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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2561
ตามข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายให้นําออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กํ า หนดในภาคผนวกที่ ๔ ท้ า ยประกาศดั ง กล่ า ว โดยให้ ใช้ แ บบ สก. ๒ ในการยื่ น ขออนุ ญ าต
นํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ออกนอกบริ เวณโรงงาน โดยการยื่ น ขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต
อาจกระทํ า ผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ กระทํ า แบบอั ต โนมั ติ ผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ได้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตสามารถกระทํ า ผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือกระทําแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย
และระยะเวลา ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่
ความในข้อ 7 (1) และข้อ 7 (3) ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกรณี
ที่ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประสงค์จะขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 5 เว้นแต่ข้อความในข้อต่าง ๆ ในระเบียบนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในระเบียบนี้
“การขออนุ ญ าตผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ” หมายถึง การขออนุ ญ าตนํ าสิ่งปฏิ กูล หรือ วัส ดุ
ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ออกนอกบริเวณโรงงานผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์เข้ ากั บ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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“การขออนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อสัญ ญาณ
คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการอนุญาตแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการจัดการตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
“การอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอธิบ ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ ผู้ซึ่งอธิบ ดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
“การอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) โดยให้ถือว่าเป็นการอนุญาตโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
“รหัสประจําตัว” หมายถึง กลุ่มตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อนํามาใช้สําหรับการดําเนินการใด ๆ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
“รหัสผ่าน” หมายถึง กลุ่มตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้
ผู้ประกอบกิจการโรงงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับรหัสประจําตัว
“ระบบ” หมายถึง ระบบการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ขออนุญาต” หมายถึง ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง” หมายถึง ผู้บําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้การรับรองเพื่อเข้าสู่ระบบการขออนุญาต
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 1
หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตต้องมีรหัสประจําตัวและรหัสผ่านที่ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วที่ ได้รับการรับ รองที่ จะเข้ามาร่วมดําเนิ นการตามระเบี ยบนี้ ต้ อ งมี รหั สประจําตัวและ
รหัสผ่านที่ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ข้อ 7 การขออนุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนํามาขออนุญาตต้องเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่สามารถนําไปบําบัดหรือกําจัดได้ตามวิธีการกําจัดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(2) สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ตาม (1) ต้ อ งเป็ น ประเภทเดี ย วกั บ ที่ เคยได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้นําออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อนําไปบําบัดหรือกําจัดมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นขออนุญาต
ตามระเบียบนี้
(3) ต้ อ งนํ า ไปบํ า บั ด หรือ กํ า จั ด โดยผู้ บํ า บั ด และกํ าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ ได้ รั บ
การรับรอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
หมวด 2
การขออนุญาตและการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 8 การขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขออนุญาตเข้าระบบโดยใช้รหัสประจําตัวและรหัสผ่าน
(2) ผู้ ข ออนุ ญ าตนํ าเข้ าข้ อ มู ล รหั ส ของชนิ ด และประเภทของสิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว
ชื่อหรือคําบรรยาย ปริมาณ วิธีการกําจัดและทะเบียนโรงงานของผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(3) ผู้ขออนุญาตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่นําเข้าตาม (2)
(4) ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เข้าระบบโดยใช้รหัสประจําตัวและรหัสผ่าน
(5) ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วยืนยันรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วตามรายการที่ขออนุญาตภายใน 3 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ผู้ขออนุญาตยืนยันความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล ตาม (3) โดยการยื น ยั น รับ บํ าบั ด หรือ กํ าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล หรือ วัส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ วดั งกล่ าวข้ างต้ น
หรือหากไม่มีการยืนยันให้มีผล ดังต่อไปนี้
(5.1) กรณี ไม่มีการยืนยันรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกรายการ
ภายในกําหนดระยะเวลา ให้ถือว่าไม่มีการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้
(5.2) กรณีมีการยืนยันรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกรายการภายใน
กําหนดระยะเวลา ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับไว้พิจารณาต่อไปได้
(5.3) ในการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละครั้ง หากไม่มีการยืนยันรับบําบัด
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบางรายการภายในกําหนดระยะเวลาและมีการยืนยันรับบําบัด
หรือ กําจัด สิ่งปฏิ กูลหรือ วัสดุที่ ไม่ใช้แล้วบางรายการภายในกําหนดระยะเวลา ให้ ถือ ว่ารายการที่ ไม่ มี
การยืนยันเป็นรายการที่ไม่รับพิจารณา และรายการที่มีการยืนยันเป็นรายการที่สามารถรับไว้พิจารณาได้
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ข้อ 9 กรณีมีการยืนยันรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้บําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 8 (5) การอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการออกคําสั่งอื่น ๆ จะดําเนินการโดยระบบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อนุ ญ าตไม่ เกิ น 1 ปี ทุ ก รายการหรื อ บางรายการตามที่ ได้ ยื่ น ขออนุ ญ าต กรณี เมื่ อ
พิจารณาแล้วเอกสารครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถพิจารณาอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานได้ ทั้งนี้ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(2) ไม่อนุญาตทุกรายการหรือบางรายการตามที่ได้ยื่นขออนุญาต กรณีเมื่อพิจารณาแล้วไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถพิจารณาอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานได้
