(ราง) หลักเกณฑประกอบการพิจารณา
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (กากอุตสาหกรรม) ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
หลักการพิจารณาอนุญาต สก.2
1. รหัสของเสียถูกตอง
2. วิธีการกําจัดเหมาะสมกับชนิดของเสีย
3. ผูรับบําบัด/กําจัด สามารถดําเนินการไดจริง เปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต รง.4 และมีการกําจัด ของเสียสวนที่เหลืออยางถูกตอง
4. ผูกอกําเนิดของเสียเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลของเสียที่แจงให กรอ. อนุญาต
5. เอกสารและขอมูลที่ไมครบถวนจะทําใหการอนุญาตลาชา
6. ผูกอกําเนิดมีหนาที่ติดตามของเสีย ทั้งชนิดและปริมาณ วาสงไปถึงยังผูรับบําบัด/กําจัดแลวหรือไม
รหัสวิธีกําจัด
011 คัดแยกประเภทเพื่อ
จําหนายตอ (sorting)

ของเสีย
ของเสียไมอันตราย เชน ไม
แกว กระดาษ พลาสติก
โลหะ เปนตน (ตองไม
ปนเปอน ผสม หรือปะปน
กับของเสียอันตราย)

021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ เฉพาะของเสียรหัส
(storage) ใหระบุ
16 06 01 HA (แบตเตอรี่
ลักษณะการเก็บกัก
ชนิดตะกั่ว)
หรือภาชนะบรรจุ
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ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
โรงงานลําดับที่ 105 ไมจํากัดปริมาณ ตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
รานรับซื้อของเกา
บริษัททั่วไป

ปริมาณไมมากกวา
10 ตัน/ประเภท/ป

1. โรงงานที่เคยไดรับ หามการแปรสภาพแบตเตอรี่
อนุญาตใหประกอบ
กิจการเก็บรวบรวม
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
หนังสือยินยอมหรือสัญญาระหวาง
ผูใหบริการและผูรับบริการ ระบุ
ทะเบียนโรงงาน ผูรับกําจัด ปริมาณ
และวิธีการกําจัด
หนังสือแสดงตัวตนผูรับของเสีย เชน ยื่นทาง
- หนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย
เอกสาร
(กรณีบริษัท)
- ใบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(กรณีรานรับซื้อของเกา)
- บัตรประชาชน (กรณีบุคคลทั่วไป)
สัญญาระหวางโรงหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เกากับโรงงานที่ไดรับ
อนุญาตรวบรวม
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รหัสวิธีกําจัด

ของเสีย

ของเสียรหัส 16 01 21
HM (hybrid battery)

031 เปนวัตถุดิบทดแทน
(use as raw material
substitution) ใหระบุ
กระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสียที่ใชเปนวัตถุดิบ
ทดแทนวัสดุตัวอื่นๆ เชน
เถาลอย เถาหนัก กากปูน
ขาว อิฐทนไฟ

ผูรับดําเนินการ
2. ผูรวบรวม ที่ไดรับ
อนุญาตมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย (วอ.8)

หลักเกณฑ

**ปจจุบัน กรอ.
ไมออก รง.4 ให
รวบรวมแบตเตอรี่
เนื่องจากขาด
องคประกอบการเปน
โรงงาน **
1. โรงงานที่เคยไดรับ ปจจุบันยังไมมีโรงงานรับกําจัด/
อนุญาตใหประกอบ รีไซเคิลในประเทศ พิจารณา
กิจการเก็บรวบรวม อนุญาตจากเอกสารแนบ
แบตเตอรี่โดยไมมี
การแปรสภาพ
2. ผูสงออก
โรงงานซึ่งเพิ่ม
รายการวัตถุดิบ หรือ
เพิ่มประเภทโรงงาน
ตามที่กฎหมาย
กําหนด

เพิ่มรายการวัตถุดิบ หรือเพิ่ม
ประเภทโรงงาน ตามระเบียบ
กรอ. วาดวยเรื่องรายละเอียด
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลําดับที่ 105 และลําดับที่
106 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
(เอกสารแนบ 1)

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
ยื่นทาง
1. ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อเก็บรักษา เอกสาร
แบตเตอรี่
2. สัญญาระหวางโรงงานหลอม
ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกากับผูรวบรวม
ที่มี วอ.8

1. เอกสารสัญญาระหวางผูรับ
ดําเนินการกับบริษัทผูสงออก
2. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6) ของผูสงออก
1. ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6)
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ยื่นทาง
เอกสาร

รหัสวิธีกําจัด
ของเสีย
032 สงกลับผูขายเพื่อกําจัด ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใช
(return to original
งานแลว
producer for
disposal) ใหระบุชื่อ
ผูขายที่รับคืน

ผูรับดําเนินการ
โรงงานผูผลิตเปนผู
กําจัด

033 สงกลับผูขายเพื่อนํา
กลับไปบรรจุใหมหรือ
ใชซ้ํา (reuse
container; to be
refilled) ใหระบุชื่อ
ผูขายที่รับคืน
039 นํากลับมาใชซ้ําดวยวิธี
อื่นๆ (other reuse
methods) ใหระบุ
041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน
(use as fuel
substitution or
burn for energy
recovery)

ของเสีย เชน ถังสารเคมี
นําไปบรรจุซ้ํากลองบรรจุ
ภัณฑชนิดตางๆ

โรงงานที่เปนผูผลิต เฉพาะโรงงานที่เปนผูผลิตหรือ
หรือแบงบรรจุซึ่งเปน แบงบรรจุซึ่งเปนผูขายเทานั้น
ผูขายเพื่อนํากลับไป
บรรจุใหมหรือใชซ้ํา
เทานั้น (container)

1. สัญญาซื้อขายสารเคมีและการรับ
คืนถัง
2. กอ.1

ของเสีย เชน นําแกนสายไฟ
หรือดายกลับไปใชซ้ําใน
โรงงานผูผลิต
ของเสียที่มีคาความรอน

โรงงานที่เปนผูขาย
เพื่อนํากลับไปใชซ้ํา
(others)
โรงงานลําดับที่ 101
เตาเผาเฉพาะ/
เตาเผาปูนซีเมนต/
เตาเผาปูนขาว หรือ
เตาเผาที่ กรอ. ให
ความเห็นชอบ
โรงงานลําดับที่ 106
(ทําเชื้อเพลิงผสม/
ทําเชื้อเพลิงทดแทน)

