแหง (Dry Basis) มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริง

ในขณะตรวจวัด 
 

 9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หมอนํ้าและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549  

ขอ 18 ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 

หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 

(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณ

ความปลอดภัย 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กําหนดใน

ภาคผนวก 3 

สําหรับหมอน้ําที่มีการผลิตไอน้ําเคร่ืองละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมง

ขึ้นไป ท่ีมีการออกแบบโครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตาม

มาตรฐานสากล หากประสงคท่ีจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป  

แตไม เกิน 5 ป ตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ท้ังนี้ตองเปนไปตาม



 

172 

  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับ 

ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน  

ขอ 19  ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอตมน้ําที่ใชของเหลว

เปนสื่อนําความรอน ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน  

โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนสื่อนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณ

ความปลอดภัย 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ในภาคผนวก 3 

สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่มีการออกแบบ 

การสรางและมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะ

ตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป ตอการตรวจทดสอบหนึ่ง

ครั้ งก็ใหกระทําได ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 
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10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550  

 ขอ 2 ใหโรงงานท่ีมีมลพิษน้ําและอากาศตองจัดทํารายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ 3 วิธีการไดมาของขอมูลการจดัทํารายงาน 

  ชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีรายงานตามแบบรายงานใหระบุ

วิธีการไดมาของแหลงขอมูลเหลานั้นซึ่งกําหนดใหใช 2 กลุม ไดแก 

3.1 กลุม “M” (Measurement) เปนชนิดและปริมาณสาร

มลพิษท่ีไดมาจากตรวจวัดวิเคราะหโดยใหใชวิธีการตามมาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับการวิเคราะหตัวอยางใหดําเนินการ ดังนี้ 

3.1.1 ตัวอยางน้ําเสียและน้ําทิ้งใหใชวิธีการตามท่ีกําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของ 

น้ําทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

3.1.2 ตัวอยางอากาศเสียใหใชวิธีการตามท่ีกําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดเปนมาตรฐาน

เฉพาะประเภทโรงงานนั้นๆ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

3.2 กลุม “C” (Calculation) เปนชนิดและปริมาณสารมลพิษ 

ท่ีไดจากการคํานวณโดยใชวิธีการคํานวณท่ียอมรับในระดับสากล เชน (ก) ใชคา

สัมประสิทธ์ิการปลอยสารมลพิษ (Emission Factors) ของสารมลพิษชนิดนั้นๆ  
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(ข) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชคํานวณการปลอยสารมลพิษ หรือการใชการคํานวณที่เปน

มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ เปนตน 

 ขอ 4 ความถี่ จุดที่เก็บตัวอยาง และคาพารามิเตอร 

 ในกรณีท่ีเปนชนิดและปริมาณสารมลพิษจากการตรวจวัด

วิเคราะห (กลุม “M”) ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

4.1 ตัวอยางน้ํา ใหเก็บตัวอยางน้ําอยางนอยเดือนละครั้ง ดังนี้ 
4.1.1 คาพารามิเตอรอยางนอยใหตรวจวัด BOD

5
, COD, 

pH และ SS สวนคาพารามิเตอรอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.1.2 โรงงานท่ีใชระบบบําบัดน้ําเสียใหเก็บตัวอยางน้ําเสีย
เขาระบบและน้ําทิ้งท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

4.1.3 ในกรณีท่ีไมมีการระบายนําท้ิงออกนอกโรงงานให
เก็บตัวอยางน้ําในบอสุดทายของระบบบําบัดแทนตัวอยางน้ําทิ้งท่ีระบายออกนอก

โรงงาน 

4.1.4 กรณีท่ีนําน้ําเสียไปบําบัดในโรงงานปรับคุณภาพ 

ของเสียรวม (โรงงานลําดับท่ี 101)  ใหตรวจสอบตัวอยางน้ําเสียที่สงไปบําบัดที่โรงงาน

ปรับคุณภาพของเสียรวมแทนตัวอยางน้ําทิ้งท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

4.2 ตัวอยางอากาศ ใหเก็บตัวอยางอากาศอยางนอย 6 เดือนตอ

ครั้ง ดังนี้ 

4.2.1 โรงงานท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง คาพารามิเตอร
อยางนอยใหตรวจวัด NO

X
  และสําหรับโรงงานท่ีใชเชื้อเพลิงอ่ืนๆ คาพารามิเตอร 
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อยางนอยใหตรวจวัด SO
2
,  NO

X
  และ TSP สําหรับคาพารามิเตอรอ่ืนๆ ใหเปนไป

ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.2.2 ใหเก็บตัวอยางอากาศท่ีระบายออกจากปลองหรือ
ชองหรือทอระบายอากาศของโรงงาน 

4.2.3 กรณีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กําหนดเปนอยางอ่ืนใหปฏิบัติตามท่ีกําหนด 

 
11. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดของ

โรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2553  

ขอ 4 โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายประกาศนี้

ใหจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกนอกโรงงาน 

ขอ 8 การรายงานตามแบบรายงาน รว.1 รว.2 และ รว.3 ใหจัดสงผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยคาท่ีไดจากการตรวจวัด

หรือคํานวณระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ใหรายงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 

31 กรกฎาคม ของปท่ีรายงานงวดท่ี 1 

ลําดับ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษนํ้า มลพิษอากาศ
12. ลําดับที่ 101 โรงปรับคุณภาพของเสีย

รวมเฉพาะ 
- การบําบัดน้ําเสียรวม 

- การเผาของเสียรวม 

- การบําบัดดวยวิธีเคมีฟสิกส 

 

โรงงานทุกขนาด 

โรงงานทุกขนาด 
โรงงานทุกขนาด 

 

จัดทํารายงาน 

ไมทํารายงาน 

ไมทํารายงาน 

 

ไมทํารายงาน

จัดทํารายงาน

จัดทํารายงาน

     



 

176 

  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ลําดับ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ขนาดโรงงาน มลพิษนํ้า มลพิษอากาศ
13. ลําดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการ

เ ก่ี ยวกับก า รคั ดแยกหรื อฝ งกลบ   

สิ่ งป ฏิ กูลหรื อ วัสดุที่ ไม ใช แล วที่ มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน

กฎหมายโรงงาน 

โรงงานทุกขนาด

เฉพาะการฝงกลบ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

ที่ไมใชแลวที่เปน 

ของเสียอันตราย 

จัดทํารายงาน 

 

 

จัดทํารายงาน

 

 

14. ลําดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการ

เก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่

ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมา

ผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม 

โรงงานที่มีกําลัง 

การผลติตั้งแต  

50 ตันตอวันข้ึนไป 

จัดทํารายงาน 

 

 

จัดทํารายงาน

 

 

 

12. เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

  รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ 

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ

สภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  

 
5.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1) จัดใหมี อุปกรณ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดี เชน มีอาคารเก็บกากของเสีย และ/หรือสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีท่ีใช

ในการผลิตอยางเหมาะสม มีระบบจัดการกากของเสีย น้ําเสียและ/หรือมลพิษอากาศ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 
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 2)  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งอธิบายวิธีทํางานประจําวันและวิธีปฏิบัติท่ี

เหมาะสมในกรณีท่ีมีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น เชน คูมือการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย คูมือ

การเดินระบบบําบัดมลพิษอากาศ คูมือการจัดเก็บสารเคมีอยางปลอดภัย ฯลฯ และ

สื่อสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไป

ปฏิบัติอยางถูกตอง สําหรับวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีสภาพผิดปกติเกิดขึ้นอาจติดปาย

ประกาศไวในพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนดวย 
 3)  จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีมีผล

ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน 
 โปรแกรมซอมบํารุงเชิงปองกันเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต
หรือการบําบัดมลพิษ  

 การตรวจสอบ/ปองกันการรั่วซึมของสารเคมี กาซหรือผลิตภัณฑท่ีเปน

สารเคมี 

 การตรวจสอบ/ควบคุมใหมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบ

บําบัดมลพิษอากาศ 

 การควบคุม/ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบ

บําบัดมลพิษ ฯลฯ 
 
5.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 

 การจัดเก็บสารเคมี หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสารเคมี รวมถึงทอกาซท่ีนํามาใชใน

โรงงาน จะตองใชวิธีท่ีมีความปลอดภัยและมีสถานที่ท่ีเหมาะสม รวมถึงตองมีระบบ

ตรวจสอบ ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีมีโอกาสสูงในการกอใหเกิด

ผลกระทบตางๆ แตผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญมักไมตระหนักและใหความใสใจ
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เทาที่ควร เชนเดียวกับการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการตางๆ ของโรงงาน  

ซึ่งผูประกอบกิจการจะตองจัดการของเสียเหลานั้นดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของในฐานะท่ีเปนผูกอกําเนิด  ซึ่งแตกตางจากการจัดการของเสีย 

ท่ีรับมาคัดแยก รีไซเคิล และบําบัด กําจัด      

  สําหรับขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดท่ีสําคัญใน 2 สวน 

ท่ีกลาวถึง ไดแก 

การจัดเก็บสารเคมี และผลติภัณฑท่ีเปนสารเคมี รวมถึงทอกาซตองมีความปลอดภัย 
1)  พ้ืนที่จัดเก็บหรือหองเก็บสารเคมี ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี  

2)  วิธีเก็บรักษาสารเคมีมีความปลอดภัย แยกเก็บสารเคมีใหเปนระเบียบ สารเคมีที่เปนของเหลว

มีคันก้ันหรือถาดรองเพ่ือปองกันการหกรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ 

3)  ภาชนะบรรจุกาซตองวางอยูในแนวตั้งและมีสายโซ/สายรัดคลองไวหรือทําคอกก้ันเพ่ือยึดภาชนะ

ใหวางตั้งไดอยางมั่นคง  

4)  ติดปายเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ไวในพ้ืนที่จัดเก็บ และตองฝกอบรม

พนักงานใหมีความรูในการปองกันอันตรายเก่ียวกับสารเคมี 

5)  ติดปายคําเตือน “หามสูบบุหรี่” “หามกอประกายไฟ” หรือ “หามกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิด

ประกายไฟ” ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี  

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับคําแนะนําเก่ียวกับสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวิธีเก็บรักษาสารเคมีที่

มีความปลอดภัยนั้น ใหเปนไปตามคูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ซ่ึงกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาสารเคมีและ

วัตถุอันตรายของผูประกอบกิจการโรงงานและผูประกอบการวัตถุอันตราย (ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา 

ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง) โดยคูมือฯ ประกอบดวยคําแนะนําใน 3 สวน ไดแก  

 สถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 
 การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายและมาตรการการปองกัน 
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ทั้งนี้ สําหรับผูประกอบกิจการวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ จะตอง

ปรับปรุงใหการจัดเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามคูมือฯ ดังกลาว ภายในวันที่ 19 เมษายน 2554 

(ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ พ.ศ. 2551) และสถานประกอบการวัตถุอันตรายบางจําพวกยังตองจัดใหมีบุคลากร

เฉพาะอีกดวย (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุ

อันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของคูมือฯ สืบคนไดจาก 

http://www2diw.go.th/haz/ hazard/pdf/pagad-kep-2550.pdf  

โดยตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 17 

 