ทั้งนี้ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(3) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าเอกสารไม่เพียงพอ กรณีเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกรายการ
หรือบางรายการตามที่ได้ยื่นขออนุญาตมีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอที่จะพิจารณาใด ๆ ได้ ทั้งนี้
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด กรณีนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขออนุญาตใหม่เท่านั้น
ข้อ 10 การไม่ รั บ พิ จ ารณาตาม (5.3) ของข้ อ 8 และคํ า สั่ ง ตามข้ อ 9 ให้ แ จ้ ง ให้
ผู้ขออนุญาตทราบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบ สก.2-1 ท้ายระเบียบนี้
หมวด 3
การขออนุญาตและการอนุญาตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 11 รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผู้ขออนุญาตจะนํามาขออนุญาตแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องได้รับการยืน ยัน รับ บํ าบั ด หรือ กําจัดสิ่งปฏิ กูลหรือ วัสดุที่ ไม่ใช้แล้วจาก
ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรองก่อนการยื่นขออนุญาต
ข้อ 12 การขออนุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขออนุญาตเข้าระบบโดยใช้รหัสประจําตัวและรหัสผ่าน
(2) ผู้ ข ออนุ ญ าตนํ าเข้ าข้ อ มู ล รหั ส ของชนิ ด และประเภทของสิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว
ชื่อหรือคําบรรยาย ปริมาณ วิธีการกําจัดและทะเบียนโรงงานของผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกําหนด
(3) ผู้ขออนุญาตตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่นําเข้าตาม (2)
ข้อ 13 ภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการตามข้อ 12 (3) แล้วการอนุญาตแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนิน การโดยระบบ โดยระบบจะอนุญ าตไม่เกิน 1 ปีทุ กรายการหรือ
บางรายการโดยอั ต โนมั ติ ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ว่าเมื่ อ ระบบตรวจสอบแล้ วให้ ผ ลว่าสิ่ งปฏิ กู ล หรือ วัส ดุ
ที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวสามารถนําไปบําบัดหรือกําจัดได้โดยผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ได้รับการรับรอง
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สําหรับรายการที่ ระบบไม่ ส ามารถอนุ ญ าตได้ ไม่ ว่ากรณี ใด ๆ รายการดั งกล่าวจะถูก นํ าไป
ดําเนินการขออนุญาตและดําเนินการอนุญาตตามหมวด 2 โดยอัตโนมัติ
ข้อ 14 การอนุญาตตามข้อ 13 ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบ
สก.2-1 ท้ายระเบียบนี้
หมวด 4
การขออนุญาตและการอนุญาตเพิ่มเติมและยกเลิกการได้รับอนุญาต
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 15 ในระหว่ างระยะเวลาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตตามข้ อ 9 (1) หรือ ข้ อ 13 แล้ ว แต่ ก รณี
และคํ าสั่งอนุ ญ าตผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ คํ าสั่ งอนุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ผู้ขออนุญาตสามารถขออนุญาตดังต่อไปนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(1) เพิ่มเติมรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และให้รวมถึงการเพิ่มเติมชื่อหรือคําบรรยาย
ปริมาณ วิธีการกําจัด ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วย
(2) ยกเลิกรายการที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 9 (1) หรือข้อ 13 มาแล้ว
ข้อ 16 ความในข้อ 15 มิให้ใช้บังคับหากระยะเวลาในคําสั่งอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือคําสั่งอนุญ าตแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 9 (1) หรือข้อ 13 แล้วแต่กรณี
เหลือน้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 17 ให้นําความในหมวด 2 และหมวด 3 มาใช้บังคับกับการดําเนินการตามข้อ 15
โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาการอนุญาต ให้อนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่คําสั่งอนุญาตตามข้อ 9 (1)
หรือข้อ 13 แล้วแต่กรณี ยังคงเหลืออยู่
ข้อ 18 การแจ้งผลการพิจารณาตามหมวดนี้ ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบ สก.2-2 ท้ายระเบียบนี้
หมวด 5
เงื่อนไขการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 19 กรณี สั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ เกิ ด ขั ด ข้ อ งจนไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ได้
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมจะงดการให้ บ ริ ก ารตามระเบี ย บนี้ ไ ม่ ว่ า จะอยู่ ใ นระหว่ า งการดํ า เนิ น การ
ตามขั้นตอนใดในระเบียบนี้ก็ตาม จนกว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ข้อ 20 กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใด ๆ ที่ เกิ ด จากการที่
ผู้ขออนุญาต ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 21 ห้ า มผู้ ข ออนุ ญ าต ผู้ บํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว หรื อ ผู้ บํ า บั ด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง แก้ไขคําสั่งใด ๆ ที่ออกตามระเบียบนี้
ข้อ 22 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่ต้องรับผิด
ในทางแพ่ งและหรือ ทางอาญาที่ เกิด ขึ้น อัน เนื่ องมาจากการนํ าเข้าและยืน ยัน ข้อ มูล ของผู้ขออนุ ญ าต
การยื น ยั น รับ บํ าบั ด หรือ กํ าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ของผู้ บํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ งปฏิ กู ล หรือ วัส ดุ
ที่ไม่ใช้แล้วหรือผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง ตามระเบียบนี้
ข้อ 23 ไม่ว่าในเวลาใด ๆ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจระงับการดําเนินการตามระเบียบนี้
หากปรากฏว่าผู้ ขออนุ ญ าต ผู้ บํ าบั ด และกํ าจัด สิ่ งปฏิ กู ล หรือ วัส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว หรือ ผู้ บํ าบั ด และกํ าจั ด
สิ่งปฏิ กูล หรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วที่ ได้รับ การรับ รอง ดําเนิ นการตามระเบี ยบนี้ ไปในทางที่ ก่อ ให้ เกิดความ
เสียหายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือดําเนินการตามระเบียบนี้ไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการระงับการดําเนินการตามระเบียบนี้
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ขออนุญ าต ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือผู้บําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 24 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายออกให้
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออกให้แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี และให้หนังสือแจ้งผลดังกล่าว
ที่ ยังมี ผ ลใช้บั งคั บ อยู่ ในวัน ที่ ระเบี ย บนี้ ใช้ บั งคั บ ยั งคงใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปได้ ต่ อ ไปจนกว่าจะสิ้ นระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในหนังสือ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มงคล พฤกษ์วัฒนา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สก.2-1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ อก
..เลขรับที่
./
.
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
.

