
 
 

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. .... 

๑. หลักการ  
เนื่องจาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘            

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกฎหมายหลักในการก ากับ ดูแลการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้น 
จากการประกอบกิจการโรงงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นฐานอ านาจในการออกประกาศฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง 
ส่งผลให้บทบัญญัติบางประการไม่เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายเดิมมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
ในเรื่องของการอนุญาต การรายงาน และการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้มีการสร้างภาระให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน เกินความจ าเป็น โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศฉบับเดิม เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ 
รวมทั้งลดภาระและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
พ.ศ. .... 

๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง ประกอบด้วย     

เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (www.diw.go.th)  ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)                
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  และ               
มีหนังสือเวียนการรับฟังความคิดเห็นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖             
จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานของรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้
รับทราบและร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว 

๓. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น 
เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. .... ดังนี้ 
3.1 ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) 

จ ำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เยี่ยมชม 

294 233 61 882 

3.2 ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) 

จ ำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ผู้เยี่ยมชม 

8 0 8 176 

3.3 ผลการรับฟังความคิดเห็นจากหนังสือเวียนการรับฟังความคิดเห็นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวนที่ตอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

18 16 2 



 
 

๔. สรุปประเด็นความคิดเห็น 
หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๑ เอกชน พอใจ ต้องการให้เพิ่มวิธีการทดสอบปรอท 

(TTLC) ตาม EPA Method ๗๔๗๓  
(SW-๘๔๖): Mercury in Solids and 
Solutions by Thermal 
Decomposition, Amalgamation, 
and Atomic Absorption 
Spectrophotometry 

เป็นวิธีตามที่ SW-๘๔๖ ก าหนดไว ้

๒ เอกชน พอใจ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ  
อยากให้มีการอบรมก่อนค่ะ เนื่องจาก
ยังสับสนเรื่องแบบฟอร์ม กอ.๑-๓ 
และก าหนดเวลารายงาน รวมทั้ง 
สอนการใช้หรือใสร่ายละเอียด 
แบบ กอ.๑-๓ 

 ก่อนประกาศฉบับน้ีมผีลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้  
 

๓ เอกชน ไม่พอใจ ๑) ข้อ ๑๑ ปัจจุบนัผู้ขนส่งวสัดไุม่ใช้แล้ว
จากผู้ก่อก าเนิด จะเป็นตัวแทนท่ีผูร้ับ
ก าจัดแต่งตั้ง (ว่าจ้าง) หากต้องให ้
ผู้ก่อก าเนิดเป็นผู้แต่งตั้ง ก็จะต้อง 
เป็นทั้งผู้หาผู้ขนส่ง และผู้รับก าจดั 
เป็นการเพิ่มขั้นตอนการด าเนินการ  
 
 
 
๒) ข้อ ๑๓ กรณีที่ผูร้ับด าเนินการ  
รับมอบสิ่งปฏิกลูไม่ใช้แล้ว ตามระบบ
ของ กรอ. อย่างถูกต้องแล้ว  
เป็นการเพิ่มภาระของผู้ก่อก าเนิด 
ในการติดตามวัสดุไม่ใช้แล้วทุกครัง้ 
ต้องก าหนดให้ผูร้ับด าเนินการ
รับผิดชอบภายหลังการรับมอบแลว้  
 
๓) ข้อ ๒๐ กรณีการรับสารเคมีที่ใช้แล้ว
เข้าเพื่อเข้ากระบวนการรไีซเคิล จะไม่
สามารถด าเนินการได้ตามประกาศนี้
เนื่องจาก ๑. วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว (สารเคมี
ใช้แล้ว) รับมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ไม่ใช่ 
การน าไปก าจัด ๒. ระยะเวลาการ 
รีไซเคิลของสารเคมีที่ใช้แล้ว ข้ึนอยู่กับ
ความพึงพอใจของลูกค้า (ผู้ก่อก าเนิด) 

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนิติกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 
๒) ร่างประกาศฉบับใหมไ่ด้น าหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น  
 
๓) การก าหนดระยะเวลาในการจดัการมีการ
ค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
จัดการของเสยีที่รับเข้ามาด าเนินการ อีกท้ัง
ประกาศฉบับนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการ
เพิ่มเตมิจากประกาศฉบับเดิมอีกดว้ย 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ว่าต้องการใช้เมื่อใด ต้องรอรอบผลิต
ตามความต้องการของลูกค้า 
๔) วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สารเคมีใช้แลว้)  
ที่จะน าเข้ากระบวนการรีไซเคิล / 
ปรับปรุงคณุภาพ ต้องรอรวบรวมให้ได้
ปริมาณเพียงพอ เพื่อท่ีจะน าเข้าให้ได้
รอบผลติต่อรอบ กรณลีูกค้า  
(ผู้ก่อก าเนิด) มีของเสียเกิดขึ้นน้อย 
ต้องรอจนครบจ านวนจึงจะสามารถ
ผลิตได้ จึงอาจจะไม่สามารถจดัการได้
ภายใน ๓๐-๖๐ (กรณีขออนุญาต 
ขยายเวลา) วันตามที่ประกาศก าหนด  

 
 