เฉพาะโรงงานที่เปนผูขาย
เทานั้น

ตามสัญญาซื้อขาย/กอ.1

1. ของเสียที่มีคาความรอนขั้น
ต่ํา (LHV/NCV) มากกวาหรือ
เทากับ 2,800 kcal/kg
2. มีคามลสารไมเกิน EIA
(เอกสารแนบ 2)

1. ผลวิเคราะหคาความรอนขั้นต่ํา
(LHV/NCV)
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(เอกสารแนบ 2)

กรณีที่ 1ของเสียที่มีคาความ
รอนขั้นต่ํา (LHV/NCV)
มากกวาหรือเทากับ 2,800

1. ผลวิเคราะหคาความรอน
(ยกเวนของเสียบางรายการ เชน
วัสดุปนเปอนน้ํามัน กากสี กากกาว

042 ทําเชื้อเพลิงผสม (fuel ของเสียที่มีคาความรอน
blending)
ไมอนุญาตของเสีย
1. ประเภท PCB (สารโพลี
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

หลักเกณฑ
การสงกลับผลิตภัณฑที่
หมดอายุการใชงานแลวใหแก
โรงงานผูผลิตเพื่อกําจัด

เอกสารแนบ
สัญญาซื้อขาย

หมายเหตุ
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ยังไมมีการ
ใชรหัสนี้
เนื่องจาก
โรงงาน
ผูผลิตไม
พรอมจะ
กําจัดเอง
ตองสงไป
กําจัดยัง
โรงงานอื่น

รหัสวิธีกําจัด

ของเสีย
คลอริเนทเต็ดไบฟนิล)
2. กรด- ดาง(อนินทรีย)
3. น้ําชุบโลหะ
ทําเชื้อเพลิงผสม (fuel 4. น้ําเสียตางๆ ที่ไม
ปนเปอนน้ํามันหรือสาร
blending)
ไฮโดรคารบอน
เพื่อการเผาทําลาย

043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
(burn for energy
recovery) ใหระบุ
ลักษณะการเผา

ของเสียที่อนุญาต เชน
ไม ขี้เลื่อยแกลบ ชานออย
ไขมันพืช ไขมันสัตว
ปโตรเลียมแวกซ พาราฟน
ของเสียที่อนุญาต เชน ไม
ขี้เลื่อย แกลบ เปนตน
ไมอนุญาตใหบุคคล
ธรรมดา/กลุมบุคคลรับ
เศษไมที่อาบน้ํายา เชน
ไมอัด ไมวีเนียรไปเผาเพื่อ
เอาพลังงาน โดย ควร
นําไปใชกับเตาอุตสาหกรรม
ที่มีระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ผูรับดําเนินการ

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
kcal/kg
ตัวทําละลาย ขี้เลื่อยปนเปอนน้ํามัน
ฯลฯ ไมตองขอผลวิเคราะหคาความ
รอน)
กรณีที่ 2 ของเสียที่มีคาความ 1. ผลวิเคราะหคาความรอน
รอนขั้นต่ํา (LHV/NCV) นอย
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
กวา 2,800 kcal/kg และมีคา (เอกสารแนบ 2)
มลสารไมเกิน EIA
3. สัญญาระหวางโรงงานผูรับ
ดําเนินการกับเตาเผาที่ กรอ.
เห็นชอบ เพื่อสงของเสียที่ทํา
เชื้อเพลิงผสมแลวไปเผาตอ
โรงงานประกอบ
1. รับไดไมจํากัดปริมาณ
หนังสือยินยอมหรือสัญญาระหวาง
กิจการตรงกับ
2. ตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ผูใหบริการและผูรับบริการ ระบุ
ประเภทของเสีย
กําหนด เชน เกลือสินเธาว ตาม ทะเบียนโรงงาน ผูรับกําจัด ปริมาณ
หรือนําของเสียไปเผา เงื่อนไขในใบอนุญาตไมใหใช
และวิธีการกําจัด
เปนตนกําลัง
เศษไมเปนเชื้อเพลิง
บุคคลธรรมดา/กลุม
บุคคล

หลักเกณฑ

ปริมาณไมเกินกวา 10 ตัน/
ประเภท/ป (หากปริมาณ
มากกวานี้จะพิจารณาเปน
กรณีๆ ไป)

1.หนังสือยืนยันการใชประโยชนของ
เสีย
2. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชน เชน ใบจดทะเบียน
พาณิชย กลุมชุมชน กลุมแมบาน
สหกรณ ชมรม ฯลฯ
3. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน
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รหัสวิธีกําจัด
ของเสีย
044 เปนวัตถุดิบทดแทนใน ของเสียที่มีสถานะเปน
เตาเผาปูนซีเมนต (use ของแข็ง และของแข็งกึ่ง
เหลว
as co-material in
cement kiln or
rotary kiln) ใหระบุ
ผลิตภัณฑ

049 นํากลับมาใชประโยชน
อีกดวยวิธีอื่นๆ (other
recycle methods)
ใหระบุ

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย เชน
- เศษเหล็กสงไปโรงงาน
ลําดับที่ 59
- เศษทองแดง อลูมิเนียม
สงไปโรงงานลําดับที่ 60
- เศษพลาสติกสงไปโรงงาน
ลําดับที่ 53(5)
- เศษกระดาษสงไปโรงงาน
ลําดับที่ 38(2)
- ยางรถยนตใชแลวไปผลิต
น้ํามันดวยกระบวนการ
ไพโรไลซิส
-นําน้ํามันพืชใชแลวไป
ผลิตไบโอดีเซล
เปนตน

ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
โรงงานลําดับที่ 101 1. มีคาออกไซดของ 4 ธาตุ
(เตาเผาปูนซีเมนต) หลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 20 โดย
น้ําหนัก (Dry Basis)
2. มีคามลสารไมเกิน EIA
(เอกสารแนบ 2)
โรงงานลําดับที่ 106 มีคาออกไซดของ 4 ธาตุหลัก
(ทําวัตถุดิบทดแทน (Si, Al, Fe, Ca) รวมกันไมนอย
กวารอยละ 20 โดยน้ําหนัก
เพื่อสงเตาเผา
ปูนซีเมนต)
(Dry Basis)
โรงงานประกอบ
- ไมจํากัดปริมาณ โดยพิจารณา
กิจการตรงกับ
ตามเงื่อนไขใบอนุญาต
ประเภทของเสีย
- กรณีบรรจุภัณฑใชแลว
พิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปรีไซเคิลและสอดคลองกับ
การอนุญาตประกอบกิจการที่
ผูรับดําเนินการไดรับอนุญาต