   
สถานท่ีจัดเก็บสารเคมีตองเปนผนังกันไฟ มีระบบระบายอากาศท่ีดี มีประตูทางออกฉุกเฉิน 

 
ภายในหองจัดเก็บมีผังแสดงตําแหนงการเก็บสารเคมีแตละชนิด รวมถึงติดปายเตือนอันตราย 
รูปที่ 17 ตวัอยางวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับการจัดเก็บสารเคมีอยางปลอดภัย 
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การจัดเก็บสารเคมีตองแยกเก็บตามลักษณะความเปนอันตรายของสาร กรณีจัดเก็บสารไวไฟ  

อุปกรณไฟฟาท่ีใชงานตองไมกอใหเกิดประกายไฟ เชน โคมไฟเปนแบบฝาครอบ หรือเปนแบบชนิด
ปองกันการระเบิด (Explosion Proof) 

     
การจัดเก็บถังบรรจุกาซตองมีสายโซรัดใหตั้งตรง 

   

 
อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับสถานที่จัดเก็บสารเคมี 

รูปที่ 17 (ตอ) 
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ตองจัดการของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในโรงงานอยางเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 
1) ตองเก็บรวบรวมของเสียที่เกิดข้ึนโดยแบงประเภท/ชนิดของเสีย เก็บในภาชนะที่เหมาะสม 

แข็งแรงและมีฝาปดมิดชิด  ซ่ึงคําแนะนําในการเลือกภาชนะจัดเก็บของเสียใหเหมาะสมกับ

ลักษณะสมบัติของเสียไดกลาวถึงไปแลว  

2)  ตองจัดเก็บของเสียในอาคารที่มีหลังคาคลุมและพ้ืนคอนกรีต มีการปองกันการทําปฏิกิริยา

ตอกัน มีปายเครื่องหมายและคําเตือนเฉพาะ  ในบางกรณีอาจจัดเก็บของเสียภายในอาคารที่มี

การดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เชน การซอมบํารุง การผลิต ฯลฯ แตตองแยกพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเก็บ

รวบรวมของเสียทั้งหมด และมีปายช้ีบงประเภท/ชนิดของเสียที่จัดเก็บ รวมถึงปายเตือนตางๆ 

ที่เหมาะสมกับลักษณะของเสีย 

3)  มีการจดบันทึกขอมูลรายละเอียดของเสียที่จัดเก็บเพ่ือรอการนําไปบําบัด กําจัด 

4)  แจงการเกิดของเสียตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดทํารายงานขอมูลของเสียที่กอใหเกิดข้ึน

ประจําปตามแบบ สก.3 ในฐานะเปนผูกอกําเนิดของเสีย 

5)   หากจัดเก็บของเสียที่กอกําเนิดข้ึนนานเกินกวา 90 วัน ตองขออนุญาตขยายระยะเวลาเก็บกัก

ของเสียตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบสก.1 
6)   หากมีของเสียอันตรายตั้งแต 100 ถึง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน กําหนดใหเปน "ผูกอกําเนิด

ของเสียอันตรายขนาดกลาง" สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายไวในเขตพ้ืนที่ตนเองไดไม

เกินกวา 180 วัน และตองมีการจัดการเพ่ือปองกันการรั่วไหลตามวิธีการปฏิบัติในการเก็บ

รวบรวมของเสียอันตรายของผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดกลาง หากเก็บกักนานกวา 180 วัน 

และมีปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บกักทั้งหมดเกินกวา 6,000 กิโลกรัม ตองขออนุญาตเปน

สถานเก็บกัก บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ

ผูประกอบการสถานเก็บกัก บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 

7)  กรณีจะนําของเสียออกไปบําบัด กําจัดนอกโรงงาน ตองขออนุญาตนําของเสียออกนอกบริเวณ

โรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบสก.2 และเม่ือนําของเสียออกนอกโรงงานตองแจง

ขอมูลการขนสงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หากเปนของเสียอันตรายตองจัดทําใบกํากับการขนสง

ของเสียอันตรายดวย 
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สวนที่ 6 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
6.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

 การประกอบกิจการโรงงานรับบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม นอกจากจะตอง

ดําเนินการบําบัด กําจัดกากของเสียที่รับมาจากลูกคาแลว ยังตองรับผิดชอบตอ 

การจัดการมลพิษ และปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีอาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของโรงงาน รวมถึงการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคํานึงถึง

สุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่

ขางเคียง  
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การเกิดอัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินตางๆ โดยไมมีการปองกัน แจงเตือนหรือ

ดําเนินการอยางทันทวงทีเพื่อระงับ บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 พนักงานท่ีปฏิบัติงานไดรับอุบัติเหตุหรือผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  
อันเนื่องจากการไมมีระบบปองกันอันตรายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

 การระบายมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมสูงเกินกวาคามาตรฐานกําหนด  

อันเนื่องมาจากไมมีการตรวจสอบควบคุม ดูแลท่ี เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
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6.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

6.2.1 กฎหมายเกีย่วกับการปองกันอัคคภีัย 

1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552   

หมวด 1  บทท่ัวไป 
ขอ 1  ประกาศนี้ใชบังคับกับโรงงานจําพวกที่ 2 หรือจําพวกที่ 3 

ท่ีเปนโรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภท หรือชนิด

ของโรงงานท่ีระบุในบัญชีทายประกาศนี้ 

ขอ 3  ในประกาศนี้ 

“โรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความวา 

โรงงานซ่ึงมีการประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะ 

ท่ีทําใหเกิดอัคคีภัย หรือระเบิดไดงาย ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุใน

บัญชีทายประกาศนี้ 

“โรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” 

หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิด

ของโรงงานท่ีระบุในบัญชีทายประกาศนี้ 

“ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม” หมายความวา เครื่อง

ตรวจจับควันหรือความรอน หรือเปลวไฟท่ีทํางานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณแจงเหตุ

เพลิงไหมแบบกดหรือดึงเพื่อใหสัญญาณเตือนภัย 

“ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ” หมายความวา ระบบดบัเพลงิท่ี

สามารถทํางานไดทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือความรอนจากจากเพลิงไหม 
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เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) หรือ

ระบบอ่ืนท่ีเทียบเทา 
“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงท่ีเกิดจาก

เชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง พลาสติก 
“ เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิง ท่ี เกิดจาก

ของเหลวติดไฟ กาซ และน้ํามันตางๆ  

“วัตถุไวไฟ” หมายความวา วัตถุท่ีมีคุณสมบัติติดไฟ 

ไดงาย สันดาปเร็ว 

“วัตถุท่ีติดไฟ” หมายความวา วัตถุท่ีอยูในภาวะพรอมที่

จะเกิดการสันดาป 

“วัตถุทนไฟ” หมายความวา วัตถุกอสรางท่ีไมเปนเชื้อเพลิง

และไมลดความแข็งแรงเมื่อสัมผัสกับไฟในชวงเวลาหนึ่ง  

หมวด 2 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
ขอ 4  อาคารโรงงานตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุ

เพลิงไหมครอบคลุมท่ัวท้ังอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพื้นที่

ท่ีไมมีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดตั้ง หรือใชงานอุปกรณไฟฟา หรือจัดเก็บ

วัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายจะตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหม

อัตโนมัติ 

 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมตองเปนชนิดที่ใหสัญญาณโดย

ไมตองใชไฟฟาจากระบบแสงสวางและท่ีใชกับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสํารองท่ี

จายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 
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ขอ 5 การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 
 

หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
ขอ 6 อาคารโรงงานนอกจากไดมีการติดตั้งระบบดับเพลิง

อัตโนมัติแลว ยังตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ีไดกําหนดไวในหมวดนี้ 

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองเหมาะสมกับประเภทของ

เชื้อเพลิงและเปนไปตาม มอก.332 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแหง หรือ  

มอก.881 เครื่องดับเพลิงยกห้ิว : คารบอนไดออกไซด หรือ มอก.882 เครื่องดับเพลิง

ยกหิ้ว : โฟม หรือมาตรฐานที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 
ขอ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา 

4.5 กิโลกรัม พรอมใชงานไดตลอดเวลาโดยตองมีการตรวจสอบสภาพและความพรอม

ในการใชงานไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 

ขอ 8  การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือให เปนไปตาม

รายละเอียดแนบทายประกาศนี้หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง

มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ 9  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแตละเครื่องตองมี

ระยะหางกันไมเกิน 20 เมตร และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน 1.50 เมตร มีปาย

หรือสัญลักษณท่ีมองเห็นไดชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง และตองสามารถนํามาใชงานได

สะดวก 
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หมวด 4 ระบบนํ้าดับเพลิง 
ขอ 10  ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมน้ํ าสําหรับ

ดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอท่ีจะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงไดอยาง

ตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที 

ขอ 11 การติดตั้งระบบน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากล

ท่ีเปนที่ยอมรับ 
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ขอ 12 โรงงานท่ีมีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปน

วัตถุท่ีติดไฟไดท่ีมีพื้นที่ตอเนื่องติดตอกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป ตองติดตั้ง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic 

Sprinkler System) หรือระบบอ่ืนที่เทียบเทาใหครอบคลุมพื้นที่นั้น 

ขอ 13 การติดตั้ งระบบหัวกระจายน้ํ าดับ เพลิ ง อัตโนมั ติ 

(Automatic Sprinkler System) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 

ขอ 14  สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟท่ีมีพื้นที่ต้ังแต 14 ตารางเมตร

ขึ้นไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น 

หมวด 6 การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณตางๆ 

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ ทดสอบ และ

บํารุงรักษาระบบและอุปกรณสําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอม

ทํางานไดตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
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เหลานั้นใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้หรือมาตรฐานสากลที่เปนที่

ยอมรับ 

ขอ 16 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ 

ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ โดยใหเก็บรักษาไวท่ีโรงงาน พรอมที่จะให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได 
หมวด 7 การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ขอ 17 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหคนงานไดรับ 

การฝกอบรมเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ท้ังนี้ตองมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได 

หมวด 8 อื่นๆ 
ขอ 21 การปฏิบัติงานในโรงงานซ่ึงมีความเกีย่วของ หรอืทําใหเกดิ

ประกายไฟหรือความรอนที่เปนอันตราย ตองจัดทําระบบการอนุญาตทํางานท่ีมีประกายไฟ 

หรือความรอนที่เปนอันตราย (Hot Work Permit System) ใหเปนไปตามหลัก

วิชาการดานความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได 

ขอ 27 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีแผนปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในโรงงาน ประกอบดวย แผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย 

แผนการอบรมเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการ

อพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไวท่ีโรงงานพรอมใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได และ

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 
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2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534  

ขอ 15 ใหนายจางจัดระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพื่อ

ใชในการดับเพลิง ดังตอไปนี้ 
(1) จัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยมี

อัตราสวนปริมาณน้ําที่สํารองตอเนื้อที่อาคารตามตารางตอไปนี้ ในกรณีท่ีไมมีทอน้ํา

ดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีสถานประกอบการต้ังอยูหรือมีแตปริมาณน้ํา 

ไมเพียงพอ 
เนื้อที ่ ปริมาณน้ําทีส่ํารอง 

ไมเกิน 250 ตารางเมตร 9,000 ลิตร 
เกิน 250 ตารางเมตรแตไมเกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 
เกิน 500 ตารางเมตรแตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 
เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 

 
(2) ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา ปมน้ําและการติดตั้ง

จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา ซึ่งคณะกรรมการควบคุม 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง และตองมีการปองกันไมให

เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม 
(3) ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงเขาอาคารและภายใน

อาคารจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทาง

ราชการในทองถิ่นนั้น การติดต้ังตองมีสิ่งปองกันความเสียหายที่จะเกิดจากยานพาหนะ

หรือสิ่งอ่ืน 
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(4) ขอตอสายสงน้ํ าดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ ใช 

ฉีดเพลิงโดยท่ัวไปจะตองเปนแบบเดียวกันหรือขนาดเทากันกับท่ีใชในหนวยดับเพลิง

ของทางราชการในทองถิ่นนั้น ซึ่งสามารถตอเขาดวยกันไดและตองอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดดี 

(5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกันใหมี

ความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณท่ีเกิดเพลิงได 
ขอ 16 การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือนายจางจะตองปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงมือถือตามประเภท

ของเพลิงดังตอไปนี้ 
ก. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชน้ําสะสม

แรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงประเภท เอ 
ข. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมี

ดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดหรือโฟม หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงท่ี

สามารถดับเพลิงประเภท บี 
ค. ใหใช เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมี

ดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงท่ีสามารถ

ดับเพลิงประเภท ซี 
ง. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของ

สารเคมีท่ีสามารถดับเพลิงประเภท ดี 
จ. หามใชเครื่องดับเพลิงท่ีอาจเกิดไอระเหยของ

สารพิษ เชน คารบอนเตตราคลอไรด 
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(2) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามชนิด จํานวน 

และใหทําการติดตั้งดังตอไปนี้ 
ก. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิง

ประเภท เอ ชนิดของเครื่องดับเพลิงท่ีใชใหคํานวณตามพื้นที่ของสถานท่ี ซึ่งมีสภาพ

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยท่ีกําหนดตามตาราง ดังตอไปนี้ 

ชนิดของ 
เครื่อง
ดับเพลิง 

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย 

อยางเบาตอเคร่ืองดับเพลิง 
1 เครื่อง 

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย  
อยางปานกลางตอเครื่อง

ดับเพลิง 1 เครื่อง 

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย  
อยางรายแรงตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครื่อง 

1-เอ 200 ตร.ม. ไมอนุญาตใหใช ไมอนุญาตใหใช 
2-เอ 560 ตร.ม. 200 ตร.ม. ไมอนุญาตใหใช 
3-เอ 840 ตร.ม.  420 ตร.ม. 200 ตร.ม. 
4-เอ 1,050 ตร.ม.  560 ตร.ม. 370 ตร.ม. 
5-เอ 1,050 ตร.ม.  840 ตร.ม. 560 ตร.ม. 
10-เอ 1,050 ตร.ม.  1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 
20-เอ 1,050 ตร.ม.  1,050 ตร.ม. 840 ตร.ม. 
40-เอ 1,050 ตร.ม.  1,050 ตร.ม. 1,050 ตร.ม. 

  
 นายจางจะใชเครื่องดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถ

ในการดับเพลิงตามพื้นที่ท่ีกําหนดในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตในกรณีท่ีใชเครื่อง

ดับเพลิงชนิดที่ตํ่ากวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งให

เพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ท่ีกําหนด 
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 การคํานวณใชชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดสวนพื้นที่

ของสถานท่ีท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถามีเศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็ม

สวนท่ีตองเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง 
 ในกรณีท่ีสถานที่มีพื้นที่ เกินกวาที่กําหนดไวใน

ตารางตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองเพิ่มเครื่องดับเพลิง โดยคํานวณตามสัดสวนของ

พื้นท่ีตามท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาว 
 ในกรณี ท่ีนายจ างติดตั้ ง เคร่ืองดับเพลิงต้ังแต 

สองเครื่องขึ้นไป เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกินยี่สิบเมตร 

ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิง
ประเภท บี ชนิดของเครื่องดับเพลิงท่ีใชใหติดตั้งโดยมีระยะหางจากวัสดุท่ีจะกอใหเกิด

เพลิงประเภท บี ในสถานที่ตามสภาพเสียงตอการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดในตาราง

ตอไปนี้ 

สถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ตอการเกิดอัคคีภัย 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง 
ระยะหางจากวัสดุท่ีกอใหเกิดเพลิง

ประเภท บี 

อยางเบา 
5-บี 
10-บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางปานกลาง 
10-บี 
20-บี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อยางรายแรง 
20-บี 

40-บี 

9 เมตร 

15 เมตร 

 
ค. เครื่องดับเพลิง ท่ีกํ าหนดไว ใน (2) ตองมี

มาตรฐานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 
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ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องตองมี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดับไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือ

สัญลักษณตองมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบ

เซนติเมตร 
(3) ขอปฏิบัติท่ัวไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

ก. ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใช
ในการดับเพลิงตามปริมาตรท่ีทางราชการกําหนดตามชนิดของเครื่อง 

ข. ตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเคร่ือง
ดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้งและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจได

ตลอดเวลา 
ค. เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีน้ําหนักสุทธิ

ไมเกินยี่สิบกิโลกรัม ติดตั้งสูงจากพื้นที่ทํางานไมนอยกวาหนึ่งเมตร แตไมเกินหนึ่งเมตร

ยี่สิบเซนติเมตร 
ง. ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพดี

อยูเสมอ 
จ. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใชเปน

ภาษาไทยท่ีเห็นไดชัดเจนติดไว ณ จุดติดตั้ง 
ขอ 19 ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงดังตอไปนี้ 

(1) ติดตั้ งอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นไดชัดเจนและ

สามารถหยิบใชงานไดสะดวกโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
(2) จัดใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิงและตรวจสอบ

ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผูผลิต
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อุปกรณนั้นกําหนด เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบมือถือใหตรวจสอบตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนดในขอ 16 (3) ข. และติดปายแสดงผลการตรวจสอบ วันที่ทําการตรวจสอบ

ครั้งสุดทายไวท่ีอุปกรณดังกลาว และเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได

ตลอดเวลา 
(3) จัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน

จากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวน

ลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบการ 
ขอ 36  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอม 

หนีไฟอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 ในกรณี ท่ีนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงหรือ

ฝกซอมหนีไฟเอง ใหสงแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมตออธิบดี เพื่อให

ความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวา 30 วัน 
 ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลิงหรือหนีไฟไดเอง 

ใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลิงทองถิ่นหรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรองวา 

ชวยดําเนินการฝกซอม 
 ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกซอมตามแบบที่อธิบดี

กําหนด ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม 

 
6.2.2 กฎหมายเกีย่วกับการรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไมใชแลว พ.ศ. 2548  
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 ขอ 23  ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว หรือเหตุ

ท่ีคาดไมถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 3 ทายประกาศนี้ และตองมีอุปกรณรักษา

ความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินอยางเหมาะสมและเพียงพออยูภายใน

โรงงาน และมีเสนทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังท่ีปลอดภัย 
 

6.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

1.  กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549  

ขอ 15  นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ 

การทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา และ

ประเภทกิจการท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ 16  นายจางตองจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห

สภาวะการทํางานตามขอ 15 โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

หรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยหรือเทียบเทาตามที่ได 

ขึ้นทะเบียนไวเปนผูรับรองรายงาน และใหนายจางเก็บรายงานดังกลาวไว ณ สถาน

ประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ พรอมทั้ง

สงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ทําการตรวจวัด 
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2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร 
ปนจั่น และหมอนํ้า พ.ศ. 2552  

ขอ 9  ในกรณีท่ีใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ เครื่อง

เชื่อมไฟฟา เครื่องเช่ือมกาซ รถยก หรือเครื่องจักรท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายไดโดย

สภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด นายจางตองใชลูกจางท่ีมีความชํานาญในการใช

เครื่องจักรนั้น และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ 96  นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการอยูในลักษณะท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

ลูกจาง หากนายจางไมสามารถดําเนินการปองกันอันตรายได นายจางตองจัดหา

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 
ขอ 97  นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน 

ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปนี้ 
(1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซหรือพลังงานอ่ืน 

ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทานิรภัย 

และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

(2) งานลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน  

ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม 

หรืองานตัดโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยาง

หุมสน 
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(4) งานปมโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส 

ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(5) งานชุบโลหะ ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(6) งานพนสี ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูก

และปากกันสารเคมี ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(7) งานยก ขนยาย หรือติดตั้ง ใหสวมหมวกนิรภัย  

ถุงมือผา และรองเทานิรภัย 

(8) งานควบคุมเครื่องจักร ใหสวมหมวกนิรภัยและ

รองเทาพื้นยางหุมสน 

(9) งานปนจั่น ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง 

และรองเทานิรภัย และในกรณีปนจั่นหอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย 

(10) งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส 
ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน 

และรองเทาพื้นยางหุมสน 

นอกจากอุปกรณท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัด

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอ่ืนใหลูกจางตามความเหมาะสมกบัลกัษณะ

งานและอันตรายท่ีอาจเกิดกับลูกจางดวย 
 

3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) (12 กรกฎาคม 2520)  



 

197 

  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

ขอ 2 ตลอดระยะเวลาทํางานปกติภายในสถานที่ประกอบการ 

ท่ีใหลูกจางทํางานจะมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดย

เฉลี่ยเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1 ทายประกาศนี้มิได 

ขอ 3 ไมวาระยะเวลาใดของการทํางานปกติ หามมิใหนายจางให

ลูกจางทํางานในท่ีท่ีมีปริมาณความเขมขนของสารเคมีเกินกวาที่กําหนดไวในตาราง

หมายเลข 2 ทายประกาศนี้ 
ขอ 4 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ท่ีมีปริมาณความเขมขน

ของสารเคมีเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 3 ทายประกาศนี้ 

ขอ 7 ในกรณีท่ีภายในสถานท่ีประกอบการท่ีมีสารเคมีหรือฝุนแร

ฟุงกระจายสูบรรยากาศของการทํางานเกินกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 1,2,3 

หรือ 4 ใหนายจางดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดความเขมขนของสารเคมี หรือ

ปริมาณฝุนแรมิใหเกินกวาท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาวแลว หากแกไขหรือปรับปรุง

ไมได นายจางจะตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหมวด 2 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีมี

ลักษณะหรือปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของลูกจาง ดังตอไปนี้ 
(1)  ฝุน ละออง ฟูม แกส หรือไอเคมีตองสวมใสท่ีกรอง

อากาศหรือเครื่องชวยหายใจท่ีเหมาะสม 
(2)  สารเคมีในรูปของของเหลวท่ีเปนพิษ ตองสวมใส 

ถุงมือยาง รองเทาพื้นยางหุมแขง กระบังหนาชนิดใสและท่ีกันสารเคมีกระเด็นถูก

รางกาย 
(3)  สารเคมีในรูปของของแข็งท่ีเปนพิษ ตองสวมใส 

ถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 
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4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของลูกจาง พ.ศ. 2529  

ขอ 2 นายจางตองจัดใหมีบริการเพื่อชวยเหลือลูกจางเมื่อประสบ

อันตรายหรือเจ็บปวย ในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล ตามขอ 64 แหง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ดังตอไปนี้ 
1. สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

