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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน 
พ.ศ.  2561 

 
 

เนื่องด้วยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางประเภทหรือชนิดมีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนั้น  เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางประเภท 
หรือชนิดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  พ.ศ.  2548  
ออกนอกบริเวณโรงงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  13  (3)  (ก)  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2535)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  22  
(พ.ศ.  2556)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 

ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ประโยชน์ 

ข้อ 4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายตามที่ได้รับยกเว้นการขออนุญาต
ตามข้อ  3  ต้องไม่ถูกปนเป้ือนหรือผสม  หรือปะปนอยู่ด้วยกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย  
หรือสารอันตรายจนมีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตามภาคผนวกที่  2  
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  พ.ศ.  2548 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



รายการรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ.2561 
 

ล ำดับที ่
รหสัของชนดิ
และประเภท สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

1 02 02 01 ตะกอนจากการล้างและท าความสะอาด (sludges from washing and cleaning 
2 02 02 02 เศษเนื้อเยื่อสัตว์ (animal-tissue wastes)  
3 02 02 03 วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (materials unsuitable for 

consumption or processing) 
4 02 03 01 ตะกอนจากการล้าง การท าความสะอาด การปอกเปลือก การเหว่ียงแยก และการแยก 

(sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation ) 
5 02 03 04 วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (material unsuitable for 

consumption or processing) 
6 02 04 01 ตะกอนจากการล้างและท าความสะอาดอ้อย (sugar cane) หรือหัวน้ าตาล (sugar 

beet) (soil from cleaning and washing) 
7 02 04 99 ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified) ได้แก่ ชานอ้อย 
8 02 05 01 วัสดุที่ไม่เหมาะสมแก่การบรโิภค หรือแปรรูปต่อไป (material unsuitable for 

consumption or processing) 
9 02 06 01 วัสดุที่ไม่เหมาะสมแก่การบรโิภค หรือแปรรูปต่อไป (material unsuitable for 

consumption or processing) 
10 02 07 01 ของเสียจากการล้าง การท าความสะอาด และลดขนาดวัตถุดิบโดยเชิงกล การสับ  

(wastes from washing, cleaning and mechanical reduction of raw 
materials) เปน็ต้น 

11 02 07 04 วัสดุที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (material unsuitable for 
consumption or processing) 

12 03 01 01  ของเสียประเภทเปลือกไม้ และไม้ก๊อก (waste bark and cork) 
13 03 01 05 ขี้เลื่อย เศษไม้จากการตัดแต่งขึ้นรูปและตัดชิ้นไม้ ไม้อัดและไม้วีเนียร ์ที่ไม่ใช่ 03 01 04 

(sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than 
those mentioned in 03 01 04) 

14 03 03 01 ของเสียประเภทเปลือกไม้ และเนื้อไม้ (waste bark and cork) 
15 17 01 01 คอนกรีต (concrete) 
16 17 01 02 อิฐ (bricks) 
17 17 01 03 กระเบ้ือง และเซรามิกส ์(tiles and ceramics) 
18 17 01 07 ส่วนผสมหรือชิ้นส่วนต่างๆ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ที่ไม่ใช่ 17 01 06 

(Mixtures of concrete, bricks. tile and ceramics other than those 
mentioned in 17 01 06 ) 
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ล ำดับที ่
รหสัของชนดิ
และประเภท   สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

19 17 02 01 ไม้ (wood) 
20 17 02 02 แก้ว (glass) 
21 17 02 03 พลาสติก (plastic) 
22 17 04 02 อลูมิเนียม (aluminum) 
23 17 04 04 สังกะสี (zin) 
24 17 04 05 เหล็ก หรือเหลก็กล้า (iron and steel) 
25 17 04 06 ดีบุก (tin) 
26 17 04 07 โลหะหลายชนิดปะปนกัน (mixed metals) 
27 17 05 04 ดิน หรือหินที่ไม่ใช่ 07 05 03 (soil and stones other than those mentioned 

in 17 05 03) 
 