๕ เอกชน ไม่พอใจ ๑) ผู้รับบ าบัดต้องจัดการของเสีย
อันตรายภายใน ๓๐ วัน หากด าเนินการ
ไม่เสร็จสามารถขอขยายการจัดการ 
โดยแจ้งล่วงหน้า ๕ วันก่อนครบก าหนด 
และการขอขยายเพิ่มไดไ้ม่เกิน ๑ รอบ 
ข้อเสนอแนะ ส าหรับกรณีการรับบ าบัด
ด้วยกระบวนรีไซเคิลเพ่ือน ากลับไปใช้
ทดแทนสารเคมีใหม่ ไม่ควรก าหนด
ระยะเวลา เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ 
ในการบ าบัดจนส่งคืนให้กับผู้ก่อก าเนิด
ขึ้นอยู่กับก าลังการผลติ และความตอ้งการ
ใช้สารเคมีของผู้ก่อก าเนิด ซึ่งอาจจะ 
ไม่สามารถทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
แต่การให้บริการในลักษณะการรไีซเคิล
เพื่อน ากลับไปใช้โดยผู้ก่อก าเนดิฯ นั้น
เป็นการยืนยันได้ว่าของเสียดังกลา่ว 
ผู้รับบ าบดัจะต้องมีการจดัเก็บรักษา 
ไว้อย่างดี เสมือนเป็นวัตถดุิบส าหรบั
การผลิต ซึ่งมีการตรวจนบัสต๊อกตาม
มาตรฐานทางบญัชี และ ISO ๙๐๐๑  
ในเรื่องการรักษาทรัพยส์ินของลูกค้า -
การน าของเสียเข้ากระบวนการรไีซเคิล
ต้องมีการสะสมให้ได้ปริมาณเพียงพอ
ต่อการน าเข้าผลติ ซึ่งจะต้องใช้เวลา 
ในการรวบรวม -กระบวนการมีขั้นตอน
กระบวนการที่ตอ้งใช้เวลา ตั้งแต่การตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพ กระบวนการกลัน่ 
การรับรองคณุภาพ ซึ่งหากต้อง 
ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอก 
จะใช้เวลา ๑๕ – ๓๐ วันท าการ และ
หากกรณีที่ของเสยีที่รับเข้ามามีปญัหา
ด้านคุณภาพที่ต้องท าการแก้ไข จ าเป็น

๑) การก าหนดระยะเวลาในการจดัการมีการ
ค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการ
จัดการของเสยีที่รับเข้ามาด าเนินการ อีกท้ัง
ประกาศฉบับนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการ
เพิ่มเตมิจากประกาศฉบับเดิมอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
จะต้องมีกระบวนการทดลองวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาซึ่งจะใช้เวลา ยกตัวอย่าง
เช่น การทดสอบการเกิดสนิม ซึ่งตอ้ง 
ใช้ระยะเวลาการติดตามผลเป็นเวลา 
๓๐-๖๐ วัน กรณีที่มปีระเด็นด้านคณุภาพ
ที่ผู้ก่อก าเนิด และผูร้ับบ าบัดต้อง
ตัดสินใจร่วมกัน อาจจะต้องม ี
การประชุมหารือหรือส่งเรื่องเพื่อ 
ให้ทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแม ่
ในต่างประเทศตดัสินใจซึ่งกระบวนการ
เหล่านีล้้วนใช้เวลาทั้งสิ้น 
  
๒) การใช้ระบบ E-fully manifest  
ในปัจจุบันยังพบปัญหาความไมเ่สถียร
ของระบบซึ่งปัจจุบันทางผู้ก่อก าเนิด 
และผูร้ับบ าบดัแก้ปัญหาโดยการคยี์ 
เข้า E-manifest แบบเดิมแทนส าหรับ
รอบการขนส่งนั้น ๆ ในผู้ก่อก าเนดิ 
บางรายยังพบปัญหาความไม่พร้อม 
ในการใช้ระบบ E-fully manifest  
ด้วยข้อจ ากัดด้านความปลอดภัย 
ที่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในพื้นที่การผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) การแจ้งการขนส่งจะถูกน าไปก าหนด 
ในกฎหมายล าดับรอง ท้ังนี้ จะไดน้ า
ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ E-fully 
manifest ไปปรับปรุงต่อไป  
 
  

๖. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ขอให้เพิ่มเติมค าจ ากัดความของ 
ค าว่า ของเสียที่สามารถรไีซเคิลได ้
ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการรับของเสีย 
ไปแล้ว แตไ่มไ่ด้ท าการรไีซเคลิจริง 
ข้อเสนอแนะ : ของเสียที่สามารถ 
รีไซเคิลได้ หมายถึงของเสียที่สามารถ
น าเข้ากระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
และแปรสภาพของเสียให้เป็นวสัด ุ
ที่มีมูลค่าสามารถจ าหน่ายหรือน าไปใช้
เป็นวัสดุทดแทนท่ีมคีุณภาพเทียบเท่า
หรือด้อยกว่าของใหม่ และมีการก าจัด
กากตะกอนส่วนท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้
ในฐานะของผู้ก่อก าเนิดของเสีย 
  
๒) ผู้ก่อก าเนิด ควรเพิ่มเง่ือนไขการ
ปฏิบัติอีก ๑ ข้อ ในกรณีที่มีของเสยีที่
สามารถรีไซเคลิได้ดังนี้ ข้อ …….กรณีที่
สามารถคัดแยกของเสยีที่รไีซเคลิได ้ให้ผู้
ก่อก าเนดิต้องท าการแยกของเสียออก
ให้ชัดเจน และส่งใหผู้้รับก าจัดทีร่ีไซเคิล
ได้จริงเท่านั้น หา้มด าเนินการในลักษณะ

๑) การจ าแนกของเสยีว่าประเภทใดสามารถ          
รีไซเคิลได้หรือไม่นั้น พิจารณาไดจ้ากรหัส         
การจัดการ เนื่องจากรหสัของเสียหนึ่งรหัส
อาจเป็นของเสียได้หลายชนิด จึงเป็นการยาก
ที่จะนิยามค าว่าของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้ 
อีกทั้งกรณีการรับของเสียไปแล้วไม่สามารถ 
รีไซเคิลได้จริง จะเป็นกระบวนการตรวจ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 