เอกสารแนบ
1. ผลวิเคราะหคาออกไซดของ 4
ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)
2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(เอกสารแนบ 2)
ผลวิเคราะหคาออกไซดของ 4 ธาตุ
หลัก (Si, Al, Fe, Ca)
1. หนังสือยินยอมหรือสัญญา
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
ระบุทะเบียนโรงงาน ผูรับกําจัด
ปริมาณ และวิธีการกําจัด
2. ระบุลักษณะและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ หรือแนบรูปถายของเสีย
(กรณีบรรจุภัณฑใชแลว) พรอมชี้แจง
การปนเปอน
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หมายเหตุ

รหัสวิธีกําจัด

051 เขากระบวนการนําตัว
ทําละลายกลับมาใหม
(solvent
reclamation/
regeneration)
052 เขากระบวนการนํา
โลหะกลับมาใหม
(reclamation/regen
eration of metal
and metal
compounds)
053 เขากระบวนการคืน
สภาพกรด/ดาง
(acid/base
regeneration)
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย
ผูรับดําเนินการ
บุคคลธรรมดา/กลุม
ของเสียไมอันตราย เชน
แมบาน/กลุมสหกรณ
- เศษผา ทําพรม
(End User)
- ไม/ยางรถยนต ทํา
เฟอรนิเจอร
- ขี้เลื่อย กอนเพาะเห็ด
- แกลบ วัสดุปูรองเลาเปดไก
- ขี้เถาแกลบ วัสดุรองปลูก

หลักเกณฑ
1. ไมเกิน 100 ตัน/ประเภท/
ป
2. ของเสียตองไมปนเปอนผสม
หรือปะปนกับสารอันตราย

กรณีลานตากมัน

(เดิม)โรงงานลําดับที่
9(6) หรือเปน
โรงงานลําดับที่ 106
โรงงานลําดับที่ 106
ประกอบกิจการกลั่น
ตัวทําละลาย

ปริมาณกากมันที่อนุญาต/ป
= ปริมาณผลิตภัณฑมันเสน
X คาสัมประสิทธิ์ 1.5
1. ผานกระบวนการกลั่น
2. ชี้แจงการจัดการของเสีย
สุดทายจากการกระบวนการ
รีไซเคิล

โรงงานลําดับที่ 106
ประกอบกิจการนํา
โลหะกลับมาใหม/
สกัดโลหะมีคาจากน้ํา
ชุบ กากตะกอน
ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
โรงงานลําดับที่ 106
ประกอบกิจการคืน
สภาพกรด/ดาง

ชี้แจงการจัดการของเสียสุดทาย - ตรวจสอบการขออนุญาตนํากาก
จากการกระบวนการรีไซเคิล
ของเสียที่เหลือจากการกลั่นออก
นอกโรงงาน (สก.2) หรือสัญญาการ
สงของเสียสุดทายไปบําบัด/กําจัด

ของเสีย เชน ทินเนอร
ตัวทําละลายอินทรียใชแลว

ของเสีย เชน การนํากลับคืน
ของโลหะมีคา (Precious
metal recovery) จาก
อุปกรณหรือชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิคส หรือตะกอน
ที่มีโลหะมีคา หรือ นํากลับ
คืนปรอท เปนตน
กรด/ดาง

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
ยื่นทาง
1. หนังสือยืนยันการใชประโยชน
เอกสาร
ของเสีย
2. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช
ประโยชน เชน ใบจดทะเบียน
พาณิชย กลุมชุมชน กลุมแมบาน
สหกรณ ชมรม ฯลฯ
3. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน

- ตรวจสอบการขออนุญาตนํากาก
ของเสียที่เหลือจากการกลั่นออก
นอกโรงงาน (สก.2) หรือสัญญาการ
สงของเสียสุดทายไปบําบัด/กําจัด

ชี้แจงการจัดการของเสียสุดทาย - ตรวจสอบการขออนุญาตนํากาก
จากการกระบวนการรีไซเคิล
ของเสียที่เหลือจากการกลั่นออก
นอกโรงงาน (สก.2) หรือสัญญาการ
สงของเสียสุดทายไปบําบัด/กําจัด
Page 6

รหัสวิธีกําจัด
054 เขากระบวนการคืน
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา
(catalyst
regeneration)
059 นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวอื่นๆ กลับคืน
มาใหม (other
recovery unlisted
materials) ใหระบุ
061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ
(biological
treatment)
062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี
(chemical
treatment)
063 บําบัดดวยวิธีทาง
กายภาพ (physical
treatment)
064 บําบัดดวยวิธีทางเคมี
กายภาพ (physicochemical
treatment)
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย
ตัวเรงปฏิกิริยา

ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
เอกสารแนบ
โรงงานลําดับที่ 106 ชี้แจงการจัดการของเสียสุดทาย - ตรวจสอบการขออนุญาตนํากาก
ประกอบกิจการคืน จากการกระบวนการรีไซเคิล
ของเสียที่เหลือจากการกลั่นออก
สภาพตัวเรงปฏิกิริยา
นอกโรงงาน (สก.2) หรือสัญญาการ
สงของเสียสุดทายไปบําบัด/กําจัด
ของเสียเชน การทําคอปเปอร โรงงานลําดับที่ 106 ชี้แจงการจัดการของเสียสุดทาย - ตรวจสอบการขออนุญาตนํากาก
ของเสียที่เหลือจากการกลั่นออก
ซัลเฟตจากน้ํายากัดทองแดง ประกอบกิจการนําสิ่ง จากการกระบวนการรีไซเคิล
นอกโรงงาน (สก.2) หรือสัญญาการ
การทําเฟอริกคลอไรดจาก ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
สงของเสียสุดทายไปบําบัด/กําจัด
กรดไฮโดรคลอริก การคืน
ใชแลวอื่นๆ กลับคืน
สภาพถานกัมมันต และลางเร มาใหม
ซินเมมเบรน เปนตน
ของเสีย เชน นําน้ํากากสา โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหของเสียที่เขาระบบ
ไปผลิตไบโอแกส
หรือโรงงานลําดับที่ และ EIA
บําบัดทางชีวภาพ
88 (ผลิตไฟฟาจาก
ไบโอแกส)
เชน การบําบัดน้ําเสีย

