
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การรับรองผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

เพื่อการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  2561 
 

 

เพื่ ออนุวัติตามข้อ  7  (3)  แห่งระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์   
วิธีการและเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2561  ที่กําหนดให้ 
ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีความประสงค์ย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วไปบําบัดหรือกําจัดยังผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง 
ตามที่หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จึงประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การรับรองผู้บําบัด   
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  การรับรองผู้บําบัด 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 เว้นแต่ข้อความในข้อต่าง ๆ  ในประกาศนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ในประกาศนี้ 
“การรับรอง”  หมายถึง  การรับรองผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ   

ขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
“ผู้ให้การรับรอง”  หมายถึง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมมอบหมาย 
“ผู้ได้ รับการรับรอง”  หมายถึง  ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่ ได้ รับ   

การรับรอง 
“หนังสือรับรอง”  หมายถึง  หนังสือที่ผู้ให้การรับรองออกให้กับผู้ได้รับการรับรองเพื่อเป็น

หลักฐานว่าได้รับการรับรอง 
“ระบบ”  หมายถึง  ระบบท่ีผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรอง 

เข้ามาใช้งานเพื่อยืนยันรับบําบัดหรือกําจัดสําหรับการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  1 
คุณสมบัติของผู้ขอรับการรับรอง 

 
 

ข้อ 4 ผู้ขอรับการรับรองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้ บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่  101  ลําดับที่  105  หรือลําดับที่  106  ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  หรือในประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(2) ต้องเคยบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยวิธีการกําจัดที่จะขอรับการรับรอง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

(3) มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  ระดับเหรียญทอง   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่  3  จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  ให้ถือว่าการได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน 
จัดการกากอุตสาหกรรม  ระดับเหรียญทอง  ตามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาแล้วไม่เกิน  3  ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  เป็นการได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  ระดับเหรียญทองตามข้อนี้แล้ว 

 (3.2) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่  4  ขึ้นไป   
(4) ไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งสั่งตามมาตรา  15  หรือมาตรา  37  หรือมาตรา  39  

แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535   
หมวด  2 

การขอรับการรับรอง 
 

 

ข้อ 5 ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหมวด  1  หากประสงค์จะขอรับการรับรองให้ ย่ืนคําขอตามแบบ  สก .10  ท้ายประกาศนี้   
ต่อผู้ให้การรับรอง   

  การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจกําหนดให้กระทําผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   

ข้อ 6 ในการพิจารณาคําขอตามข้อ  5  นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามตามหมวด  1  และข้อเท็จจริงที่ เก่ียวข้องแล้ว  ชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัดที่ขอรับการรับรองจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
เร่ือง  การกําหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัดสําหรับการขออนุญาต
และการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 7 เม่ือผู้ให้การรับรองพิจารณาแล้วเห็นว่า  คําขอของผู้ขอรับการรับรองเป็นไปตาม   
ข้อ  5  และข้อ  6  ให้ผู้ให้การรับรองออกหนังสือรับรองให้กับผู้ขอรับการรับรองตามแบบ  สก.11   
ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ 8 หนังสือรับรองให้มีอายุไม่เกิน  3  ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองและให้สามารถ 
ต่ออายุได้คร้ังละไม่เกิน  3  ปี 

ข้อ 9 การขอต่ออายุหนังสือรับรอง  ให้ผู้ได้รับการรับรองย่ืนคําขอตามแบบ  สก.10  ต่อผู้ให้  
การรับรอง  ภายใน  90  วัน  ก่อนวันสิ้นอายุหนังสือรับรอง  และให้นําความในหมวด  1  และความใน
ข้อ  6  และข้อ  7  มาใช้บังคับกับการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยอนุโลม  กรณีอนุญาตให้ต่ออายุ
หนังสือรับรองให้ระบุคําว่า  “ฉบับต่ออายุคร้ังที่...”  ไว้ด้านบนของหนังสือรับรองด้วย 

  คําขอต่ออายุหนังสือรับรองให้ใช้แบบ  สก.10  ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ 10 ภายหลังจากที่ ได้ รับหนังสือรับรอง  และยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาตามข้อ  8   

หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญ  ได้แก่  วิธีการกําจัด 
และรหัสชนิดและประเภทส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  สก.12  ท้ายประกาศนี้  
ต่อผู้ให้การรับรองและต้องได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองก่อนจึงจะดําเนินการในส่วนของการเพิ่มเติม
หรือยกเลิกได้   

  การรับรองให้เพิ่มเติมหรือยกเลิกตามวรรคหน่ึงให้ออกเป็นหนังสือตามแบบ  สก.13  
ท้ายประกาศน้ี  โดยให้ระยะเวลาการรับรองสิ้นสุดไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดตามหนังสือรับรองฉบับเดิม 

ข้อ 11 การยกเลิกหนังสือรับรองให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ให้การรับรอง 
และให้มีผลเป็นการยกเลิกหนังสือรับรองนบัแต่วันที่ได้ย่ืนหนังสือ 

หมวด  3 
หน้าที่ของผู้ได้รับการรับรอง 

 
 