๒) หน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
ซึ่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายก าหนด
หน้าท่ีให้แยกเก็บของเสียอันตรายและ 
ไม่เป็นของเสียอันตรายออกจากกันไว้ 
เป็นการเฉพาะแล้ว  
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ควบรวมกับของเสียทีไ่มส่ามารถรไีซเคลิ
ได้ ทั้งเรื่องการเหมารวมค่าด าเนินการ
และการส่งออกแบบเหมารวมของเสีย  
 
๓) หมวด ๒ ผู้รับด าเนินการ ข้อ ๒๐  
ให้เพิ่มเติมต่อท้ายว่า ยกเว้นวัตถดุบิ 
ที่สามารถด าเนินการด้วยวิธีรไีซเคลิ  
ไม่ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนเวลานี้ แตต่้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้ออ่ืน ขอช้ีแจง
เพิ่มเตมิเหตผุลที่ให้แยกการรไีซเคลิ 
ให้น่าเชื่อถือ ไม่เป็นข้ออ้างของผู้รบั
ใบอนุญาตประเภท ๑๐๖ ซึ่งสร้างปัญหา
บั่นทอนความน่าเชื่อถือของการท า 
รีไซเคิลที่แท้จริง และท าให้นโยบาย 
Circular Economy มีความน่าเช่ือถือ
และปฏิบตัิได้จริง ส่งเสรมิให้ผู้ก่อก าเนิด
ท าการแยกของเสียใหส้ามารถรไีซเคิล
ได้จริง ภาครัฐสามารถให้การส่งเสริม
แบบหวังผลได้จริง และควบคมุ
ผู้ประกอบการที่อ้างการรไีซเคลิแต่รับ
ค่าก าจัดต่ า น าของเสียออกนอกระบบ
การควบคุม  

 
 
 
 
๓) การรับของเสียเข้ามาด าเนินการ หากไมม่ี
การก าหนดระยะเวลา อาจท าให้ผู้รับด าเนินการ
เก็บของเสียไวโ้ดยไมม่ีการจดัการใด ๆ  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยได้ ซึ่งระยะเวลาทีก่ าหนด 
มีการค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีโรงงาน
สามารถการจดัการของเสยีที่รับเขา้มาได ้
จนเสรจ็กระบวนการ อีกทั้งประกาศฉบับน้ี 
ยังได้ขยายระยะเวลาการเพิ่มเตมิจาก
ประกาศฉบับเดิมอีกด้วย 
 

๗. เอกชน พอใจ ๑) ช่ือย่อของเอกสาร/รายงานที่ตอ้ง
จัดท า และส่ง กรอ. เปลีย่น จาก สก.
XX เป็น กอ.XX ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่น่าจะมคีวามเคยชินในช่ือย่อเดิม
แล้ว ฉะนั้น กรอ. จะต้องสื่อสารให้ชัด
ถึงการเปลี่ยนแปลงของช่ือย่อ และการ
น าแบบฟอร์มเอกสาร/รายงานนั้น ๆ ไป
ใช้ให้ถูกต้องในแต่ละสว่นงานตามกฎหมาย 
 
๒) เพื่อความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 
เรื่อง การส่งรายงานกักเก็บ และ 
รายงานการจดัการแบบ กอ.๑/๑ และ 
แบบ กอ.๑/๒ ตามล าดับ ควรระบรุะยะ
ครอบคลมุการเก็บข้อมลูในรอบปไีปเลย 
คือ ขยายความ เช่น ตามข้อ (๕) ต้อง
รายงานข้อมูลในรอบปีท่ีผ่านมา ขยาย 
wording ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม 
และส่งภายใน ๑ มีนาคม ของรอบปถีัดไป  
 
๓) ระยะเวลาการกักเก็บของ waste 
ดังกล่าว ไมไ่ดม้ีก าหนดการกักเก็บ 
(เข้าใจว่าแบบกอ.๑/๑ น่าจะเหมอืน

๑) ก่อนประกาศฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้  
 
 
 
 
 
๒) ความหมายของค าว่า “รอบป”ี  
ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง ปีปฏทิิน  
(๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม)  
 
 
 
 
 
 
 
๓) การกักเก็บตามประกาศฉบับนี ้ไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลา แต่เป็นการเก็บและแจ้ง



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
เป็น สก.๑ ที่ต้องขอขยายระยะเวลากัก
เก็บใน ๙๐ วัน โดยจะต้องแจ้ง กรอ. ใน
ระบบด้วยนั้น) จาก wording เข้าใจว่า
กักเก็บไดต้ลอดในปีนั้น และส่งรายงาน
การกักเก็บก่อน ๑ มีนาคม ของรอบ
ถัดไป ไม่ต้องขอกักเก็บโดยการแจง้ 
กรอ. ในระบบก่อนใช่หรือไม่  
 
 
๔) การขออนุญาตน า waste ออกนอก
บริเวณโรงงานแบบค าขออนุญาตน าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน (เข้าใจว่าแบบกอ.๒ 
น่าจะเหมือนเป็น สก.๒ ที่ต้องยื่นขอ
อนุญาตการจัดการ waste ออกนอก
บริเวณโรงงานรายปี หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ยกเลิกรายการ
อนุญาต โดยแจ้ง กรอ. ในระบบฯ) 
ยังคงเป็นตามเงื่อนไขเดิมไหม  
 
๕) การก าหนดระยะเวลาของการอนุมัติ
ของ จนท.กรอ. ควรให้ชัดเจน  
 
 
 