ทะเบียนโรงงานเลขที่
.
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณ วิธีการ ทะเบียนโรงงาน
ลาดับที่
ผลการพิจารณา เหตุผล
(ตัน) กาจัด ผู้รับดาเนินการ
รหัส ชื่อหรือคาบรรยาย

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่

.

ถึงวันที่

ออกให้ ณ วันที่

.
.

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้เป็นการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้มีเอกสารแสดงเหตุผลแนบมาด้วย

๒
เอกสารแสดงเหตุผล
เลขที่ อก
ของ

.-

เลขรับที่
.ทะเบียนโรงงานเลขที่

วิธีการกาจัด
011 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
031 เป็นวัตถุดิบทดแทน
032 ส่งกลับผู้ขายเพือ่ กาจัด
033 ส่งกลับผู้ขายเพือ่ นากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้า
039 นากลับมาใช้ซ้าด้วยวิธีอนื่ ๆ
041 เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน
042 ทาเชือ้ เพลิงผสม
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
049 นากลับมาใช้ประโยชน์อกี ด้วยวิธอี ื่นๆ
051 เข้ากระบวนการนาตัวทาละลายกลับมาใหม่
052 เข้ากระบวนการนาโลหะกลับมาใหม่
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ ด่าง
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกริ ิยา
059 นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอืน่ ๆกลับคืนมาใหม่
061 บาบัดด้วยวิธีชีวภาพ
062 บาบัดด้วยวิธีทางเคมี
063 บาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
เหตุผล
01 ผู้รับดาเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บาบัด/ กาจัด/นากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบาบัด/กาจัด/นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดาเนินการได้รับคาสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบ
กิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดาเนินการไม่ยินยอมรับบาบัด/กาจัด/นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยืน่ ขออนุญาตฯ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบ
ในส่วนขยาย
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
เหตุผลกรณีอนื่ ๆ
99 อื่นๆ ระบุ ....
............................................................................................

064
065
066
067
068
069
071
072
073
074
075
076
077
079
081
082
083
084

./

.
.

บาบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
บาบัดน้าเสียด้วยวิธที างเคมีภายภาพ
เข้าระบบบาบัดน้าเสียรวม
ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
ปรับเสถียร/ ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
วิธีบาบัดอื่นๆ เพือ่ ลดค่าความเป็นอันตราย
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
ฝังกลบอย่างปลอดภัย
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียรหรือทาให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
เผาทาลายในเตาเผาขยะทั่วไป
เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย
เผาทาลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดนิ หรือชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอืน่
กาจัดด้วยวิธีอนื่ ๆ
รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
ถมทะเลหรือทีล่ ุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
หมักทาปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
ทาอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

11 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดาเนินการ และหรือ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้รับดาเนินการ และหรือ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดาเนินการและ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดาเนินการและ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทาการใดๆ แทนกรรมการผูม้ ีอานาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ของผูร้ ับดาเนินการ และหรือ ผู้กอ่ กาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดทีเ่ กิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนาของเสียมากาจัด/บาบัด/นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สาเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสของวิธกี ารกาจัดไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผูม้ ีอานาจในคาขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ 1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งทางการปกครองนี้
2. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

๓
แบบ สก.2-2
บันทึกการเพิ่มเติมหรือยกเลิกรายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
เลขที่ อก
..
ของ
.
ทะเบียนโรงงานเลขที่
.
เลขรับที่ วัน/เดือน/ปี

สาระสาคัญของการเพิ่มเติมหรือยกเลิก

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่

.

ผลการพิจารณา เหตุผล

ถึงวันที่

ออกให้ ณ วันที่

.
.

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
1. บันทึกการเพิ่มเติมหรือยกเลิกฉบับนี้เป็นการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บันทึกการเพิ่มเติมหรือยกเลิกฉบับนี้มีเอกสารแสดงเหตุผลแนบมาด้วย

๔
เอกสารแสดงเหตุผล
เลขที่ อก
ของ

.-

.เลขรับที่

.ทะเบียนโรงงานเลขที่

วิธีการกาจัด
011 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
031 เป็นวัตถุดิบทดแทน
032 ส่งกลับผู้ขายเพือ่ กาจัด
033 ส่งกลับผู้ขายเพือ่ นากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้า
039 นากลับมาใช้ซ้าด้วยวิธีอนื่ ๆ
041 เป็นเชือ้ เพลิงทดแทน
042 ทาเชือ้ เพลิงผสม
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
049 นากลับมาใช้ประโยชน์อกี ด้วยวิธอี ื่นๆ
051 เข้ากระบวนการนาตัวทาละลายกลับมาใหม่
052 เข้ากระบวนการนาโลหะกลับมาใหม่
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ ด่าง
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกริ ิยา
059 นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอืน่ ๆกลับคืนมาใหม่
061 บาบัดด้วยวิธีชีวภาพ
062 บาบัดด้วยวิธีทางเคมี
063 บาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
เหตุผล
01 ผู้รับดาเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บาบัด/ กาจัด/นากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบาบัด/กาจัด/นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดาเนินการได้รับคาสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบ
กิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดาเนินการไม่ยินยอมรับบาบัด/กาจัด/นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยืน่ ขออนุญาตฯ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบ
ในส่วนขยาย
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
เหตุผลกรณีอนื่ ๆ
99 อื่นๆ ระบุ ....
............................................................................................

064
065
066
067
068
069
071
072
073
074
075
076
077
079
081
082
083
084

./

.
.

บาบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
บาบัดน้าเสียด้วยวิธที างเคมีภายภาพ
เข้าระบบบาบัดน้าเสียรวม
ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
ปรับเสถียร/ ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
วิธีบาบัดอื่นๆ เพือ่ ลดค่าความเป็นอันตราย
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
ฝังกลบอย่างปลอดภัย
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียรหรือทาให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
เผาทาลายในเตาเผาขยะทั่วไป
เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย
เผาทาลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดนิ หรือชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอืน่
กาจัดด้วยวิธีอนื่ ๆ
รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
ถมทะเลหรือทีล่ ุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
หมักทาปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านัน้
ทาอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

11 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดาเนินการ และหรือ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้รับดาเนินการ และหรือ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดาเนินการและ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผูร้ ับดาเนินการและ
ผูก้ ่อกาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทาการใดๆ แทนกรรมการผูม้ ีอานาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ของผูร้ ับดาเนินการ และหรือ ผู้กอ่ กาเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดทีเ่ กิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนาของเสียมากาจัด/บาบัด/นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สาเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทาปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสของวิธกี ารกาจัดไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผูม้ ีอานาจในคาขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ 1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งทางการปกครองนี้
2. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