ข้อ 12 ทุกระยะ  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ  7  จนถึงวันสิ้นอายุหนังสือรับรอง  
ให้ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งรายงานการตรวจติดตามผล  (Surveillance)  ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ครบกําหนด  1  ปี  ทั้งนี้  ให้รวมถึงปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองด้วย 

การตรวจติดตามผล  (Surveillance)  รวมทั้งรายงานการตรวจติดตามผล  (Surveillance)  
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ข้อ 13 ทุกระยะ  1  ปี  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ  7  จนถึงวันสิ้นอายุหนังสือ
รับรอง  ให้ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งรายงานสมดุลมวลสาร  (Mass  Balance)  ในแต่ละวิธีการกําจัด   
ตามแบบ  สก.14  ท้ายประกาศนี้  ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ครบกําหนด  
1  ปี  ทั้งนี้  ให้รวมถึงปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองด้วย 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การกํากับดูแล 

 
 

ข้อ 14 ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการรับรองตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองตามข้อ  8   
หรือข้อ  10  แล้วแต่กรณี  หากปรากฏว่าผู้ได้รับการรับรองขาดคุณสมบัติตามข้อ  4  (4)  หรือไม่ปฏิบัติตาม
หมวด  3  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการกับระบบเพ่ือมิให้ผู้รับการรับรองใช้ระบบ  จนกว่า 
ผู้ได้รับการรับรองจะมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ  4  (4)  หรือได้ปฏิบัติถูกต้องตามหมวด  3  เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้  ผู้ได้รับการรับรองดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้ง 
ไม่มีสิทธิฟ้องคดีใด ๆ  เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดในความเสียหายใด ๆ  อันเนื่องมาจาก 
การดําเนินการตามข้อนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มงคล  พฤกษ์วัฒนา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

แบบค ำขอ  รับกำรรับรอง  ต่ออำยุหนังสือรับรอง 
ผู้บ ำบดัและก ำจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วเพื่อกำรอนญุำต 

น ำสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้วออกนอกบริเวณโรงงำนแบบอตัโนมตัผิ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

หมวด 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน     
    (ภาษาไทย).................................................................................................................................................. 
    (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................ 
    ทะเบียนโรงงำนเลขที่................................................................................................................. 

      ประกอบกิจกำร (โปรดระบุตามที่ก าหนดในใบอนุญาตฯ)......................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
    เริ่มประกอบกิจกำรโรงงำน เมื่อวันที่........................................................................................................ 
    
2. ที่ตัง้สถำนประกอบกำร 
    เลขที่....................ซอย...................................ถนน...................................แขวง/ต าบล.............................. 
    เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.................................... 
    โทรศัพท์....................................................................โทรสาร..................................................................... 

      เว็บไซต์..........................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail):....................................... 
    พิกัดโรงงาน   
    Latitude : ……..................................……………Longitude : …................................………………………… 
 
3. ผู้ประสำนงำนที่ได้รบัมอบหมำย (โปรดระบุให้ละเอียด เพื่อสะดวกในการติดต่อ) 
    1) ชื่อ-สกุล..................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
        โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................ 
        โทรสาร..............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ............................................... 
    2) ชื่อ-สกุล..................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
        โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................ 
        โทรสาร..............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ……….......……......................... 

 

 

 

 

 

 

แบบ สก.10 
 



 ๒ 
หมวด 2 คุณสมบตั ิ
โรงงำนของทำ่นได้รับรำงวลัหรือมำตรฐำนใดดังต่อไปนี ้(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ปี................. 
 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ .......... ปี....................     
ขอน ำส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ไดแ้ก ่
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือส าเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงาน  

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2) 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) 
หรือส าเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) 

 ส าเนาใบรบัรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรยีญทอง 
 ส าเนาใบรบัรองได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 แผนผังกระบวนการผลิต (เฉพาะที่จะขอรับการรับรอง) 
 แผนผังและภาพถ่าย แสดงพ้ืนที่จัดเก็บพร้อมระบุความสามารถในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................... 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
หมวด 3 ชนิดและประเภทของสิ่งปฏกิูลหรือวัสดทุี่ไมใ่ช้แล้ว จ ำแนกตำมวิธีกำรก ำจัด 

รหัสวิธีการก าจัด................กระบวนการ/วิธีการก าจัด.....................………………………………………....................           
ความสามารถในการรับบ าบัด/ก าจัด .............................. ตัน/เดือน 
พื้นที่ในการจัดเก็บ ......................................................... ตารางเมตร     
 

ล ำดับ 
รหสัสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(xx xx xx) 

ชนิดและประเภทของ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(ตำมภำคผนวกที่ 1) 
ชื่อหรือค ำบรรยำย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 ๓ 
 
รหัสวิธีการก าจัด................กระบวนการ/วิธีการก าจัด....................................................................................            
ความสามารถในการรับบ าบัด/ก าจัด .............................. ตัน/เดือน 
พื้นที่ในการจัดเก็บ ......................................................... ตารางเมตร     
 

ล ำดับ 
รหสัสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(xx xx xx) 