 
๖) ส าหรับ ร่าง กฎหมายฉบับใหม ่จาก 
wording อ่านแล้วเข้าใจว่าส่วนของ
รายงานประจ าปี (สก.๓) จะไม่มีแล้วใช่
ไหมคะ่ มีความเห็นว่า ถ้ายกเลิกจะท า
ให้เราไม่ทราบปริมาณที่แท้จริงหรอืไม่
ค่ะ เพราะถ้ามีเเต่ สก.๒ (เดิม) การขอ
โควต้าwaste บางที่ก็ขอเผื่อ บางทีก็ขอ
แบบ ๑ waste ๒ WP อาจไม่ใช้
ปริมาณของเสียที่เกดิขึ้นจริง แต่ถา้
รายงาน สก.๓ คือเกิดจริง โดยรายงาน
ปริมาณที่น าออกจริง และที่เก็บไว้
ภายในโรงงาน ก็จะเหมือนพวก Waste 
ที่ยกเว้นการขอ สก.๒ แต่ต้องรายงาน 
สก.๓ หรือเปลา่ค่ะ อาจรบกวนให้
ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น  
 
๗) ตามกฎหมาย waste ๒๕๔๘ คือ 
หนังสือสัญญา กอ.๑ ที่เป็นการ

ข้อมูลว่าในรอบปีท่ีผ่านมา ยังคงมขีอเสียใด
กักเก็บไว้หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
๔) ในการขออนุญาตน าน าสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ยังคงมี
หลักการเช่นเดิม แต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนของการยืน่ค าขอ  
รวมไปถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ยกเลิกรายการอนญุาต 
 
 
 
 
 
๕) ในกระบวนการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต
เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคู่มือประชาชนท่ีได้
ก าหนดไว้  
 
๖) ประกาศฉบับใหม่จะก าหนดใหม้ีการแจ้ง
รายละเอียดแสดงการจัดการข้อมลูต่าง ๆ ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเทียบเท่ากบัรายงาน  
สก.๓ ของประกาศฉบับเดมิ โดยทีโ่รงงานไม่
ต้องจัดท ารายงานซ้ าเหมือนเช่นเดมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
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ของผู้เสนอร่าง 
ด าเนินการท าสัญญาระหว่าง ผู้
ก่อก าเนิด และผู้รับก าจัด/บ าบัด ๗.๑) 
ในกรณี เช่น ผู้ก่อก าเนดิ ส่ง waste ไป
ก าจัดข้างนอก จะต้องท าสัญญา
ดังกล่าว และผู้ก่อก าเนิดไมไ่ดม้ีผู้ขนส่ง
ของตัวเองนั้น ท าให้จะต้องท าสัญญา 
กับผู้รับด าเนินการ (ตาม wording 
ฉบับร่าง) แล้วถ้าหากว่าผูร้ับด าเนนิการ 
กรณี ๑ ผู้รับด าเนินการ และผู้ขนส่ง 
เป็นช่ือบริษัทเดียวกัน แตต่อนท า
สัญญาท าในนาม ผู้ขนส่ง แบบนี้ไหม 
กรณี ๒ ผู้รับด าเนินการ และผู้ขนส่ง 
เป็นช่ือคนละบริษัท แต่อยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของผู้รับด าเนินการ ดังนั้นเทา่กับ
ว่าบทลงโทษ หรือภายใต้ข้อสัญญาฯ 
จะเป็นเพียงระหว่าง ผู้ก่อก าเนดิ และผู้
ขนส่งเท่านั้นใช่ไหม มีความเห็นว่าควรมี
ผลไปถึงปลายทางสดุท้ายคือ ผูร้ับ
ด าเนินการด้วยในกรณีที่ ๒ 

ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 

๘. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) กรณีที่จดัเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วไว้ในอาคาร สภาพอาคารตอ้งมี
ความมั่นคงแข็งแรง มีการระบาย
อากาศที่เหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอ
ต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ควร
เพิ่มเตมิ ให้จัดให้เป็นสัดส่วน และแยก
เก็บตามลักษณะคุณสมบตัิทางเคมี  
 
๒) ควรมีการขอให้รายงานการเกบ็กัก 
อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน เพราะการแจ้งประจ าปี 
๑ ครั้ง จะไม่เป็นผลดี หากโรงงานเก็บ
กักไว้จ านวนมาก ไม่น าออก เเละ
เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบ จะมีความสุ่มเสีย่ง
ต่อการสร้างปัญหาเหตเุดือดร้อนได้ 
เช่น ฟุ้งกระจาย หรือกลิ่นเหม็นสูพ่ื้นที่
ชุมชน หากเป็นไปได้ก็ควรคงไวซ้ึ่งการ
ขออนุญาตครอบครอง ไว้เหมือนฉบับ
เดิม เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการ
ก ากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม เช่น การขอครอบครอง
ปริมาณมาก ก็จะไม่อนุญาต เพราะมี
ปริมาณมากพอที่จะน าออกไปจาก
โรงงานได้แล้ว ลดความเสี่ยงต่อการ
สร้างปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

๑) ได้มีการก าหนดเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 
 
 
 
๒) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้เป็น
การรายงานการกักเก็บปรมิาณของเสียที่คง
ค้าง ณ ช่วงเวลาที่รายงาน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๙. เอกชน ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วยในส่วนของช่ือเอกสารที่ใช้

รายงาน ควรเรียก สก. เหมือนเดมิ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนคะ่ เนื่องจาก
อาจจะไปเรียกซ้ ากับเอกสาร กอ.๑ เดิม
ที่มีอยู่แล้ว 

ก่อนประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ กรอ. จะได้
มีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อสื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี 

๑๐. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ยังมีประเด็นท่ียังไม่ครอบคลุมเรื่อง
การขออนุญาต เช่น เป็นขยะอันตราย
จากฉบับน้ี แต่ไมเ่ข้าข่ายวัตถุอันตราย 
ท าให้การรายงานอิเล็กทรอนิกสไ์ม่
สามารถท าได้  
 
๒) อยากให้เขียนเรื่องการน าของเสีย 
ไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในแง่ของการ 
รีไซเคิล ท าได้มากน้อยแค่ไหน ฉบบัเก่า
และฉบับบใหมย่ังไมเ่จอ - กอ.๓ เข้าใจ
ว่าเท่ากับ manifest ในปัจจุบันจะเป็น
เอกสารที่ซ้ าซ้อน กับในระบบ e-fully 
และรายงาน manifest หลังขนออก
หรือไม่  
 