ตองมีปจจัยในการปฐมพยาบาล คือ สายยางรัดหามเลือด กรรไกร สําลี ผาชะแผล 

ผาพันแผล และผายางปลาสเตอร ถวยตวงยา ถวยลางตา หลอดหยดยา ถวยน้ํา  

ท่ีปายยา เข็มกลัด ปากคีบปลายทู ปรอทวัดไข ยาแดงใสแผล ยาเหลืองใสแผล  

หรือทิงเจอรไอโอดีน อัลกอฮอลเอธิลบริสุทธ์ิ 70% ยาแกไฟไหมน้ํารอนลวก น้ํากรด 

บอริคลางตา แอมโมเนียหอม ยาแกปวดหัวตัวรอน ทิงเจอร ฝน การบูร ยาธาตุน้ําขาว  

ยาธาตุน้ําแดง ยาแกบิด โซดาไบคารบอเนต และวาสลินขาว 
2. สถานที่ ทํางานอุตสาหกรรม นอกจากปจจัยในการ 

ปฐมพยาบาลตามขอ 1. แลว ตองจัดใหมีหองรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย

ดังตอไปนี้ 
(1) ถามีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแต 200 คน

ขึ้นไป ตองจัดใหมี 
1) หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไข 

หนึ่งเตียงและเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล 
2) พยาบาลไวประจําอยางนอย 1 คน และ 
3) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง อยางนอย 1 คน 

เพื่อตรวจรักษาพยาบาลเปนครั้งคราว 
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(2) ถามีลูกจางทํางานในขณะเดียวกัน 1,000 คนขึ้นไป

ตองจัดใหมี 
1) สถานพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขสองเตียง 

และเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล 
2) พยาบาลไวประจําอยางนอย 2 คน  
3) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง อยางนอย 1 คน 

ประจําตามเวลาท่ีกําหนดในเวลาทํางานปกติคราวละไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และ 
4) ยานพาหนะพรอมที่จะนําลูกจ างสงสถาน 

พยาบาล โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ท่ีนายจางไดตกลงไว เพื่อใหการ

รักษาพยาบาลลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไดโดยพลัน 
 

5.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534  

ขอ 2 ในประกาศนี้ 
“สารเคมีอันตราย” หมายความวา สาร สารประกอบ สารผสม  

ซึ่งอยูในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือแกส ท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1) มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง 

หรือทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
(2) ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง เปนตัวเพิ่ม

ออกซิเจนหรือวัตถุไวไฟ 
(3) มีกัมมันตภาพรังสี 
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ท้ังนี้ ตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ 12  ใหนายจางจัดชุดทํางานสําหรับลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตราย และจัดใหมีท่ีเก็บชุดทํางานนั้นแยกไวโดยเฉพาะ 
ขอ 16  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของ

สารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานท่ีทํางานและสถานท่ีเก็บเปนประจํา ทั้งนี้

ตามสภาพหรือคุณลักษณะของสารเคมีอันตราย ซึ่งอยางชาที่สุดจะตองไมเกินหกเดือน

ตอหนึ่งครั้ง และใหรายงานผลการตรวจตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดตออธิบดี ผูวาราชการ

จังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันตรวจ 
ขอ 19  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับ 

สารเคมีอันตราย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด การตรวจสุขภาพทุกครั้ง

ใหนายจางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใหรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตออธิบดี 

ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการตรวจ 
(2) เก็บผลการตรวจสุขภาพของลูกจางไว ณ สถาน

ประกอบการพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได เปนเวลาไมนอยกวาสองป

นับแตวันสิ้นสุดของการจางของลูกจางแตละราย เวนแตมีการรองทุกขวานายจางไม

ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีการฟองรองคดี แมจะพนเวลาที่กําหนดใหนายจางเก็บ

รักษาเอกสารนั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
ขอ 21  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

เชน ถุงมือ รองเทาหุมแขง กระบังหนา ท่ีกันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น ท่ีกรองอากาศ 

เครื่องชวยหายใจ หรืออุปกรณอ่ืนที่จําเปน ซึ่งทําจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติสามารถปองกัน
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สารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใชหรือสวมใส ท้ังนี้

ตามความเหมาะสมแกสภาพและคุณลักษณะของสารเคมีอันตรายแตละชนิด 
ลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตองใชหรือสวมใสอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่นายจางจัดไวใหตามวรรคหนึ่ง ถาลูกจางไมใช

หรือไมสวมใสอุปกรณดังกลาวใหนายจางสั่งหยุดการทํางานของลูกจางทันทีจนกวาจะ

ไดใชหรือสวมใส 
ขอ 22  ใหนายจางจัดอุปกรณและเวชภัณฑท่ีจําเปนแกการ 

ปฐมพยาบาลลูกจางท่ีไดรับอันตรายจากสารเคมี ท้ังนี้ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
ท้ังนี้ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนด

ชนิดและประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535  
1. ไดกําหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายจํานวน 1,580 

ชนิด และ 
2. ชนิดและประเภทของสารเคมีอันตรายที่มีปริมาณต้ังแตตามที่

กําหนด 180 ชนิด 
 

6.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจาง
ท่ีทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2535  

ขอ 1 ใหนายจางดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจางท่ี

ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ดังตอไปนี้ 

1.1 ตรวจสอบประวัติทางการแพทยของลูกจางแตละคน 

รวมท้ังประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการทํางาน และประวัติการเจ็บปวย 
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1.2 การตรวจรางกายทั่วไปของลูกจาง เชน การวัดชีพจร 

การหายใจ ความดันโลหิต การตรวจการทํางานของอวัยวะตางๆ และผิวหนัง  

ระบบประสาท การเอ็กซเรยปอด รวมท้ังการวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก 

1.3 การตรวจเฝาระวังผลกระทบทางชีวภาพของลูกจางท่ี
อาจเกิดจากพิษของสารเคมีอันตราย เชน การตรวจเลือด ปสสาวะ เนื้อเยื่อ ลมหายใจ 

การตรวจสารเคมีอันตรายในเลือด เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติท่ี

เกิดขึ้น 

1.4 ในกรณีท่ีพบความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติใน
ตัวลูกจางใหมีการตรวจวิเคราะหทางการแพทย ท้ังผลกระทบทางดานรางกายและจิตใจ 

1.5 ตรวจสุขภาพลูกจางกอนท่ีจะใหทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย และใหมีการตรวจอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ 2 แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานเก่ียวกับ

สารเคมีอันตรายใหเปนไปตามแบบ สอ.4 ทายประกาศนี้ 
 

7.  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง 
หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ 
พ.ศ. 2550  

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ขอ 3 นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ 

การทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

ในสภาวะท่ีเปนจริงของสภาพการทํางานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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หมวด 2 การตรวจวัดระดับความรอนและประเภทกิจการที่ตอง
ดําเนินการ 

ขอ 4 ใหตรวจวัดระดับความรอนบริเวณท่ีมีลูกจางปฏิบัติงานอยู

ในสภาพการทํางานปกติและตองตรวจวัดในเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดของการทํางานใน

ปนั้น 
ขอ 5 ประเภทกิจการท่ีตองดําเนินการตรวจวัด ไดแก การผลิต

น้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์ การปนทอที่มีการฟอกหรือยอมสี การผลิตเยื่อกระดาษหรือ

กระดาษ การผลิตยางรถยนตหรือหลอดอกยาง การผลิตกระจก เครื่องแกวหรือ

หลอดไฟ การผลิตซีเมนตหรือปูนขาว การถลุง หลอหลอมหรือรีดโลหะ กิจการท่ีมี

แหลงกําเนิดความรอนหรือมีการทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากความรอน 

หมวด 3 การตรวจวัดความเขมของแสงสวางและประเภทกิจการ
ท่ีตองดําเนินการ 

ขอ 8  ใหตรวจวัดความเขมของแสงสวางในสถานประกอบ

กิจการทุกประเภทกิจการ โดยใหตรวจวัดบริเวณพื้นที่ท่ัวไป บริเวณพื้นที่ใชประโยชน

ในกระบวนการผลิตท่ีลูกจางทํางานและบริเวณท่ีลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามอง

เฉพาะจุด หรือตองใชสายตาอยูกับท่ีในการทํางานในสภาพการทํางานปกติและใน

ชวงเวลาที่มีแสงสวางตามธรรมชาตินอยที่สุด 
หมวด 4 การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ตอง

ดําเนินการ 
ขอ 12 ประเภทกิจการท่ีตองดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง ไดแก 

การระเบิด ยอย โมหรือบดหิน การผลิตน้ําตาลหรือทําใหบริสุทธ์ิ การผลิตน้ําแข็ง  
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การปน ทอโดยใชเครื่องจักร การผลิตเครื่องเรือนเครื่องใชจากไม การผลติเยือ่กระดาษ

หรือกระดาษ กิจการท่ีมีการปมหรือเจียรโลหะ กิจการท่ีมีแหลงกําเนิดเสียงหรือสภาพ

การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายเนื่องจากเสียง 
 

6.2.4 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา 
และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันส่ิงแวดลอม 
เปนพิษ พ.ศ. 2545  

ขอ 5 ใหโรงงานตอไปนี้ ตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา

โรงงาน 

ลําดับ ชนิดและขนาดของโรงงาน บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 
3. โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสูง 

3.7 โรงงานปรับคุณภาพของเสีย

รวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวา

ดวยโรงงานทุกขนาด 
3.9 โรงงานจัดการกากของเสีย

และวัตถุอันตรายทุกขนาด 

- ผูจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้า 
- ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
- ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
- ผูปฏิบัตงิานประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
หมายเหตุ  ใหโรงงานที่ไมกอใหเกิดมลพิษน้ํา อากาศ 

หรือกากอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนไม

ตอง มีผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษน้ํ า 

อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการ

มลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี 
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2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548  

ขอ 22 ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรู

เฉพาะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน 

กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑ

การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 

และตองจัดฝกอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย 
 

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัด
และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2550  

ขอ 12 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 

ไมใชแลว โดยวิธีการฝงกลบ (เฉพาะของเสียอันตราย) ตองจัดจางบริษัทท่ีปรึกษา 

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําหนาที่ควบคุมดูและระบบปองกัน

สิ่งแวดลอมที่มีความรู เฉพาะดาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  

การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ 

หรือสิ่งอ่ืนใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล 

ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกัน

สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 และทําหนาท่ีในการจัดทํารายงานตามขอ 1 และขอ 7 
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สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทุก 15 วัน โดยให

จัดสงภายในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนถัดไป 
 

4.  เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาต
ประกอบกิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกัน

และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมที่โรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกัน

ขึ้นกับสภาพท่ีต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ 
 
6.3 วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 

 1)  จัดใหมีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑฯ เชน มีผูควบคุมระบบ

มลพิษประเภทตางๆ มีพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีมี

ความเสี่ยงโดยสภาพ ฯลฯ  

 2) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือ มีอุปกรณดับเพลิง มีอุปกรณตรวจจับและแจง

เตือนอัคคีภัย อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณตรวจวัดไอระเหย

สารเคมี ฯลฯ 
 3) จัดทําแผนและ/หรือมาตรการตรวจสอบ/เฝาระวัง/ปองกันปญหาดาน 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และส่ือสารใหพนักงานที่เกี่ยวของ

ท้ังหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง เชน 
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 การจัดทําแผนการปองกันอุบัติเหตุ หรือแผนฉุกเฉิน  การซอมแผน

ฉุกเฉิน 

 การปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By-pass) 

 การปองกันการเกิดกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนําโรค 

 การเฝาระวังคาความเขมขนของไอระเหยสารเคมีในอากาศในบริเวณ
ท่ีทํางาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ฯลฯ  

 4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ไดแก    
 ระบบตรวจติดตามภายในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 ระบบตรวจติดตามภายในดานการจัดการสิ่งแวดลอม   

 
6.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 

 ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังมีความสับสนในดานประเภทและจํานวน

อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการของตนเอง  

ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 

มีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการเกิดอัคคภียั  
1)   มีจํานวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงติดตั้งตามบริเวณตางๆ อยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับความเสี่ยงของพ้ืนที่นั้นๆ ในการเกิดอัคคีภัย  

2)  มีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิงอยางสมํ่าเสมอ 

3)  ถังดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองอยูในสภาพที่ดีใชงานได 

4)  มีการติดตั้งแผนผังแสดงจุดที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง และเสนทางหนีไฟในพ้ืนที่ที่สามารถเห็น

ไดชัดเจน 
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มีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัย (ตอ) 
5)   ติดปายสัญลักษณบงช้ีตําแหนงเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณดับเพลิง รวมถึงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหม และไฟฉุกเฉินบอกทางหนีไฟ 

6)   มีอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนอัคคีภัย เชน Smoke Detector, Heat Detector ติดตั้งใน

พ้ืนที่เสี่ยงภายในโรงงานอยางเหมาะสม เชน สถานที่จัดเก็บกากของเสีย สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ

7)   ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟและเสนทางหนีไฟอยางพอเพียง 
8)   จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละครั้ง 
 

 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและจํานวนอุปกรณดับเพลิง 

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับโรงงาน ตลอดจนความถี่ในการตรวจทดสอบอุปกรณ 

แตละชนิดนั้น ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดใหโรงงานทําการปรับปรุงแกไขใหแลว

เสร็จภายใน 3 ป นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช หรือภายใน 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2555 (ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552)     

 ท้ังนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยใน

โรงงาน พ.ศ. 2552 ไดจําแนกโรงงานตามความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยออกเปน 2 กลุม 

คือ โรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง หมายถึง โรงงานซึ่งการประกอบ

กิจการโรงงานท่ีมีการใชเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือมีลักษณะท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยหรือ

ระเบิดไดงาย ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีระบุในบัญชีทายประกาศ  

ซึ่งโรงงานลําดับประเภท 101 เฉพาะกิจการเตาเผาของเสียรวม และโรงงานลําดับท่ี 106 

โรงงานรีไซเคิลของเสีย จัดเปนโรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง และโรงงาน

ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศฯ 

ดังกลาว เครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงท่ีโรงงานควรจัดใหมีเครื่องดับเพลิง 
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แบบมือถือ จํานวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และความถี่ในการตรวจทดสอบอุปกรณ

ปองกันและระงับอัคคีภัยของโรงงานแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระบบน้ําดับเพลิง  โดยติดตั้งตามมาตรฐานสากลและจัดเตรียมน้ําสําหรับ
ดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะสงจายใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงได

อยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  สําหรับโรงงานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ 

ซึ่งเปนวัตถุท่ีติดไฟไดท่ีมีพื้นที่ตอเนื่องกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

ควรติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบอื่นที่เทียบเทา 

สําหรับสถานท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟท่ีมีพื้นที่ตอเนื่องกันตั้งแต 14 ตารางเมตร

ขึ้นไป ตองติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา 4.5 กิโลกรัม พรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา โดยตองมีการตรวจสอบสภาพและความพรอมในการใชงานไมนอยกวา 

6 เดือน/1ครั้ง  ท้ังนี้ เครื่องดับเพลิงมือถือแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกิน  

20 เมตร และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน 1.50 เมตร และมีปายหรือสัญลักษณ

ท่ีมองเห็นไดชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวาง 

ท้ังนี้ ความถี่ในการติดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือแสดงดังตารางท่ี 2 และความถี่

รวมถึงวิธีการตรวจทดสอบและบํารุงรักษาอุปกรณดับเพลิง แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 2 การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

โรงงานท่ีมีความเสี่ยง 
ตอการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลิง 

พ้ืนท่ีครอบคลุมตอเครื่อง
ดับเพลิง 1 เครื่อง สําหรับ

เพลิงประเภท เอ  
(ตารางเมตร) 

ระยะทางเขาถึงเครื่อง
ดับเพลิงสําหรับเพลิง

ประเภท บี  
(เมตร) 

2A 280 - 

3A 418 - 

4A 557 - 

6A 836 - 

10A - 9 

ปานกลาง 

20B - 15 

4A 372 - 

6A 557 - 

10A 930 - 

20A-40A 1,045 - 

40B - 9 

สูง 

80B - 15 
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ตารางที ่3 การตรวจสอบ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ  
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 

1. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
 - ขับดวยเครือ่งยนต 
 - ขับดวยมอเตอรไฟฟา 
 - เครื่องสูบนํ้า 

 

- ทดสอบเดินเครื่อง 

- ทดสอบเดินเครื่อง 

- ทดสอบปริมาณการสูบนํ้าและความดัน 

 

ทุกสัปดาห 
ทุกเดือน 
ทุกป 

2. หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire 

Department Connections) 
- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร  
(Fire Hydrants) 

- ตรวจสอบ 

- ทดสอบ (เปดและปด) 

- บํารุงรักษา 

ทุกเดือน 

ทุกป 
ทุกครึ่งป 

4.  ถังนํ้าดับเพลิง 
 - ระดับนํ้า 
 - สภาพถังนํ้า  

 

- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

 

ทุกเดือน 

ทุกครึ่งป 

5. สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด 

(Hose And Hose Station) 
- ตรวจสอบ ทุกเดือน 

6. ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง

อัตโนมัติ (Sprinkler System) 
 - จุดระบายนํ้าหลัก 
 - มาตรวัดความดัน 
 - หัวกระจายนํ้าดับเพลิง 
 - สญัญาณการไหลของนํ้าลางทอ 
 - วาลวควบคุม 
  

 

 

- ทดสอบการไหล 

- ทดสอบคาแรงดัน 

- ทดสอบ 
- ทดสอบ 

- ทดสอบ 
- ตรวจสอบซีลวาลว 
- ตรวจสอบอุปกรณล็อกวาลว 
- ตรวจสอบสวิทซสัญญาณ ปด-เปดวาลว 

 

 

ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 เดือน 

ทุก 50 ป 

ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 เดือน 

ทุกสัปดาห 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 
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สวนที่ 7 การส่ือสารตอสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม 
 
7.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

 การแสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม เปนสวนหนึ่งของ

การประกอบกิจการโรงงานรับบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม เนื่องจากถือเปนกิจการ 

มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัย

ของประชาชน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการปองกันและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงมีการสื่อสารหรือเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตอ

สาธารณะ 

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การรองเรียนปญหาดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานซึ่งมีสาเหตุจากโรงงาน แตโรงงานไมได

ดําเนินการแกไขอยางเปนระบบและทันทวงที ทําใหปญหามีความรุนแรง 

มากขึ้นจนยากท่ีจะแกไข 

 การปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับ

โดยตรงตอการประกอบกิจการโรงงาน  

 
7.2  กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
พ.ศ. 2548  
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ขอ 21  ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไมใชแลวกอนการดําเนินการบําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของ

สถานประกอบการ หองปฏิบัติการวิเคราะหของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะห 

ที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให เก็บขอมูลผลวิเคราะหไว 

อยางนอย 3 ป เพื่อการตรวจสอบ 
ขอ 24 ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ 

สก.5 ทายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปถัดไป 
 

2.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวของผูประกอบกิจการบําบัดและกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2550  

ขอ 1 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีรับ

บําบัดหรือกําจัดตามแบบ (สก.6)  ท่ีกําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตองจัดทําใน

วันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเขามาภายในบริเวณโรงงานในแตละวัน และตอง

จัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวา

หนึ่งปนับต้ังแตวันที่รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวเขามาบําบัดหรือกําจัด 
ขอ 7 ตองจัดทําบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเขาสู

กระบวนการบําบัดหรือกําจัดตามแบบ (สก.7) ท่ีกําหนดไวทายประกาศฉบับนี้ โดยตอง

จัดทําในวันท่ีทําการบําบัดหรือกําจัดในแตละวัน และตองจัดเก็บไวเปนหลักฐานแสดง

ตอพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งปนับต้ังแตวันที่ทําการ

บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
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ขอ 8 ตองทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตาม

กระบวนการหรือวิธีการท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 
ขอ 13 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

โดยวิธีการนํามาผสมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต 

เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหความเห็นชอบ ตองดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 
(1) ตองสงรายงานตามขอ 1 และขอ 7 ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทุกสามสิบวัน โดยใหสงภายในวันที่หนึ่งของเดือน

ถัดไป 

(2) ตองจัดทําบัญชีผลิตภัณฑตามแบบ (สก.8) ท่ีกําหนดไวทาย

ประกาศฉบับนี้ ใหเปนปจจุบันทุกสามสิบวัน และสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป 

(3) ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตไดตอง

นําสงเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดให   

ความเห็นชอบ ภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผลิตและตองจัดเก็บหลักฐานการสงมอบไว

เปนหลักฐานแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไวไมนอยกวาหนึ่งป

นับต้ังแตวันท่ีสงมอบผลิตภัณฑเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน 

ขอ 14 ผูประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

โดยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ไดใหความเห็นชอบตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) ตองจัดทําบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑจากผูรับบําบัดหรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามขอ 13 โดยใชแบบ (สก.9) ท่ีกําหนดไวทาย
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ประกาศฉบับนี้ ใหเปนปจจุบันทุก 30 วัน และตองจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
(2) ตองออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑใหผูรับบําบัดหรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามขอ 13 ทุกครั้งท่ีมีการรับมอบ และตองจัดเก็บ

สําเนาหลักฐานการรับมอบไวแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ โดยเก็บไว   

ไมนอยกวาหนึ่งปนับต้ังแตวันที่รับมอบ 
 

3. เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับสภาพ

ท่ีต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
 

7.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1)  จัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบเร่ืองรองเรียน รวมถึง 

การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมีการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

รวมกับชุมชน 

 2)  จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอหนวยราชการที่เกี่ยวของตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีอยางครบถวนและสม่ําเสมอ 
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7.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
 ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังไมไดจัดเตรียมระบบรับเรื่องรองเรียนตอ

โรงงานจากชุมชน รวมถึงไมมีแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีมีเรื่องรองเรียนจากชุมชนดวย 

ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 

มีระบบการรับเร่ืองรองเรียน และตรวจสอบเร่ืองรองเรียนจากชุมชน รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางเปนระบบ  
1)  จัดใหมีชองทางสําหรับการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดปายแสดงเบอรโทรศัพทหนาโรงงาน ติดตั้ง

กลองรับเรื่องรองเรียน หรือจัดใหมีพนักงานเขาพบปะผูนําชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียง

เปนระยะๆ 

2)  จัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน กรณีมีเรื่องรองเรียนมาถึงโรงงาน ซ่ึงตองมีการตรวจสอบและวิเคราะห

สาเหตุ การหาแนวทางแกไข การดําเนินการแกไข และการติดตามผลการแกไข โดยระบุช่ือ

ผูรับผิดชอบ 

3)  จัดทําแผนการดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธประจําป  

 
สวนที่ 8 กระบวนการคัดแยกของเสียไมเปนอันตราย 

 