ชนิดและประเภทของ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(ตำมภำคผนวกที่ 1) 
ชื่อหรือค ำบรรยำย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
รหัสวิธีการก าจัด................กระบวนการ/วิธีการก าจัด.....................……………………………….........................             
ความสามารถในการรับบ าบัด/ก าจัด .............................. ตัน/เดือน 
พื้นที่ในการจัดเก็บ ......................................................... ตารางเมตร     
 

ล ำดับ 
รหสัสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(xx xx xx) 

ชนิดและประเภทของ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(ตำมภำคผนวกที่ 1) 
ชื่อหรือค ำบรรยำย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 



 ๔ 
 
รหัสวิธีการก าจัด................กระบวนการ/วิธีการก าจัด.....................……………………………….........................             
ความสามารถในการรับบ าบัด/ก าจัด .............................. ตัน/เดือน 
พื้นที่ในการจัดเก็บ ......................................................... ตารางเมตร     
 

ล ำดับ 
รหสัสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(xx xx xx) 

ชนิดและประเภทของ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ 

(ตำมภำคผนวกที่ 1) 
ชื่อหรือค ำบรรยำย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ………………………………………………                     
(………………………………………………) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่...........เดือน...............................ปี................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

 
 

 
 
 

หนังสือรบัรองกำรเป็นผู้บ ำบดัและก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ล้ว 
เพื่อกำรอนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน 

แบบอตัโนมัตผิ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 เลขที่  อก ................ .- ..............  
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ............................................................................ ..... 
ทะเบียนโรงงานเลขที่…………………………..…. ตั้งอยู่เลขที่.................................................................. ...... 
เป็นผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการรับรองเพื่อการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ อนุญาตให้เฉพาะรหัส
ของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการจัดการ ดังนี้ 
  

รหสัวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 
วิธีกำรก ำจดั 

          
           
           
           
           

 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่........................... 
 
จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน  

           ให้ไว ้ ณ  วันที.่............................................. 
   
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                   ) 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

แบบ สก.11 
 



 ๖ 
 
 

แบบค ำขอ  เพิ่มเติม  ยกเลิก 
ข้อมูลอันเปน็สำระส ำคัญกำรรับรองผูบ้ ำบัดและก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่ใชแ้ล้วเพื่อกำรอนญุำต 

น ำสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้วออกนอกบริเวณโรงงำนแบบอตัโนมตัผิ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ชื่อผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน           
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................. 
ทะเบียนโรงงำนเลขที่...................................................................................................................................... 

  ประกอบกิจกำร (โปรดระบุตามที่ก าหนดในใบอนุญาต)................................................................................. 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
เริ่มประกอบกิจกำรโรงงำน เมื่อวันที่.............................................................................................................. 
หนังสือรบัรองเลขที่..................................................................ลงวันที่.......................................................... 
รำยละเอียดพร้อมเหตุผล 

  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................ 
ขอน ำส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ไดแ้ก ่
 แผนผังกระบวนการผลิต (เฉพาะที่จะขอรับการรับรอง) 
 แผนผังและภาพถ่าย แสดงพ้ืนที่จัดเก็บพร้อมระบุความสามารถในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................... 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 
…………………………………………………....……………………………………………….........................………………………… 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ………………………………………………                     
(………………………………………………) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่...........เดือน...............................ปี................ 
 

แบบ สก.12 
 



 ๗ 
                                            

แบบ สก.13 
 

หนังสือรับรองการเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อมลูอันเป็นสาระส าคัญ 
การรบัรองผู้บ ำบดัและก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไมใ่ชแ้ล้วเพือ่กำรอนุญำตน ำสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว

ออกนอกบรเิวณโรงงำนแบบอตัโนมัตผิ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เลขที่  อก ................ .- .............. 
ของ .....................................................  

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ...................................... . 
 

เลขรับที ่วัน/เดือน/ปี สาระส าคัญของการเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
   

 
 
 

 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่........................... 
 
จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน  

           ให้ไว ้ ณ  วันที.่............................................. 
   
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                   ) 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 



 ๘ 
                                         

แบบ สก.14 
 

แบบรายงานสมดุลมวลสาร (Mass Balance) 
ของ .....................................................  

ทะเบียนโรงงานเลขที่ ...................................... . 
รหัสวิธีการก าจัด................กระบวนการ/วิธีการก าจัด.....................……………………………….........................             
 

มวลสำรเข้ำกระบวนกำร (Input) มวลสำรออกจำกกระบวนกำร (Output) 
ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ปริมาณและชนิดวัตถุดิบ  

1.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม)  
      ที่รับเข้ามาด าเนินการ (สก.6)  
1.2 วัตถุดิบจากแหล่งก าเนิดอ่ืน 

2. ปริมาณและชนิดสารเคมี/ สารเติมแต่ง (Additive)  
ที่ใช้ในกระบวนการ 

ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ปริมาณผลติภัณฑ์  
2. ปริมาณและชนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสด ุ
    ที่ไมใ่ช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ  
    (สก.2 ของผู้รายงาน) 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ………………………………………………                     
(………………………………………………) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่...........เดือน...............................ปี................ 

 