๓) การท า TTLC กับ STLC อยาก
ทราบว่าถ้าต้องการน าขยะอันตรายไป
ใช้ประโยชน์ต้องตรวจทุกรายการหรือ
เปล่า กฎหมายไมไ่ด้บอกละเอียด  
 
๔) ควรเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาผลตอบ
รับ กอ.๒ (สก.๒) เก่า เพราะ
ผู้ประกอบการบางครั้งรอนานมาก แต่
พอเวลาผู้ประกอบการส่ง สก.๓ ไม่ตาม
ก าหนดกลับโดนปรบั  
 
๕) กรณีที่จดัเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วไว้ในอาคาร สภาพอาคารตอ้งมี
ความมั่นคงแข็งแรง มีการระบาย
อากาศที่เหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอ
ต้อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ค าว่า
เหมาะสม หมายความอยา่งไรอยากให้
ระบุมาเป็นรูปธรรม เพราะเวลามา
ตรวจ แตล่ะคนก็ตคีวามไม่เหมือนกัน 
ต่าง อสจ ตีความแบบนึง กรอ ตีความ
อีกแบบ  
 
๖) กรณโีรงงานท่ีมีรั้วเดียวกัน แตจ่ด
ทะเบียนหลายเลขทะเบียนโรงงานมี

๑) กรณีที่เป็นขยะอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานสามารถรายงานโดยแบบและ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการ
รายงานข้อมูลกลางของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
๒) ในประกาศฉบับนีไ้ด้ก าหนดรหสัการ
จัดการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ไว้แลว้ เช่น รหัส
วิธีการจัดการ ๐๓ ๐๔ ๐๕ และ ๐๘ ในบาง
รหัส 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ควรพิจารณาพารามิเตอร์จากวตัถุดิบใน
กระบวนการผลติเป็นล าดับแรก 
 
 
 
 
๔) กรอบระยะเวลาการพิจารณาเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ  
 
 
 
 
 
๕) ตามประกาศท่ีจะมีผลใช้บังคับได้มีการ
ก าหนดรายละเอียดไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) การก าหนดให้แยกการจดัเก็บแต่ละเลข
ทะเบียนโรงงานจะสามารถจ าแนกได้ว่าเป็น



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ปัญหาจากข้อ ๘ อยากให้ช่วยแก้ไข 
เพราะมีปญัหาในเรื่องของการจัดเก็บ
แยกตามทะเบียนโรงงาน ทั้งที่เป็น
ปัญหาจากการที่ กรอ ตีความต้องการ
ให้เพิ่มเลขทะเบียนโรงงาน หรือให้
ขยายโรงงาน 

ของเสียชนิดใด ว่าของเสียนั้น ๆ เป็นของผู้
ก่อก าเนิดรายใด เมื่อเกดิเหตุการณ์ที่การ
จัดการไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต จะให้
ท าให้ทราบได้ว่าเป็นความรับผดิของผู้
ก่อก าเนิดรายใด 

 
๑๑. หน่วยงานรัฐ ไม่พอใจ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท่ีไมเ่ป็น

อันตราย อาทิเช่น เศษไม,้ ปีกไม้, ทลาย
ปาล์มเปล่า หรือเศษกุ้ง หัวปลา เป็นต้น 
ควรนิยาม ไม่เป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือ
ยกเว้นไมต่้องขออนุญาตน าออก 

ส าหรับวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นของเสีย
อันตราย อาทิเช่น เศษไม,้ ปีกไม้, ทลาย
ปาล์มเปล่า หรือเศษกุ้ง หัวปลา เป็นต้น กรอ. 
จะได้ออกกฎหมายล าดับรองเพื่อประกาศ
ยกเว้นไมต่้องขออนุญาตน าออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

๑๒. ประชาชน ไม่พอใจ จากค านิยาม วัตถดุิบ อยากให้ขยาย
ความของค าว่า 
“ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แลว้” 
ว่าหมายถึงอะไร และกรณีทีผู่้ก่อก าเนิด
จะส่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว 
มาก าจัด จะต้องขออนุญาตก่อนสง่
ก าจัดหรือไม ่

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดค าว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
แล้ว 
 
 
 

๑๓. เอกชน ไม่พอใจ ควรมีการน าแบบฟอร์มตา่ง ๆ ที่อ้างถึง 
น ามาใหดู้ตามที่เขียนไว้ในร่างกฎหมาย
เพื่อจะไดม้ีความเข้าใจท่ีชัดเจนขึ้น 

ก่อนประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ทั้งนี้ แบบต่าง ๆ ที่ระบุ ในร่างประกาศฯ 
ฉบับรับฟังรับฟังความคิดเห็นแนบอยู่ท้าย
ประกาศแล้ว หน้า ๗๓-๗๙ 

๑๔. เอกชน ไม่พอใจ อาจเพิ่มภาระให้กับบุคลากรโรงงาน เป็นหน้าที่ของผู้ประกิจการโรงงานท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๑๕. เอกชน พอใจ ควรให้ผู้ก่อก าเนดิมีความรับผดิร่วม 
ในกรณีที่เกิดการด าเนินการบ าบดัและ
ก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง และเห็นด้วย 
ในเปลี่ยนแปลงการท าเอกสาร กอ.
รูปแบบใหม่ที่กระชับ ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับร่างประกาศ
ฉบับใหม่อยู่แล้ว 
 
 

๑๖. ประชาชน ไม่พอใจ ๑) ค านิยาม ผู้รับด าเนินการ ควรต้อง
ระบุว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
หรือไม ่
 