หมายเหตุ
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหของเสียที่เขาระบบ
และ EIA
บําบัดทางเคมี
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
และ EIA
**ตัวอยางการบําบัดทาง
กายภาพ เชน API Tank**
โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
และ EIA

ผลวิเคราะหของเสียที่เขาระบบ
บําบัดทางกายภาพ

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

ผลวิเคราะหของเสียที่เขาระบบ
บําบัดทางเคมีกายภาพ

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
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รหัสวิธีกําจัด
065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธี
ทางเคมีกายภาพ
(physico-chemical
treatment of
wastewater)
066 เขาระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม (direct
discharge to central
wastewater
treatment plant)

ของเสีย
ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
เอกสารแนบ
หมายเหตุ
ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด
ในรูปอิมัลชั่น เชน Coolant
และ EIA
ทางเคมีกายภาพ

ไมอนุญาตน้ําปนเปอนน้ํามัน โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต ผลวิเคราะหน้ําเสียที่เขาระบบบําบัด
ในรูปอิมัลชั่น เชน Coolant ประกอบกิจการ
และ EIA
น้ําเสียรวม
บําบัดน้ําเสียรวม
**อนุญาตเฉพาะกรณีที่สงน้ํา
เสียเขาระบบบัดน้ําเสียรวม
โดยตรง (ยกเวนการขนสงทาง
ทอ) เทานั้น**
โรงงานลําดับที่ 101 ทําการปรับเสถียรเพื่อ
067 ปรับเสถียรดวยวิธีทาง
ประกอบกิจการปรับ ดําเนินการโดยวิธีอื่นตอไป เชน
เคมี (chemical
เสถียรดวยวิธีทางเคมี นําไปฝงกลบยังโรงงานผูรับ
stabilization)
ดําเนินการ (ลําดับที่ 105)
068 ปรับเสถียร/ตรึงทาง
โรงงานลําดับที่ 101 ทําการปรับเสถียรและทํากอน
เคมีโดยใชซีเมนตหรือ
ประกอบกิจการปรับ แข็งเพื่อดําเนินการโดยวิธีอื่น
วัสดุ pozzolanic
เสถียรดวยวิธีทาง
ตอไป เชน นําไปฝงกลบยัง
ปรับเสถียร/ตรึงทาง โรงงานผูรับดําเนินการ (ลําดับที่
(chemical fixation
เคมีโดยใชซีเมนต
105)
using cementitious
หรือวัสดุ
and/or pozzolanic
material)
pozzolanic
069 วิธีบําบัดอื่นๆ เพื่อลด
โรงงานลําดับที่ 101 บําบัดโดยวิธีอื่นๆ ตัวอยาง เชน
คาความเปนอันตราย
กระบวนการ Ozonation,
UV Irradiation, Neutralization
(other
เพื่อลดคาความเปนอันตราย
detoxification
methods) ใหระบุ
(other detoxification methods)
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558
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*กรณี
บจก.
สยามเอ็น
ไวรอน
เมนทอล
เทคโนโลยี่*

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

ยังไมมี
การใช
รหัสนี้

รหัสวิธีกําจัด
071 ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล (sanitary
landfill) เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่ไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น

072 ฝงกลบอยางปลอดภัย
(secure landfill )

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย
1. ของเสียที่ฝงกลบได คือ
ของเสียไมอันตราย เทานั้น
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวที่เปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน)
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่ฆา
เชื้ออื่นๆ
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะ
บรรจุ)
1. ของเสียที่ฝงกลบได คือ
ของเสียอันตรายและของเสีย
ไมอันตราย
2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
- ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวที่เปนสาร
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด (กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน)
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่ฆา

ผูรับดําเนินการ
โรงงานลําดับที่ 101
หรือ 105 (ฝงกลบ)

หลักเกณฑ

โรงงานลําดับที่ 101
หรือ 105 (หลุมฝง
กลบของเสีย
อันตราย)

- ปจจุบันใชในกรณีที่สงของเสีย
ไมอันตรายไปฝงกลบในหลุม
ฝงกลบของเสียอันตรายเทานั้น
- เฉพาะกรณีของเสียไม
อันตราย ที่ประสงคจะฝงกลบ
ในหลุมของเสียอันตราย อาจจะ
พิจารณาอนุญาตเฉพาะของเสีย
ไมอันตรายที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงของเสียอันตราย
โดยตองแสดงผลวิเคราะห
/SDS ซึ่งจะตองไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

เอกสารแนบ

หมายเหตุ
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รหัสวิธีกําจัด

ของเสีย

เชื้ออื่นๆ
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะ
บรรจุ)
073 ฝงกลบอยางปลอดภัย 1. ของเสียที่ฝงกลบได คือ
เมื่อทําการปรับเสถียร ของเสียอันตรายที่ผานการ
หรือทําใหเปนกอนแข็ง ปรับเสถียรแลว
แลว (secure landfill 2. ไมอนุญาตใหฝงกลบ
of stabilized and/or - ของเหลว โดยเฉพาะ
ของเหลวที่เปนสาร
solidified wastes)
ไฮโดรคารบอน น้ํามัน ครีม
และโลชั่น ทุกชนิด กรณี
ของเหลวในภาชนะบรรจุ
จะตองแยกของเหลวออกไป
จัดการโดยวิธีอื่นกอน
- ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่ฆา
เชื้ออื่นๆ
- เข็ม และ วัสดุแหลมคม
(เวนแตจะใสในภาชนะ
บรรจุ)
- ของเสียปนเปอน
สารอินทรียอันตราย เชน
เศษผาปนเปอนน้ํามัน ไส
กรองน้ํามัน เศษ
- สารไวไฟ
- สารระเบิดที่ไมสามารถ
ปรับเสถียรได
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ผูรับดําเนินการ