8.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การคัดแยกกากของเสีย เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดผลิตภัณฑซึ่งเปนวัสดุชนิด

ตางๆ ท่ีปะปนมากับกากของเสีย โดยสวนใหญจะใชพนักงานในการคัดแยกของเสีย

ออกเปนวัสดุแตละประเภท จากนั้นใชเครื่องจักรเพื่อลดขนาดหรือบีบอัดวัสดุท่ีคัดแยกแลว 

ซึ่งในกระบวนการเหลานี้จะกอใหเกิดมลภาวะดานฝุนละอองและเสียงดัง รวมถึง 

ยังมีความเส่ียงสูงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุแกผูใชงานหากมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง

เหมาะสม ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดของเสียซึ่งเปนเศษที่เหลือจากการแยกแลว ดังนั้น 

ในการดําเนินกิจกรรมนี้จึงตองมีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและ



 

217 

  หลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับการใหบริการบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรม

พนักงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยกอใหเกิด 

ของเสียนอยที่สุด 
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความไมรู หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
กับเครื่องมือ เครื่องจักรคัดแยกกากของเสีย 

 การเกิดกากของเสียหรือเศษเหลือจากการคัดแยกในปริมาณท่ีมากกวาที่ควร
จะเปนอันเนื่องจากสาเหตุจากพนักงาน และ/หรือเครื่องมือ เครื่องจักร 

 

8.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535  
ขอ 5 อาคารโรงงานตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ

บุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หนาตาง และชอง

รวมกันโดยไมนับท่ีติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง หรือ

มีการระบายอากาศไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอคนงานหนึ่งคน 

(3) มีประตูหรือทางออกใหพอกับจํานวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัย

ออกไปไดทันทวงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร  

บานประตูเปดออกไดงายมีขนาดกวางไมนอยกวา 110 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 
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200 เซนติเมตร แตถามีคนในโรงงานท่ีจะตองออกตามทางนี้ออกมากกวา 50 คน ตอง

มีขนาดกวางเพ่ิมขึ้นในอัตราสวนไมนอยกวา 2 เซนติเมตรตอหนึ่งคน และมีบันได

ระหวางขั้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร 

(4) พื้นตองมั่นคง แข็งแรงไมมีน้ําขังหรือลื่น อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ

ไดงาย 

(5) บริเวณหรือหองทํางานตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ตารางเมตร

ตอคนงานหนึ่งคน โดยการคํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ท่ีใชวางโตะปฏิบัติงานเคร่ืองจักร 

ผลิตภัณฑ หรือวัสดุท่ีเคลื่อนไปตามกระบวนการผลิตดวย 
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปนี้ 

  (1) มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหการนําเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ี

นํามาใชในโรงงานชนิดใดตองมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

บุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
  (2) ใชเครื่องจักรท่ีมีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความส่ันสะเทือน

เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
 

8.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1) จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีดี ไดแก อาคารคัดแยกกากของเสีย หองอาบน้ํา ท่ีลางมือ ท่ีลางตาและ

หองผลัดเปล่ียนชุดทํางานท่ีเพียงพอเหมาะสม ปายสัญลักษณแจงเตือนอันตรายจาก

การทํางานของเครื่องจักร รวมถึงระบบปองกันความเสี่ยงใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

กับเครื่องบดยอยหรือเครื่องบีบอัด ฯลฯ พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดี

พรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
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 2) จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานคัดแยกกากของเสียอยางปลอดภัย และ

ฝกอบรมใหพนักงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติ

อยางถูกตอง  

3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือขอแนะนําการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอยาง

ปลอดภัย และ/หรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับ

เครื่องจักรใหกับพนักงานที่ประจําอยูกับเคร่ืองจักรแตละชนิด และฝกอบรมให

พนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใหพนักงานที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักร สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

8.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
 ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ

พื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียออกจากพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน 

พื้นที่ ติดตั้งเครื่องจักร ทางวิ่งของรถ ฯลฯ รวมถึงยังไมมีมาตรการท่ีเหมาะสม 

เพื่อการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรท่ีใชในการบด อัดเศษวัสดุ  

ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 

พ้ืนที่คัดแยกของเสียตองมีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน 
1) แยกพ้ืนที่คัดแยกของเสียซ่ึงโดยปกติใชแรงงานคนเปนหลัก ดังนั้น พ้ืนที่ปฏิบัติงานคัดแยก

จึงตองแยกออกจากทางเดินของรถ และพ้ืนที่กองเก็บของเสียที่รอการคัดแยก รวมถึงจัด

สภาพแวดลอม ไดแก แสงสวาง และการระบายอากาศในพ้ืนที่ใหเหมาะแกการปฏิบัติงานของ

พนักงานไดอยางปลอดภยั 

2) ขนาดของพื้นที่คัดแยกตองเหมาะสมกับปริมาณของเสียที่จะคัดแยก เครื่องจักรที่ใชและจํานวน

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
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มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
1) ตองติดตั้งเคร่ืองจักรในตําแหนงที่เหมาะสม พนักงานสามารถเขาปฏิบัติงานไดสะดวกและมี

ความปลอดภัย 

2) มีคูมือการทํางานหรือคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร เพ่ือใหพนักงานที่ทําหนาที่

ควบคุมเครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3) ติดปายสัญลักษณเตือนอันตรายจากการทํางานของเครื่องจักรไวในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เชน 

“ระวังเครื่องจักรกําลังทํางาน” “โปรดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะทํางาน” เปนตน 

 
สวนที่ 9 กระบวนการฝงกลบกากของเสีย 

 
9.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

 การฝงกลบกากของเสีย เปนวิธีการกําจัดกากของเสียที่ไมเปนอันตราย หรือ  

กากของเสียท่ีเปนอันตรายท่ีผานกระบวนการปรับเสถียรใหมีความเปนอันตรายนอยลง

และทําใหคงตัวแลว โดยนําไปฝงในหลุมฝงกลบท่ีมีระบบกันซึม ระบบตรวจสอบ 

การรั่วไหล ระบบระบายกาซและระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งรายละเอียดของระบบกันซมึของ

หลุมฝงกลบกากของเสียที่ไมเปนอันตรายที่เปนหลุมฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) และหลุมฝงกลบกากของเสียที่เปนอันตรายท่ีผานการปรับเสถียร

และบมแลวท่ีเปนการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfill) จะมีความแตกตางกัน 

ขึ้นกับลักษณะสมบัติของกากของเสียที่นํามาฝงกลบ  

 หลุมฝงกลบที่จะใชงานฝงกลบกากของเสีย จึงตองเปนระบบฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการควบคุมและปองกันไมใหมลสารหรือสารอันตรายในกากของเสียรั่วไหลออกจาก

หลุมและปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน กระบวนการปรับเสถียรกากของเสีย 

ก็เปนขั้นตอนที่สําคัญท่ีจะปองกันไมใหสารพิษ หรือสารท่ีเปนอันตรายที่อยูใน 
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กากของเสียนั้นๆ ปนเปอนสูสิ่งแวดลอมเมื่อทําการฝงกลบแลว นอกจากนี้ในระหวาง

การนํากากของเสียไปฝงกลบก็จะตองมีการปองกัน/ควบคุมไมใหน้ําชะกากของเสีย  

ฝุนละออง และกลิ่นเหม็นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนดวย การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่กลาวแลวจึงตองมีการควบคุมและ

ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาสารอันตรายหรือมลสารท่ีอยูในกากของเสียจะไมถูกชะลางให

ปนเปอนสูสิ่งแวดลอมได   
 เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 

 การชะลางหรือรั่วไหลของมลสารและ/หรือสารอันตรายจากหลุมฝงกลบ
ปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอม อันเนื่องจากกระบวนการปรับเสถียรไมมีประสิทธิภาพ 

และ/หรือเกิดจากระบบกันซึม ระบบตรวจสอบการร่ัวไหล และระบบระบายกาซ

เสียหายหรือไมมีประสิทธิภาพ 

 การฟุงกระจายของฝุนละออง กลิ่น และการชะลางมลสารหรือสารอันตราย

จากกากของเสียในระหวางการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ไดแก การปรับ

เสถียร การขนสงกากของเสียที่ปรับเสถียรแลว และการฝงกลบ ซึ่งสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนท่ัวไป 
 การระบายมลสารและ/หรือสารอันตรายท่ีมีคาความเขมขนสูง ออกจาก 
หลุมฝงกลบปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากระบบบําบัดมลพิษไมมี

ประสิทธิภาพ 
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9.2  กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 

ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีท่ีชําระลางสารเคมีอันตราย เชน ฝกบัว ท่ีลางตา 

ไวในบริเวณท่ีลูกจางทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เพื่อใหลูกจางสามารถใชไดทันที

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งท่ีตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวนขึ้น

ตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคนเพื่อใชกอนรับประทาน

อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง 
ขอ 15 ใหนายจางจัดใหมีหองอาบน้ําสําหรับลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอยกวาหนึง่หองตอลกูจางหาสบิคน 

และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนท่ีเกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน ท้ังนี้

จะตองจัดของใชท่ีจําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายใหเพียงพอ

และมีใชตลอดเวลา 
 

2. เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

  รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ 

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ

สภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
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9.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1)  จัดใหมีสถานที่หรืออุปกรณเครื่องมือที่สอดคลองกับเกณฑฯ ไดแก อาคาร

ปรับเสถียรท่ีเปนอาคารปดและมีระบบดูดอากาศเพื่อนําไปบําบัด ระบบบําบัดมลพิษ

อากาศจากบอปรับเสถียร ท่ีลางมือ ลางตาและลางตัวกรณีฉุกเฉิน หลุมฝงกลบและ

ระบบระบายน้ํารอบหลุมฝงกลบ ระบบรวบรวมและบําบัดมลพิษ รวมถึงอุปกรณ 

เฝาระวังตรวจสอบการรั่วไหลของสารมลพิษจากหลุมฝงกลบ เชน ระบบรวบรวมน้ําชะ

จากหลุมฝงกลบ ระบบระบายกาซในหลุมฝงกลบ บอสังเกตการณน้ําใตดิน ฯลฯ 

พรอมจัดใหมีการบํารุงรักษาใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
 2)  จัดทําเอกสารระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่สําคัญ และส่ือสาร

ใหพนักงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

ไดแก   

 การปรับเสถียรกากของเสีย ท่ีกําหนดใหมีการนําผลการทดสอบใน

หองปฏิบัติการมากําหนดเงื่อนไขของกระบวนการปรับเสถียร และ 

การทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลว และวิธีการจัดการ

กรณีท่ีผลการทดสอบคุณสมบัติของเสียที่ปรับเสถียรแลวไมตรงตาม

วัตถุประสงค 
 การฝงกลบกากของเสีย ท่ีกําหนดใหมีการจัดทําแผนเปดหนางานให

เพียงพอที่จะใชฝงกลบในแตละวัน การกําหนดเสนทางในการกอง  

กากของเสียใหเรียบรอยกอนจะเริ่มกอง การกลบทับกากของเสียดวย

ดินหรือวัสดุอ่ืนเมื่อเสร็จสิ้นการฝงกลบแตละวัน  

 3) จัดทํามาตรการปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุงกระจายขณะเทกากของเสียลง

หลุม และเอกสารระบุวิธีจัดการกรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจาก 
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หลุมฝงกลบ และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการ

นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 
 4)  จัดทําแผนประจําปสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบการระบายมลพิษ และ

การเฝาระวังการปนเปอนสารมลพิษจากหลุมฝงกลบ และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของ

ไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางครบถวน 

5)  จัดทําเอกสารระบุวิธีปฏิบัติหรือมาตรการตอบสนองกรณีผลการตรวจสอบ

การระบายมลพิษ หรือผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมไมสอดคลองกับ 

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีเกี่ยวของ 
 
9.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดทีส่าํคัญ 
 ผูประกอบกิจการโรงงานสวนใหญ ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการ 

เฝาระวังและปองกันปญหากลิ่นและฝุนฟุงกระจายจากหลุมฝงกลบ รวมถึงการจัดการ

น้ําชะจากหลุมฝงกลบท่ีถูกตองและเหมาะสมกับของเสียแตละประเภท ซึ่งขอแนะนํา

เพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 

มีการเฝาระวังปองกันกลิ่นและฝุนละอองฟุงกระจายจากหลุมฝงกลบ 
1) จัดทําเอกสารระบุข้ันตอนและวิธีจัดการกรณีเกิดปญหากลิ่นเหม็นหรือฝุนละอองจากหลุม

ฝงกลบ โดยระบุสถานการณที่ตองดําเนินการแกปญหา วิธีการแกปญหา และผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ และตองสื่อสารใหกับพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของไดรับทราบและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง 

2) จัดเตรียมมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือปองกันกลิ่นและฝุนละอองขณะเทของเสียลงหลุม เชน มีการ

ฉีดพนน้ําบนพ้ืนถนนโดยรอบหลุมกอนนําของเสียมาเทลงหลุม หรือการฉีดพนสารลดกลิ่นใน

จุดที่อาจกอใหเกิดกลิ่น  
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มีการจัดการนํ้าชะจากหลุมฝงกลบอยางถูกตองและเหมาะสม 
1)   หลุมฝงกลบแตละหลุมตองมีระบบรวบรวมนํ้าชะที่อยูภายในหลุมและภายนอกหลุม กรณีหลุม

ฝงกลบของเสียอันตรายที่ผานการปรับเสถียรแลวตองมีบอสูบแยกกันระหวางน้ําที่นําออกจาก

ช้ันกันซึมช้ันบน และช้ันลาง 

2)  ตองมีการตรวจสอบและบันทึกขอมูลปริมาณน้ําชะและคุณภาพน้ําชะที่เกิดข้ึนในแตละหลุม เชน

การติดมิเตอรวัดปริมาณน้ําชะทุกครั้งที่สูบออกจากบอ และเก็บตัวอยางน้ําชะกอนบําบัดไป

ตรวจวิเคราะหลักษณะสมบัติเพ่ือติดตามแนวโนมของมลสารในน้ําชะ 

สําหรับตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 18 

  

   
ใชนํ้าฉีดพนบริเวณถนนและพ้ืนท่ีท่ีจะขุดเปดหลุม ฉีดพนสารลดกลิ่น 

 
มีระบบรวบรวมนํ้าชะจากหลุมฝงกลบแตละหลุมและติดมิเตอรวัดปริมาณนํ้าชะที่สูบออกแตละครั้ง 

รูปที่ 18 ตวัอยางวธิีการปฏิบัติงานท่ีดีในการจัดการกล่ิน ฝุนละอองและน้ําชะจากหลุมฝงกลบ
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สวนที่ 10 กระบวนการเผากากของเสีย 
 
10.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบําบัด กําจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาเผา 

แบงเปน 3 สวนท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) การเตรียมกากของเสียและการปอน 

กากของเสียเขาเตาเผา (2) เตาเผา และ (3) การควบคุมการเผาไหม โดยวัตถุประสงค/

เปาหมายของเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี สําหรับแตละสวนหรือขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
การปอนกากของเสียเขาเตาเผา จะตองมีการควบคุม ตรวจสอบท่ีดีท้ังในดาน

ประเภทหรือชนิดกากของเสียที่ปอนเขาสู เตาเผา รวมถึงขนาดของกากของเสีย  

และปริมาณกากของเสียแตละประเภท ท้ังนี้ เพื่อประสิทธิภาพของการเผา และ 

ความปลอดภัยในการดําเนินการดวย การเตรียมกากของเสียจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ 

ขณะเดียวกันการดําเนินงานเตรียมกากของเสียสําหรับปอนเขาเตาเผา อาจกอใหเกิด

การฟุงกระจายหรือการหกหลน/รั่วไหลของกากของเสียออกสูสิ่งแวดลอม รวมถึง 

ยังอาจกอใหเกิดอันตรายตอพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นหากไมมีการควบคุม 

ปองกันที่ดีดวย 

เตาเผาและการควบคุมการเผาไหม เตาเผาที่ใชเผากากของเสียจะตองมีระบบ
ควบคุมและปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการเผาไหมกากของเสียในเตาที่มีอุณหภูมิ

และความดันสูงกวาปกติ รวมถึงยังตองมีระบบบําบัดมลพิษอากาศจากการเผาไหมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และในระหวางการเผาไหมจะตองมีการควบคุมปจจัยตางๆ ในการ 

เผาไหม เพื่อใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ตลอดจนมีการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวา
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มลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหมไดรับการบําบัด กําจัดจนคุณภาพอากาศที่ระบาย

ออกจากปลองเปนไปตามมาตรฐาน 
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 

 ความเสียหายของเตาเผา อันเนื่องจากการปอนกากของเสียที่ทําปฏิกิริยาตอกัน 

หรือปอนกากของเสียในปริมาณท่ีไมเหมาะสมหรือเกิดความผิดพลาด

เนื่องจากไมมีการควบคุมสภาวะการเผาไหมใหเหมาะสม 

 การระบายมลสารออกจากเตาเผาสูง เนื่องจากการเผาไหม และ/หรือระบบ
บําบัดมลพิษอากาศที่ระบายออกจากเตาเผาไมมีประสิทธิภาพ  

 การฟุงกระจาย หกหลน/รั่วไหลของกากของเสียเขาสูสิ่งแวดลอม รวมถึง

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับอันตรายขณะเตรียมและ/หรือปอน 

กากของเสียเขาเตาเผา 

 
10.2  กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย 

ขอ 14 ใหนายจางจัดที่ลางมือ ลางหนา สําหรับลูกจางท่ีทํางานเก่ียวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ ไมนอยกวาหนึ่งท่ีตอลูกจางหาสิบคน และใหเพิ่มจํานวน

ขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนท่ีเกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคนเพื่อใชกอนรับประทาน

อาหาร กอนดื่มเครื่องดื่ม และกอนออกจากที่ทํางานทุกครั้ง 

ขอ 15 ใหนายจางจัดใหมีหองอาบน้ําสําหรับลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตรายไวโดยเฉพาะ เพื่อใชชําระรางกายไมนอยกวาหนึ่งหองตอลูกจางหาสิบคน 
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และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของลูกจาง สวนท่ีเกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน ท้ังนี้

จะตองจัดของใชท่ีจําเปนสําหรับการชําระสารเคมีอันตรายออกจากรางกายใหเพียงพอ

และมีใชตลอดเวลา 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานประเภทตางๆ 

ตองติดต้ังเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศออกจาก
ปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544  

ขอ 2 โรงงานประเภทตางๆ ตามที่กําหนดในประกาศนี้ตองติดตั้ง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบ

อัตโนมัติ ดังนี้ 

ลําดับ 
ขนาดของหนวยการผลิต 

ในโรงงาน 
ประเภทโรงงาน 

คาตางๆ ของเครื่องมือ 
หรืออุปกรณพิเศษท่ีตองตรวจวัด

3. หนวยผลิตซีเมนต ปูนขาว หรือ

ปูนปลาสเตอร อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยางทุกขนาดใน

สวนของหมอเผา (Kiln) และ 

Clinker Cooler 

โรงงานลําดับที่ 57 

ตามกฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2535) 

ความทบึแสงหรือฝุนละออง 

9. หนวยเตาเผาเพื่อปรับคุณภาพ

ของเสียรวมในสวนของเตาเผา

ทุกขนาด 

โรงงานลําดับที่ 101 

ตามกฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2535) 

กาซออกซิเจน (O
2
) 

กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) 

และอุณหภูม ิ

 
ขอ 5 ประกาศนี้ ให ใช บั งคับ เฉพาะโรงงานท่ี ต้ั งอยู ใน เขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคม

อุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง และโรงงานอ่ืนตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด 
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3. เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ 

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ

สภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ  
 

10.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1)  จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑฯ เชน อุปกรณ

ลําเลียงกากของเสียเขาเตาเผา ระบบ/อุปกรณเฝาระวังอัตโนมัติในการตรวจหา 

ความผิดปกติตางๆ ของเตาเผา อุปกรณตัดการทํางานของระบบการปอนของเสียอยาง

อัตโนมัติ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ ฯลฯ 
 2)  จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การปอน 

กากของเสียเขาเตาเผา และการควบคุมการเผาไหมในเตาเผา และส่ือสารใหพนักงาน 

ท่ีเกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง  
 3) จัดทําเอกสารท่ีเปนขอกําหนดที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอ 

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการเผาไหมในเตาเผา ไดแก เอกสารที่ระบุชนิด    

กากของเสียที่สามารถหรือไมสามารถปอนเขาเตาเผาได และเอกสารระบุขอชี้บงถึง

สภาวะท่ีผิดปกติในการเผาไหม และมาตรการแกไขสภาวะท่ีผิดปกติดังกลาว โดยตดิไว

ในพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีเห็นไดชัดเจนเพื่อสื่อสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ พรอม

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง 
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 4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีมีผล

ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการเผาไหมในเตาเผา เชน 
 ระบบตรวจสอบ/ควบคุมชนิดและปริมาณกากของเสียที่เขาสูเตาเผาให

เหมาะสมตอขนาด ลักษณะ/รูปแบบของเตาเผา 
 ระบบตรวจสอบ/ควบคุมแรงดันภายในทอสงกากของเสียที่ เปน

ของเหลวท่ีนําเขาสูเตาเผาใหอยูในระดับท่ีปลอดภัย 
 ระบบควบคุม/ตรวจสอบการปอนกากของเสียเขาเตาเผาและสภาวะ

การเผาไหมในเตาเผา 
 

10.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
ผูประกอบกิจการโรงงานบางแหง ยังไมไดตระหนักถึงความสําคญัในการควบคมุ

กระบวนการเผาไหมเพื่อใหเปนเปนไปอยางสมบูรณซึ่งจะชวยลดมลสารในอากาศจาก

ปลองลงไดมาก ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 

มีการควบคุมเพื่อใหมกีารเผาไหมอยางสมบูรณ 
1) จัดทําเอกสารระบุสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหม ซ่ึงเจาหนาที่ตองแกไขสถานการณผิดปกตินั้น

ใหกลับเปนปกติ โดยนอกจากระบุสภาวะผิดปกติตางๆ แลว ตองระบุสาเหตุที่คาดวาจะทําให

เกิดสภาวะผิดปกติดังกลาว รวมถึงวิธีแกไขเพ่ือใหกลับเขาสูสภาวะปกติที่มีการเผาไหมอยาง