๒) กรณีทีผู่้รับด าเนินการรับของเสีย 
จากผู้ก่อก าเนิดทีไ่ม่ใช้โรงงาน
อุตสาหกรรม จะสามารถด าเนินการได้
หรือไม่ เช่น โกดัง/คลังสินค้า หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือห้องแลปมหาวิทยาลัย  
 

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้ได้ระบุ
ให้ว่าผู้รับด าเนินการทีเ่ป็นโรงงานไว้แล้ว 
 
 
๒) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้กับผู้
ก่อก าเนินท่ีเป็นโรงงานเท่านั้น 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๓) แบบฟอร์ม กอ.๓ ตามประกาศนี้ 
ใช้แทนแบบฟอร์มตาม ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เอกสารก ากับการขนส่งของเสยี
อันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เลยใช่หรือไม่ 
ในส่วนของการเก็บหลักฐานยังคงยึด
ตามเดิมอยู่หรือไม่ เช่น จ านวนส าเนา
ของเอกสาร หรือการส่งคู่ฉบับตา่ง ๆ 
เนื่องจากยังไม่มีการประกาศยกเลกิ 
ประกาศปี ๒๕๔๗ ดังกล่าว ดังนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องใช้แบบฟอร์มไหน 
 
๔) เดิมผู้ก่อก าเนิดและผู้รับก าจัด/
บ าบัด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแตง่ตั้ง
ตัวแทนผู้ขนส่งได้ แต่ประกาศฉบบันี้
ก าหนดให้เฉพาะผู้ก่อก าเนิดเท่านัน้  
ที่มีอ านาจในการแต่งตั้งตัวแทนการ
ขนส่ง ซึ่งปัจจุบันผู้รับก าจัดบ าบดัจะ
เป็นผู้จัดเตรียมรถขนส่งเป็นหลัก  
แต่หากไปก าหนดให้ผู้ก่อก าเนิดเปน็ 
ผู้จัดหาจัดเตรียมแต่งตั้งจะเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับผู้ก่อก าเนิดหรือไม่  
 
๕) ในแบบฟอร์ม กอ.๔ ให้ก าหนด
ทะเบียนรถขนส่งไว้ หากมีกรณีฉุกเฉิน
รถเสียระหว่างทาง ต้องมีการเปลีย่นรถ
ที่ไม่ใช้ทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งไป 
จะสามารถท าได้หรือไม่  
 
๖) กรณีทีผู่้ก่อก าเนิดแต่งตั้งผู้ขนสง่นั้น 
ผู้ขนส่งยังคงต้องจัดท ารายงาน สก.๔ 
อยู่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
๗) กรณีทีไ่มไ่ด้เป็นโรงงานใน ๑๐๗ 
โรงงาน จะได้รับการยกเว้นหรือไม ่
 
๘) กรณผีู้รับก าจัดจะรับของเสยีจาก
กลุ่มที่ไม่ใช่โรงงาน แต่เป็นคลังสินค้า 
หน่วยงานราชการ อบจ.ต่าง ๆ หรอื

๓) แบบฟอร์ม กอ.๓ ตามร่างประกาศนี้ 
ใช้แทนแบบฟอร์มตาม ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็
ตาม จะได้มีการออกกฎหมายล าดบัรองเพื่อ
ยกเว้นกรณีทีไ่ดด้ าเนินการตามประกาศฉบับ
ใหมน่ี้แล้วไม่ต้องปฏิบัตติามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสาร
ก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
๔) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 
 
 
๕) สามารถกระท าได ้
 
 
 
 
 
๖) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทัง้นี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 

 
๗) กรณีทีไ่มไ่ด้เป็นโรงงานใน ๑๐๗ โรงงาน 
ไม่ถูกควบคุมตามประกาศฉบับนี ้
 
๘) ผู้รับด าเนินการจะสามารถรับก าจัดจะรับ
ของเสียจากกลุม่ที่ไม่ใช่โรงงานต้องเป็น
โรงงานล าดับท่ี ๑๐๑ และ ๑๐๖ เท่าน้ัน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ห้องแลปมหาวิทยาลัยจะด าเนินการรับ
ก าจัดได้หรือไม ่
 
๙) การเก็บตัวอย่างทุกครั้งท่ีมีการรับ 
หมายถึง ครั้งแรกก่อนรับเข้าด าเนนิการ 
หรือว่าหมายถึงทุกครั้งท่ีรับของเสยีเข้า
ด าเนินการ แล้วกรณีที่ขนส่งทุกวัน 
จะต้องเก็บส่งวิเคราะห์ทุกวันเลยหรือไม่ 
ผลวิเคราะห์เป็นแบบไหนจ าเป็นตอ้ง 
Full analysis หรือใช้เป็น F/T ได ้
กรณีต้องส่งผลวเิคราะห์ให้ผู้ก่อก าเนิด
ทุกครั้งจะเป็นการเพิ่มภาระงาน และ
ภาระคา่ใช้จ่ายหรือไม ่

 
 
 
๙) หมายถึงทุกครั้งท่ีรับของเสยีเขา้
ด าเนินการ ผลวิเคราะห์แบบ Full analysis 
จะใช้ประกอบการพิจารณาการน าของเสีย
ออกนอกบริเวณโรงงาน ส่วนกรณ ีF/T เป็น
การตรวจสอบลักษณะส าคญัในแต่ละครั้งท่ี
รับของเสียเข้ามาด าเนินการ 
 

๑๗. เอกชน พอใจ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ อยาก
ให้มีการอบรมก่อนคะ่ เนื่องจากยงั
สับสนเรื่องแบบฟอร์ม กอ. ๑-๓ และ
ก าหนดเวลารายงาน ร่วมทั้งสอนการใช้
หรือใส่รายละเอียดแบบ กอ.๑-๓ 