หลักเกณฑ

เอกสารแนบ

หมายเหตุ

โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
และ EIA ดวย (ตองไมเปนของ
หรือ 105
(หลุมฝงกลบของเสีย เสียที่ EIA หามรับดําเนินการ)
อันตราย: secure
landfill )
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รหัสวิธีกําจัด
074 เผาทําลายในเตาเผาขยะ
ทั่วไป (burn for
destruction) เฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวที่ไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น
075 เผาทําลายในเตาเผา
เฉพาะสําหรับของเสีย
อันตราย (burn for
destruction in
hazardous waste
incinerator)

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย
- แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วและ
แบตเตอรี่ไฮบริดจ

ผูรับดําเนินการ

หลักเกณฑ

เอกสารแนบ

หมายเหตุ

โรงงานลําดับที่ 101 พิจารณาตามเงื่อนไขใบอนุญาต
(เตาเผาของเสียไม
และ EIA
อันตราย)

1. ของเสียที่สามารถเผา
โรงงานลําดับที่ 101
ทําลายได คือ ของเสีย 20 (เตาเผาของเสีย
ประเภท ตามประกาศ กรอ อันตราย)
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ 4)
2. ไมอนุญาตใหเผาของเสีย
ดังนี้
- ของเสียที่ระเบิดได
-สารกัมมันตรังสี
- สารที่มีแนวโนมที่ติดไฟได
และมีแนวโนมเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง
- PCB (สารโพลีคลอริเนท
เต็ดไบฟนิล) จากหมอแปลง
ไฟฟา
- Dioxin
- ของเสียที่ไมสามารถเผาไหม

1. ผลวิเคราะหคาความรอน
1. พิจารณาตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต และ EIA (เอกสาร 2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
(เอกสารแนบ 2)
แนบ 2 และเอกสารแนบ 3)
2. ของเสียที่มีองคประกอบของ
สารอินทรียและมีคาความรอน
มากกวา 2,800 kcal/kg
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รหัสวิธีกําจัด

ของเสีย
ผูรับดําเนินการ
ได เชน เศษปูนปลาสเตอร
เซรามิก หลอดไฟ แบตเตอรี่
แอสเบสตอส
- ของเสียกรด-ดางแกที่ไม
ปนเปอนน้ํามันและสาร
ไฮโดรคารบอน
076 เผาทําลายรวมใน
ไมอนุญาตใหเผาทําลาย
โรงงานลําดับที่ 101
เตาเผาปูนซีเมนต (co- ของเสีย ดังตอไปนี้
(เตาเผาปูนซีเมนต)
incineration in
- ของเสียมีฤทธิ์เปน กรดcement kiln)
ดางรุนแรง
- น้ําชุบโลหะ
- น้ําเสียตางๆ ที่ไมปนเปอน
น้ํามันและสารไฮโดรคารบอน
- แอสเบสตอส
- สารกัมมันตภาพรังสี
- สารระเบิด
- PCB
- ของเสียติดเชื้อ
- ของเสียปนเปอนไซยาไนด
-ของเสียที่จัดเปนอาวุธ
ชีวภาพและอาวุธเคมี
077 อัดฉีดลงบอ ใตดิน
แหลงที่มีการขุดเจาะ
หรือชั้นดินใตทะเล
และสํารวจ
(Deepwell or
ปโตรเลียม
underground
injection; sea-bed
insertion
สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

หลักเกณฑ

เอกสารแนบ

หมายเหตุ

อนุญาตใหเผาทําลายของเสียที่ 1. ผลวิเคราะหคาความรอน
มีคาความรอนขั้นต่ํานอยกวา 2. ผลวิเคราะหคามลสารตาม EIA
2,800 kcal/kg เชน น้ําเสีย (เอกสารแนบ 2)
ปนเปอนน้ํามันและกากตะกอน
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมี
คุณสมบัติตามของเสียที่หามเผา
ทําลาย

1. พิจารณาตาม EIA
2. การพิจารณาอนุญาต เชน
นําน้ําปนเปอนไฮโดรคารบอน
สงไปอัดกลับหลุมขุดเจาะน้ํามัน

ยื่นทาง
เอกสาร
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รหัสวิธีกําจัด
ของเสีย
079 กําจัดดวยวิธีอื่นๆ
(other disposal
methods) ใหระบุ
081 รวบรวมและสงออก
ของเสีย (วัสดุที่ไมใชแลว
นอกประเทศ (collect ที่อันตรายและไมอันตราย)
and export)
ที่ไมเขาขายเปนของเสียเคมี
วัตถุ

ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
โรงงานหรือหนวยงาน การพิจารณาอนุญาต เชน Air
เฉพาะที่มีศักยภาพ Bag และวัตถุระเบิด
ดําเนินการได
ผูสงออก
(บุคคลหรือนิติบุคคล)

ผูไดรับใบอนุญาต
สงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6)
082 ถมทะเลหรือที่ลุม
(land reclamation)

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสียที่อนุญาต ไดแก
บุคคลธรรมดาหรือ
- อิฐ
กลุม บุคคล
- หิน
- ปูน
- ทราย
- เซรามิก
- วัสดุที่มีองคประกอบของดิน
ทราย หรือหิน เชน กระเบื้อง
อิฐ ยิปซั่ม คอนกรีต
- กากตะกอน ดิน ทราย
จากอุตสาหกรรมเกษตร
- กากตะกอนจากการบําบัด
น้ําใชของโรงงาน

1. ตองไมเปนการนําไปทิ้ง
2. ตองไมเปนของเสียอันตราย
3. ตองไมใช Designated
Waste (กากอุตสาหกรรมที่ไม
เปนของเสียอันตราย แตคาน้ํา
สกัด (Waste extraction test
หรือWET) มีคามากกวา
มาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม)
4. ของเสียนั้นตองไมอยูใน
รายการของเสียจาก
กระบวนการผลิตเฉพาะ
ประเภทและไมอยูในรูปฝุน
(เอกสารแนบ 5)

เอกสารแนบ

1. สัญญาระหวางผูสงออกกับผูรับ
ดําเนินการปลายทางตางประเทศ
2. ผลวิเคราะหเบื้องตน (XRF)
หรือ ผลวิเคราะหละเอียด (TTLC,
STLC)
3. หนังสือตอบขอหารือ (ถามี)
ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(วอ.6)