สมบูรณ  

2) จัดทําข้ันตอนการดําเนินงานแกไขสภาวะที่ผิดปกติในการเผาไหมตามขอ 1) โดยระบุข้ันตอนที่

ตองปฏิบัติและผูรับผิดชอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินสถานการณหลังการแกไขสภาวะที่

ผิดปกติเหลานั้น และตองสื่อสารใหกับพนักงานทุกคนที่เก่ียวของไดรับทราบและปฏิบัติได 

อยางถูกตอง 

3) เนื่องจากเอกสารทั้งขอ 1) และขอ 2) มีความสําคัญจึงตองติดไวในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงาน

สามารถเห็นไดชัดเจนในหองควบคุม 
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สวนที่ 11 กระบวนการรีไซเคิลของเสียทุกประเภท 
 
11.1 วัตถุประสงค/เปาหมาย 

แมวาวิธีการรีไซเคิลกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ้นทะเบียนในลําดับ

ประเภท 106 จะมีหลายวิธี แตเมื่อจําแนกตามกระบวนการหลักที่ใชในการรีไซเคิลแลว

จะไมมีความหลากหลายและแตกตางมากนัก โดยกระบวนการหลักของโรงงานรีไซเคิล 

ประกอบดวย  
1) กระบวนการแกะแยก/ตัด ห่ัน/บดยอยเพื่อลดขนาดกากของเสีย และ/หรือ

การผสมกากของเสีย ซึ่งเปนการเตรียมนํากากของเสียไปสูกระบวนการรีไซเคิล 

ขั้นตอไป  
2) กระบวนการตกตะกอน ตม กลั่น หรือทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี   
3) กระบวนการหลอมหลอเศษโลหะหรืออโลหะ 
4) กระบวนการทางกายภาพอื่นๆ เชน การลาง การพนสี  
เนื่องจากในทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการรีไซเคิล จะมีกากของเสียซึ่ง 

สวนใหญเปนของเสียที่เปนอันตราย โดยมีท้ังตัวทําละลายใชแลว น้ํามันหลอลื่นใชแลว 

กรดหรือดางใชแลว แบตเตอรี่หมดอายุใชงานแลว ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และ

นําไปผานกระบวนการตางๆ ท้ังท่ีทําใหมีขนาดเล็กลง หรือกระบวนการท่ีเกิดปฏิกิริยา 

หรือกระบวนการใหความรอนแกกากของเสีย ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหลานี้ลวนมีโอกาส

ท่ีทําใหกากของเสียหรือสารอันตรายที่อยูในกากของเสียเกิดการฟุงกระจายหรือรั่วไหล

ออกสูสิ่งแวดลอมไดหากไมมีการจัดการที่ดี   
ดังนั้น ในการดําเนินงานกระบวนการรีไซเคิลกากของเสียทุกประเภทและ      

ทุกรูปแบบจะตองมีการควบคุม/ตรวจสอบทั้งในสวนของกากของเสียและเครื่องมือ/
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เครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการรีไซเคิล ท้ังในแงความครบถวนของอุปกรณท่ีเกี่ยวกับ

การปองกันหรือควบคุมการหกรั่วไหล การฟุงกระจาย หรือการระบายของเสียออกจาก

เครื่องมือ/เครื่องจักร และความเพียงพอในดานประสิทธิภาพของอุปกรณเหลานั้น 

รวมถึงความปลอดภัยในการใชงานเครื่องมือ/เครื่องจักรตางๆ ดวย  
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับขั้นตอนนี้ จึงมุงเนนวิธีปฏิบัติงานท่ีจะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
 ความเสียหายของเครื่องมือ/เครื่องจักร อันเนื่องจากความผดิพลาดในการนาํ
กากของเสียเขาสูกระบวนการรีไซเคิล หรือไมมีการควบคุมสภาวะตางๆ ของ

เครื่องมือ/เครื่องจักรในกระบวนการรีไซเคิลใหเหมาะสม 

 การระบายมลสารออกจากกระบวนการรีไซเคิลสูงกวาที่กฎหมายกําหนด  

อันเนื่องจากการไมมีอุปกรณควบคุมหรือบําบัดมลพิษ หรืออุปกรณควบคุม

หรือบําบัดมลพิษไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 การฟุงกระจาย หกหลน/รั่วไหลของกากของเสียเขาสูสิ่งแวดลอม รวมถึง

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ไดรับอันตรายขณะปฏิบัติงาน 
 

11.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

 1. กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535  

ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งท่ีนํามาใชในโรงงานตองเปน

ดังตอไปนี้ 
(4)  บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรท่ีอาจเปน

อันตรายในการปฏิบัติงานของคนงาน ตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัย
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ทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จากระดับพื้นที่ติดกับบอหรือ 

ถังนั้น 
(5) หมอไอน้ํา (Boiler) หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปน 

สื่อนําความรอน เครื่องอัดกาซ (Compressor) หรือถังปฏิกิริยา (Reactor) และระบบทอ 

เครื่องจักรหรือภาชนะท่ีทํางานสนองกันโดยมีความกดดันแตกตางจากบรรยากาศ ซึ่งใช

กับหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน เครื่องอัดกาซหรือ 

ถังปฏิกิริยาดังกลาวตองไดรับการออกแบบ คํานวณ และสรางตามมาตรฐานท่ียอมรับ 

หรือผานการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การติดตั้งมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในการใชงาน มีอุปกรณความปลอดภัยและมี

สวนประกอบท่ีจําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาวิศวกรรม

ควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(6)  ภาชนะบรรจุท่ีมีความกดดันตางจากบรรยากาศ (Pressure 

Vessel) ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับท่ีอุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบ

ท่ีจําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

บุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(7)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วตัถรุะเบิด วตัถเุคม ี

หรือของเหลวอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม

ท่ีมีขนาดของภาชนะบรรจุต้ังแต 25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคง แข็งแรง เปนตาม

มาตรฐานท่ียอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคล

อ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองสรางเขื่อนหรือกําแพง

คอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดท้ังหมด  
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เวนแตกรณีท่ีมีภาชนะมากกวาหนึ่งถังใหสรางเข่ือนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้น

เทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญท่ีสุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุท่ีบรรจุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตองจัดใหมีวัตถุ

หรือ เคมีภัณฑ ท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมในการระ งับหรือลดความรุนแรงของ 

การแพรกระจายไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ ในกรณีท่ีภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในที่ 

โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุท่ีอาจเกิดประจุ

ไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน 
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอม

เปนพิษซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

2. เง่ือนไขการประกอบกิจการโรงงานซึ่งกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานหรือกําหนดไวในมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

รายละเอียดของเง่ือนไขการประกอบกิจการ และมาตรการปองกันและ 

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโรงงานตองปฏิบัติของแตละโรงงานจะแตกตางกันขึ้นกับ

สภาพที่ต้ังและรายละเอียดการประกอบกิจการ 
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11.3  วิธีนําไปปฏิบัติในโรงงาน 
 1) จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยตามเกณฑฯ เชน คัน เขื่อน

หรือรางระบายและบอสูบหรือบอกักเก็บรอบพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกดิการหกลน 

หรือรั่วไหลของสารเคมีหรือของเสียอันตรายที่เปนของเหลว ระบบดูดอากาศและระบบ

บําบัดมลพิษอากาศจากเครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีกอใหเกิดไอระเหยของสารเคมี ฯลฯ 
 2)  จัดทําเอกสารระบุวิธีการปฏิบัติงานติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีเห็นไดชัดเจน 

และส่ือสารใหพนักงานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดไดรับทราบ พรอมควบคุมดูแลใหมีการนําไป

ปฏิบัติอยางถูกตอง  
 3)  จัดทําเอกสารที่เปนคําแนะนําหรือขอกําหนดที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานท่ี

มีผลตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือ/เครื่องจักรในกระบวนการ 

รีไซเคิล เชน เอกสารระบุขอชี้บงถึงสภาวะที่ผิดปกติในการทํางานของเตาหลอม หรือ

หมอตม หรือหอกลิ่น และวิธีปฏิบัติหรือมาตรการแกไขสภาวะที่ผิดปกติดังกลาว โดย

ติดไวในพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีเห็นไดชัดเจนเพื่อสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

พรอมควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง 
 4) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานในข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีมีผล

ตอความปลอดภัยและประสิทธิภาพการรีไซเคิล เชน 
 ระบบตรวจสอบ/ควบคุมความดันและอุณหภูมิของหมอตม หอกลัน่ให

อยูในระดับท่ีปลอดภัย 
 ระบบควบคุม/ตรวจสอบการสภาวะการเผาไหมในเตาหลอมหลอ 
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11.4 รายละเอียดวิธีปฏิบัติสําหรับขอกําหนดที่สําคัญ 
ผูประกอบกิจการโรงงานบางแหง ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

ควบคุมปองกันการหกลน รั่วไหลของของเสียโดยเฉพาะของเสียอันตรายที่เปน

ของเหลว ซึ่งขอแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับขอกําหนดนี้ ไดแก 
พื้นท่ีประกอบกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดการหกลนหรือร่ัวไหลของสารเคมีหรือของเสียอันตราย
ท่ีเปนของเหลว ตองมีคันกั้นหรือรางระบายโดยรอบพรอมบอเก็บกักเพื่อนําไปบําบัด 
ในบริเวณที่ตั้งถังตกตะกอน ถังปฏิกิริยา หมอตม หอกลั่น ที่ลางถัง ฯลฯ ควรจัดทําคันก้ัน  (Bund) 

ซ่ึงมีความสูงจากพ้ืนเพียงพอที่จะก้ันและรวบรวมสารเคมีที่หกรั่วไหลออกจากภาชนะเหลานั้นไป

ทําการบําบัด กําจัดอยางถูกตองกอนระบายทิ้ง แตในกรณีที่ไมจัดทําคันก้ัน อาจทําเปนรางระบาย

โดยรอบพ้ืนที่ดังกลาวและมีบอเก็บกักเพ่ือกรณีเกิดการรั่วไหลของของเสียหรือสารเคมีออกจาก

ภาชนะจะไหลลงรางระบายซ่ึงจะตอไปยังบอเก็บกักนั่นเอง  

สําหรับตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดฯที่กลาวแลว แสดงดังรูปที่ 19 

 

รูปที่ 19  ตัวอยางวิธกีารปฏิบัติงานท่ีดีในการทําคันกั้น (Bund)  
เพื่อรวบรวมของเสียท่ีรั่วไหลออกจากภาชนะไปบําบัด กําจัด 
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มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการปองกันไอระเหยและเสียงดังจากการลางถังบรรจุสารเคมีใชแลว 
1) แยกบริเวณที่มีการตีโซลางถังดวยตัวทําละลายออกจากพื้นที่อื่น เพ่ือลดเสียงและปองกันการฟุง

กระจายของไอระเหยของตัวทําละลาย โดยควรทําในหองหรือตูที่มีระบบดูดอากาศออกไปบําบัด 

2) แยกบริเวณที่มีการพนสีออกจากพ้ืนที่อื่น เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของไอระเหยของสี 

โดยควรพนสีในตูที่มีมานน้ําเพ่ือจับละอองสี และดูดอากาศที่มีไอระเหยของสีไปบําบัด 

3) ตองติดตั้งระบบดูดไอระเหยของสารเคมี และ/หรือสีออกไปบําบัดโดยใชระบบบําบัดที่มี

ประสิทธิภาพ เชน ระบบ Wet Scrubber 
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