ก่อนประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้  

๑๘. เอกชน  ไม่พอใจ ๑) ในกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดใช้บริการผู้รับ
ด าเนินการทีม่ีการบริหารจดัการขนส่ง 
ของตนเองอยู่แล้ว ผู้ก่อก าเนิดจ าเป็น 
ต้องแต่งตั้งตัวแทนหรือไม่ ท้ังนี้การ
แต่งตั้งตัวแทนผู้ขนส่ง เดมิทีผูร้ับ
ด าเนินการจะมรีะบบขนส่งเป็นของ
ตนเอง หรือว่าจ้าง outsource ซึ่งมี
การบริหารจัดการภายในเองอยู่แล้ว 
การที่ให้ผู้ก่อก าเนิดต้องมาแต่งตั้ง
เพิ่มเตมิ มีความเห็นว่าซ้ าซ้อน และเพิ่ม
ภาระงาน หรือในกรณีที่ต้องเปลี่ยนรถ
ขนส่งหากมีปัญหา รถก็อาจไม่อยู่ใน
ทะเบียนที่ท าการแต่งตั้งไว้แตต่้น ซึ่ง
เช่นกรณีนีไ้ม่อาจจะควบคุมได้  
 
๒) ในกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดได้ปฏิบตัิตาม
ข้อ ๘ อย่างครบถ้วน แต่ผู้ขนส่งหรือ
ผู้รับด าเนินการไมไ่ด้ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ 
(ตัวอย่าง บ.แห่งหนึ่งใน จ.อยุธยาที่
ก าลังเป็นประเด็น) ในข้อนี้ท าให้ผู้
ก่อก าเนิดถือว่ามีความผิดตามข้อ ๑๓ 
ไปด้วยหรือไม่ (เนื้อความระบุประเด็น
ว่า หากผู้ก่อก าเนิดไม่ท าตามข้อ ๘ ต้อง
รับผิดชอบ แต่หากด าเนินการตามข้อ ๘ 
ครบถ้วนแล้วยังต้องรับผิดชอบด้วย 

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ร่างประกาศฉบับใหมไ่ด้น าหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ไม่ได้มรีะบุไว้ชัดเจน) การควบคมุให้
ผู้รับด าเนินการและผู้ขนส่งปฏบิัตติาม
ระเบียบ ต้องเป็นหน้าที่ของภาครฐัท่ี
ต้องส่งเสรมิและเข้มงวดใหผู้้รับ
ด าเนินการและผู้ขนส่งจดัท ามาตรฐาน
อย่างเคร่งครัด เช่น ISO ๑๔๐๐๑ หรือ
ระบบ TSM และก าหนดให้มีการทวน
สอบจากตัวแทนของ กรอ. เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าผ่านการรับรองจากกรอ. อย่างดีแล้ว 
๓) เสนอให้พิจารณา ยกเว้นวัสดุทีไ่ม่ใช้
แล้วที่สามารถน าเข้ากระบวนการรี
ไซเคลิได้ ไมต่้องปฏิบัตติามระยะเวลา
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
(สารเคมีใช้แล้วหรือหมดอายุ) มีความ
จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมให้มีปริมาณขั้น
ต่ าในการรไีซเคลิได้ ซึ่งต้องใช้เวลาใน
การรวบรวมมากเกินระยะเวลาที่
ก าหนดภายใน ๓๐ วัน ดังนั้นการจะ
สนองนโยบาย BCG จึงอยากให้มีการ
พิจารณาประเด็น ตามความเห็น
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดเป็นรายการกลุ่ม
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ประกาศแนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ประกาศฉบับนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาการ
เพิ่มเตมิจากประกาศฉบับเดิมอีกดว้ย 
 
 
 

๑๙. หน่วยงานรัฐ พอใจ เห็นควรมีการทบทวนข้อมูล ดังนี้  
๑) ในข้อ ๕ นิยามของค าว่าสิ่งปฏกิูล             
มีความขัดแย้งกับข้อ ๖ ในข้อ ๕ นิยาม
ค าว่า "สิ่งปฏิกูล" และ "วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว" 
ไม่มีที่ระบุว่า "ของเสียที่เกิดจากกระะ
บวนการผลิต หรือการประกอบกิจการ
ของโรงงาน  
 
๒) ทบทวนเพิ่มเติมนยิามของค าวา่  
"สารอันตราย" เนื่องจากมีการพดูถึงใน
ภาคผนวกที่ ๑ และ ๒  
 
๓) ตามแบบ กอ.๑ พิจารณาเพิ่มเติม 
การระบุปลายทางที่ส่งของเสยีไปก าจัด  
 
 
๔) ข้อ ๑๐ ขยายความค าว่า "ระงับ 
การแจ้งรายละเอียดการขนส่ง" ให้ชัดเจน 
เช่น ระงับการด าเนินงานขนส่งของเสีย  
 

๑) ประกาศท่ีจะประกาศใช้มีการปรับปรุง
และแก้ไขนยิามแล้ว เพื่อไม่ให้เกดิความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนแล้ว  
 
 
 
 
 
๒) สารอันตราย หมายถึง ของเสียอันตรายใน
ประกาศฉบับนี ้
 
 
๓) การระบุปลายทางใช้ส าหรับเมือ่มีการน า
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน 
 
๔) หมายถึงการระงับการแจ้งตามเอกสาร
แสดงการจดัการ 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
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ของผู้เสนอร่าง 
๕) ตามประกาศตัวเดิมจะมีก าหนด
ระยะเวลาการครอบครองของเสียไว้ใน
โรงงานไม่เกิน ๙๐ วัน แต่ฉบับปัจจุบัน
ไม่มีก าหนดไว้ พิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของการก าหนด  
 