หมายเหตุ
ยังไมมี
การใช
รหัสนี้
ยื่นทาง
เอกสาร

ยื่นทาง
เอกสาร

1. ชี้แจงการปรับสภาพใหมี
ยื่นทาง
คุณลักษณะทางกายภาพและทาง
เอกสาร
เคมีเหมือนวัสดุธรรมชาติ
(เอกสารแนบ 6)
2. ประเมินศักยภาพพื้นที่รองรับการ
นําของเสียไปถมที่
3. มาตรการปองกันการกอเหตุ
เดือดรอนรําคาญ
4.หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน
5. สําเนาโฉนดที่ดิน
6. รูปถาย
7.หนังสือยินยอมจากหนวยงาน
ราชการทองถิ่น
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รหัสวิธีกําจัด
083 หมักทําปุยหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน
(composting or soil
conditioner)

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558

ของเสีย
ของเสียที่ทําปุยหรือสาร
ปรับปรุงดิน เชน
- เศษชิ้นสวนพืช และสัตว
- ขี้เถาแกลบ
- กากกาแฟ
- กากยีสต กากกรองเบียร
- ดินฟอกสีน้ํามันพืช

ผูรับดําเนินการ
โรงงานลําดับที่ 43
(1) ตองเพิ่มประเภท
วัตถุดิบ และกรณีนํา
กากตะกอนชีวภาพ
ไปทําปุยตองเพิ่ม
ประเภทโรงงาน
ลําดับที่ 106 ดวย
โรงงานลําดับที่ 106
สถาบันการศึกษา/
หนวยงานราชการ/
นิติบุคคล

หลักเกณฑ
1. ไมเปนของเสียอันตราย
2. ไมปนเปอนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน
3. มีคุณสมบัติเหมาะที่จะทําปุย
หรือสารปรับปรุงดินได
4. กากตะกอนชีวภาพอนุญาต
เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรแปรรูป เยื่อและกระดาษ
เทานั้น

- อนุญาตเฉพาะขี้เถาแกลบ
ขี้เถาชานออย กากหมอ
กรอง เศษพืช เศษสัตว มูล
สัตว
- ไมอนุญาตใหรับกาก
ตะกอนชีวภาพจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย

บุคคลธรรมดา
กลุมเกษตรกร/
กลุมบุคคล

พิจารณาตามสัดสวนความ
จําเปน/พื้นที่

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
1. ผลวิเคราะห Total
Concentration และ Waste
extraction test หรือ WET เพื่อ
พิจารณา Designated Waste
(ยกเวนคา BOD, COD) ยกเวนเศษ
ชิ้นสวนพืช และสัตว
2. เอกสารรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตรหรือกรมพัฒนาที่ดินหรือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
การเกษตรวาผลิตภัณฑที่ไดมี
คุณลักษณะดานกายภาพและดาน
เคมีสามารถใชเปนปุยหรือสาร
ปรับปรุงดินได
3. สําหรับกากตะกอนชีวภาพจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียตองแสดง
กระบวนการผลิตวาสามารถทําลาย
จุลชีพที่กอใหเกิดโรคกับมนุษยได
(Human pathogens)
1. ตองมีหนังสือรับรองการเปน
ยื่นทาง
เกษตรกรจากหนวยงานราชการ
เอกสาร
2. แสดงสัดสวนการใชของเสีย/
พื้นที่
3. สําเนาโฉนดที่ดิน พรอมบัตร
ประชาชนเจาของที่ดิน
4. กรณีเชาที่ดิน ตองมีสัญญาเชา
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084 ทําอาหารสัตว
(animal feed)

ของเสีย
ตัวอยางของเสีย เชน
- ขนไกปน
- เศษพืช
- เศษสัตว

ผูรับดําเนินการ
หลักเกณฑ
โรงงานทําอาหารสัตว ไมจํากัดปริมาณ ตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา/กลุม
บุคคล

พิจารณาปริมาณตามความ
เหมาะสม

เอกสารแนบ
หมายเหตุ
หนังสือยินยอมหรือสัญญาระหวาง
ผูใหบริการและผูรับบริการ ระบุ
ทะเบียนโรงงาน ผูรับกําจัด ปริมาณ
และวิธีการกําจัด
1. หนังสือแสดงตัวตนของกลุมผูใช ยื่นทาง
ประโยชน เชน ใบจดทะเบียน
เอกสาร
พาณิชย กลุมชุมชน กลุมแมบาน
สหกรณ ชมรม หนังสือรับรองจาก
หนวยงานทองถิ่น หนังสือการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร
2. วิธีการนําของเสียไปใชประโยชน
3. กรณีเศษอาหาร: ใบรับรองการ
เปนเกษตรกรระบุชนิดสัตวพรอม
จํานวน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตอื่นๆ ใหเปนไปตามคูมือประชาชนการขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

สกอ. กรอ. 25 ม.ค. 2558
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ของเสียที่รหัสของเสียยังคลุมเครือไมชัดเจน
ลําดับ
ชื่อของเสีย
1 เศษพลาสติกจากการฉีด
2 เศษยางสังเคราะหจากการฉีด
3 เศษกระดาษจากการตัดแตง

4
5
6

7
8

9
10

11

อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากพืช เชน
มันสําปะหลัง ออย
อุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช
อลูมิเนียมดรอส (Aluminum Dross)

ฝุนแดงจากการหลอมเหล็ก
ตะกรัน (Slag) ที่เกิดขึ้นหลังจากเติมปูน
ขาวเพื่อไปจับสิ่งปนเปอนในน้ําเหล็กที่
หลอมละลาย ซึ่งตะกรันสวนนี้จะลอยอยูที่
ผิวหนาและจะตองกวาดออกจาก
เตาหลอมเหล็ก
ตะกรัน (Slag) ที่เกาะติดอยูกับดานขาง
ภายในเตาหลอม ซึ่งนานๆ ครั้งโรงงานจะ
กําจัดออก
ผงปูนขาวที่เกิดจากการหกหลนในระหวาง
การเติมลงในเตาหลอม
เศษเหล็กหรือเหล็กแทงที่เสียระหวางการ
ผลิต ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ

สกอ. กรอ. 23 เม.ย. 2558

รหัสของเสียที่ใหกําหนดในขณะนี้
หมายเหตุ
07 02 13
07 02 13
ในอนาคตควรเพิ่มรหัสใหม
19 12 01 (กระดาษ และกระดาษแข็ง ในอนาคตควรเพิ่มรหัสใหม
(Paper and Cardboard))
- โรงพิมพ
- กระดาษแบบจากโรงงานตัด
เย็บเสื้อผา
07 01 XX
ในอนาคตควรเพิ่มรหัสใหม
สําหรับการผลิตเอทานอลจาก
พืชเปนการเฉพาะ
07 01 XX
10 03 09 HA
(จากการหลอม Ingot)
10 03 08 HA (จากการหลอมตะกรัน
ลอย (Al dross))
10 02 07HM
10 02 02 (ตะกรันที่ยังไมผาน
กระบวนการปรับคุณภาพ
(Unprocessed Slag))
10 09 03 (ตะกรันจากเตาหลอมหลอ
(Furnace Slag)
16 05 07 HM สารเคมีจําพวก
สารเคมีอนินทรียที่ไมใชงานแลว หรือ
16 05 09 สารเคมีที่ไมใชงานแลว
ที่ไมอันตราย
16 03 ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และ
ยังไมไดใชงาน (Off-Specification
Batches and Unused Products)
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12

Solder Dross, Solder Paste, Solder
Cream, Solder Wire ซึ่งของเสียเหลานี้
เปนชนิดเดียวกันแตผูประกอบกิจการ
เรียกชื่อตางกัน และที่ผานมา
ผูประกอบการบางสวนกําหนดรหัส 12
01 13 ของเสียจากการเชื่อมโลหะ
(Welding Wastes) ซึ่งอาจยังไมเหมาะสม
เนื่องจาก
( ของเสียชนิดนี้ในกลุมอุตสาหกรรม
ประเภทนี้เกิดจากการบัดกรี)

รหัส 12 01 99 ของเสียอื่นที่มิไดระบุ
ไวขางตน (Wastes not Otherwise
Specified))

13

ขาไอซีอิเล็กทรอนิกสมีสวนประกอบของ
โลหะที่ไมใชเหล็ก (Non Ferrous Metal)

14

Flux Oil หรือ Flux เปนสารที่มีคุณสมบัติ
ปองกันการเกิด Oxidation และปองกัน
ความรอนใหกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดย
จะรักษาสภาพได 12 ชั่วโมง และหลังจาก
นั้นจะเสื่อมสภาพไมสามารถใชไดอีก ตอง
นําไปทิ้ง โดยทั่วไปแลว Flux oil จะมี 2
ชนิด คือ Flux Oil ธรรมดา และ Flux Oil
+ Methanol
แผงวงจรไฟฟารวม (ไอซี) ที่สวนหนึ่งเกิด
จากไอซีที่ผานการใชงานแลวชํารุด

12 01 03 (เศษโลหะที่ไมใชเหล็กจาก
การตะไบ การเจียร หรือการกลึง (NonFerrous Metal Filings and
Turnings))
สําหรับ Flux Oil ธรรมดาควรจัดอยูใน
รหัส 11 01 98 (ของเสียอื่นๆ ที่มีสาร
อันตราย (Other Wastes Containing
Dangerous Substances)) สวน Flux
oil + methanol ในเบื้องตนใหใชรหัส
11 01 99 (ของเสียอื่นที่มิไดระบุไว
ขางตน (Wastes not Otherwise
Specified))
16 02 15 HM (ชิ้นสวนที่เปน
อันตราย ที่ถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่
ไมใชงานแลว) (Hazardous
Components Removed from
Discarded Equipment)) หรือ
16 02 16 (ชิ้นสวนที่ถอดแยกจาก
อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่ไมใช 16
02 15) (Components Removed
from Discarded Equipment other
than those Mentioned in 16 02 15))
16 02 15 HM

15

16

หลอดฟูลออเรจเซนต

สกอ. กรอ. 23 เม.ย. 2558
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17

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27

- กรณี IC ที่เปน Off-Spec ปจจุบันมีการ 16 03 ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และ
ใชงานทั้ง 3 หมวด คือ 16 02 XX
ยังไมไดใชงาน (Off-Specification
16 03 XX และ 19 12 (ของเสียจาก
Batches and Unused Products)
การบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไมได
ระบุในรหัสอื่น เชน การคัดแยก การบด
การอัด การทําใหเปนเม็ด
Back up Board หรือแผนรองเจาะ
19 12 01 (กระดาษ และกระดาษแข็ง
แผนวงจรพิมพ เปนของเสียจาก
(Paper and Cardboard))
อุตสาหกรรมผลิตแผนวงจรพิมพ เปนวัสดุที่
ใชรองแผนวงจรในระหวางการเจาะเพื่อ
ปองกันไมใหแผนวงจรเสียหาย
ของเสียที่เกิดจากการแยกเกลือออกจาก
05 01 02 HA
น้ํามันโดยใชไฟฟา ซึ่งโดยปกติจะมีตะกอน
กนถัง และโรงงานจะกําจัดตะกอนกนถังนี้
จะทําเฉพาะชวง Shut Down และซอม
บํารุงเทานั้น อยางไรก็ตามในบางโรงงานจะ
มี Mud Wash ซึ่งเกิดขึ้นในถังกรองทราย
และ Interface Desalterซึ่งมีลักษณะเปน
น้ําปนกับตะกอนดวย ซึ่งของเสียทั้งหมด
เหลานี้จะใชรหัสเดียวกันหมด
Oil Contaminated Scale หรือ Tank
05 01 03 HA
Bottom Sludges ซึ่งเปน กากตะกอน
กนถังบรรจุปโตรเลียมสวนใหญจะมี Scale
ปนดวย
Heat Transfer Salt (CaNO3, MgNO3)
06 03 99
ของเสียนี้เปนสารใหความรอนทําหนาที่
เสมือนตัวกลางในการถายเทความรอนจาก
กลุมอุตสาหกรรมเคมี
เศษยางธรรมชาติ
19 12 04
เครื่องจักรเกาชํารุด
17 04 07
น้ําเสียปนเปอนน้ํามันที่ไมใชน้ํามันที่บริโภค
16 10 XX
ได (ที่ไมอยูในหมวด 12 01 และ 13 )
(หากมากกวา 5 PPM ใหอยูในหมวด
16 10 01)
น้ํา Brine
19 09 06
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว
16 06 01 HA
hybrid battery
16 01 21 HM
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ผลวิเคราะหของเสีย
(1) แสดงผลวิเคราะหคาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration Analysis) ตามขอ
5.1 และ/หรือผลวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร (Waste Extraction Test) ตามขอ 5.2 และปริมาณความเขมขนของ
สารอินทรียอันตรายตามขอ 4.4 (ตามความจําเปน)
กรณีที่
- ผูกอกําเนิดตองการโตแยงวาของเสียที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษ “HM” วาไมเปนของเสียอันตราย
- การบําบัด/กําจัดโดยวิธีฝงกลบ (รหัสกําจัด 071 – 073)
- การบําบัด/กําจัดของเสียจําพวกกากตะกอน น้ําลาง กรด-ดางใชแลว โดยใชรหัสกําจัด 049 และ
052
(2) ผลวิเคราะหคาความรอนสุทธิ (Net Calorific Value หรือ Lower Heating Value) ในหนวย
Kcal/Kg กรณีที่จะใชของเสียเปนเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงผสม (เกณฑของเสียตองมีคาความรอน มากกวา
หรือเทากับ 2,800 Kcal/Kg)
(3) ผลวิเคราะหมลสารโดยน้ําหนัก ในรูปออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) กรณีที่จะใชของเสีย
เปนวัตถุดิบทดแทน (เกณฑของเสียตองมีออกไซดของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca) รวมกันไมนอยกวารอยละ 20
(Dry Basis))
(4) ผลวิเคราะหน้ําเสีย
ผลวิเคราะหในขอ (1) (2) (3) และ (4) ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับแตวันที่สงวิเคราะหจนถึงวันที่ยื่นขอฯ
และตองวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะห
ประเภทของสารมลพิษตามที่ไดรับอนุญาต หรือ หองปฏิบัติการวิเคราะหของหนวยงานราชการ โดยใบรายงาน
ผลวิเคราะหตองระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อและเลขทะเบียนของหองปฏิบัติวิเคราะห
- ชื่อโรงงานที่กอใหเกิดวัสดุที่ไมใชแลวพรอมเลขทะเบียนโรงงาน
- ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว
- ระบุวิธีการวิเคราะห
* สามารถตรวจสอบรายชื่อหองปฏิบัติการไดที่
http://www2.diw.go.th/research/lab/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E
0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A
%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf
******************************************
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เอกสารแนบ 4
รหัสและชนิดของเสียอันตรายที่ตองกําจัดดวยวิธีเผาทําลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย
ลําดับ รหัสของเสีย
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
1 02 04 80 HA สารละลาย lead subacetate ที่ใชงานแลว (spent lead subacetate)
2 02 04 81 HA กระดาษกรองที่ปนเปอน lead subacetate (filter paper contaminated with lead
subacetate)
3 02 04 82 HA สารละลายที่ผานการกรองที่มี lead subacetate (filtrate containing lead
subacetate)
4 05 01 04 HA กากตะกอนอัลคิลที่มีสภาพเปนกรด (acid alkyl sludges)
5 05 01 07 HA น้ํามันดิน (tars) ที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
6 05 01 12 HM กรดตาง ๆ ที่มีน้ํามันปน (oil containing acids)
7 05 06 01 HA น้ํามันดิน (tars) ที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
8 05 07 01 HM ของเสียที่มีปรอทเจือปน (wastes containing mercury)
9 06 07 03 HM กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน (barium sulfate sludge containing
mercury)
10 07 04 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous
washing liquids and mother liquors)
11 07 04 03 HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ
สารละลายตั้งตน (mother liquors) (organic halogenated solvents, washing
liquids and mother liquors)
12 07 04 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors)
(other organic solvents, washing liquids and mother liquors)
13 07 04 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา
(halogenated still bottoms and reaction residues)
14 07 04 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and
reaction residues)
15 07 04 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว
(halogenated filter cakes and spent absorbents)
16 07 04 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and
spent absorbents)
17 07 04 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent
treatment containing dangerous substances)
18 07 04 13 HM ของเสียที่อยูในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous
substances)
19 14 06 01 HA สารคลอโรฟลูออโรคารบอน สารHCFC สารHFC (chlorofluorocarbons, HCFC, HFC)
20 19 11 02 HA น้ํามันดินที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
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เอกสารแนบ 5
ของเสียจากกระบวนการผลิตเฉพาะประเภท (Wastes from specific industrial processes)
1. เถา ( Ash) ที่เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล มวลชีวภาพหรือวัสดุที่เผาไหมไดตางๆ
(Fossil fuels, biomass, and combustible materials) ยกเวนเถาหนักจากถานหิน
2. เศษวัสดุหรือของเสียที่ไดจากการหั่น หรือตัดชิ้นสวนของยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง
จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว (Auto shredder wastes)
3. ฝุนที่ไดจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ( Bag house, electrostatic precipitator, cyclone,
and scrubber wastes)
4. สารเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ที่ใชงานแลว ( Spent catalyst) จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมี หรือ
ปโตรเลียม
5. ฝุนจากเตาเผาปูนซีเมนต ( Cement kilns)
6. กากตะกอนที่รีดน้ําแลว ( Dewatered sludges) จากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย หรือกระบวนการ
บําบัดน้ําที่ใชงานแลวในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
7. กากตะกอนที่รีดน้ําแลว จากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานฟอกหนังสัตว
8. โคลนเจาะ ( Drilling mud) ที่เกิดจากการสํารวจ ขุด เจาะกาซธรรมชาติหรือน้ํามัน
9. วัสดุทนไฟหรือความรอน ( Refractory materials) ที่ใชงานแลวจากเตาอุตสาหกรรมประเภทตางๆ
(Industrial furnaces, kilns, and ovens)
10. ทรายขัดผิวที่ใชงานแลว (Sand from sand blasting)
11. ทรายที่ใชงานแลวจากเบาหลอ (Sand from foundry casting)
12. ตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากขบวนการ Coal gasification
13. กากตะกอนซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ( Sulfur dioxide
scrubber waste) ของกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel combustion)
14. เศษชิ้นสวน หรือฝุนที่เกิดจากการตัดแตงหนังสัตวที่ฟอกโครมแลว
15. กากแร หรือหางแร (Tailings) ที่เหลือจากการสกัดนําเอาสินแรมาใชประโยชน (Extraction,
beneficiation, and processing of ores and minerals)
**********************************
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