๖) ข้อ ๒๐ ที่ก าหนดระยะเวลาการ
จัดการของเสยี ไมส่อดคล้องกับ
ประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการสิง่
ปฏิกูลฯ ของผู้ประกอบกิจการบ าบัด
และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ พิจารณา
ทบทวนการก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่อให้การจัดการของเสีย
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
๗) ในภาคผนวกที่ ๒ ช่ือเรื่องควร
เพิ่มเตมิค าว่า "ของเสียอันตราย"  
 
 
 
๘) ในภาคผนวกที่ ๒ ข้อ ๔ วัสดุทีไ่ม่ใช้
แล้วประเภทสารพิษ ข้อย่อย ๔.๑ 
พิจารณาทบทวนเพิม่เตมิค าว่า "หรือ 
มีองค์ประกอบของสารที่มคีวามเปน็
อันตราย" เนื่องจาก ในภาคผนวกที่ ๑  
ของเสียบางชนิดมีค าว่าสารอันตราย
หรือมีองค์ประกอบของสารอันตราย  
ซึ่งถือว่าเป็นของเสียอันตราย  
 
๙) ในภาคผนวกที่ ๒ ข้อ ๔ ข้อย่อย 
๔.๒ พิจารณาเพิ่มเติมสารในกลุม่ 
VOCs เพิ่มเติม 
 
๑๐) ตามแบบ กอ.๓ พิจารณาเพิ่มเติม
วันท่ีรับมอบของเสียจากผู้ขนส่ง 

๕) ได้ก าหนดวิธีการใหผู้้ก่อก าเนิดด าเนินการ
ให้เหมาะสม เช่น การแยกเก็บ การตรวจสอบ  
การจัดการ ตามข้อ ๗ 
 
 
 
๖) ยกเลิกประกาศ กรอ. เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการสิ่งปฏิกลู
ฯ ของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ใช้ประกาศฉบับใหม่ทดแทน ดังนั้น ระยะเวลา
ที่ใช้ส าหรับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
จึงเป็นไปตามประกาศฉบับนี้  
 
 
 
 
๗) ค าว่า "ของเสียอันตราย" ได้ก าหนดนิยาม
ไว้แล้วโดยให้พิจารณาลักษณะและคุณสมบัติ
ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ใน
ภาคผนวกที่ ๒  
 
๘) สารอันตราย หมายถึง ของเสียอันตรายใน
ประกาศฉบับนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
๙) การพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของสาร
ในข้อ ๔.๒ ประยุกต์มาจาก California EPA 
ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว  
 
๑๐) ประกาศฉบับท่ีจะประกาศใช้ มีการ
ปรับแก้ไขให้มีวันท่ีรับมอบของเสยีจากผู้
ขนส่งแล้ว  

๒๐. เอกชน ไม่พอใจ ทางผู้ก่อก าเนิดกาก ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ทางกรอ ก าหนดแล้ว 
มีการอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว ในการ
ติดตาม หรือตรวจสอบอาจจะต้องมี
ขั้นตอนและวิธีการ 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 

๒๑. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) ภาคผนวกที่ ๒ ข้อ ๕ ๕.๑ ควรมี
ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงค่า Total 
Threshold Limit Concentration 
(TTLC) ส าหรับสารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนานตกค้างยาวนาน (Persistent 
Organic Pollutants: POPs) ตาม
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับค่า Low POPs Content ส าหรับ 
สาร POPs แต่ละชนิดที่แนะน าไวใ้น
แนวทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ 
ของเสียที่ประกอบ มี หรือปนเปื้อนด้วย
สาร POPs อย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Technical Guidelines 
for the Environmentally Sound 
Management of Wastes 
Consisting of, Containing or 
Contaminated with Persistent 
Organic Pollutants) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมรัฐภาคี  
สมัยต่าง ๆ แล้ว ซึ่งสามารถอ้างอิงได ้
ตามลิงก์ต่อไปนี ้ 
 
๒) การพิจารณาเพิม่เตมิระบบการ
ตรวจสอบ/สอบทานสมดุลมวลหรอื 
การไหลของวัตถุดิบและของเสียใน
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย
เป็นอันตราย ตามที่บ่งช้ีไดต้าม
ภาคผนวกที่ ๑ และภาคผนวกที่ ๒  
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมในภาพรวม 
รวมทั้ง การเอื้อประโยชน์ในการ
หมุนเวียนกากอุตสาหกรรมบางประเภท
ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนตาม BCG 
economic Model (อาจเพิ่มเติมรวม
ในประกาศฉบับนี ้หรือแยกต่างหาก 
ตามดลุยพินิจซึ่งสอดคล้องกับบรบิท 
(Context) ระเบียบแบบแผน 
(Modality ๗ ของหน่วยงาน) ระบบนี้
อาจประยุกต์ใช้แนวคิดการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่ท่ีสามที่ไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนและมีความน่าเชื่อถือ (๓rd 

๑) ก าหนดให้ใช้ค่าเดมิ เนื่องจากตาม
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ไม่มีการก าหนดการ
วิเคราะห์แบบวิธี Waste Extraction Test 
(WET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ )  ใ น ร่ า งป ร ะกา ศ ไ ด้ ก า ห นด ให้ ผู้ รั บ
ด าเนินการที่เป็นโรงงานต้องจัดท ารายงาน
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รายเดือน 
โดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
การจัดส่งรายงานให้จัดส่งโดยแบบและวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการรายงาน
ข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
การทานสมดุลมวลหรือการไหลของวัตถุดิบ
และของเสยีในระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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Party/External Auditing System) 
เช่น การตรวจสอบบัญชีงบดลุทาง
การเงิน โดยผู้สอบบญัชี เป็นต้น  
 
๓) การพิจารณาน าหลักความรับผดิของ
เจ้าของของเสีย (Generator Liability) 
และหลักการขยายความรับผดิชอบของ
ผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility) มาใช้้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมกับการจัดการกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย หลักการ
แรกมีการเขียนไว้ในกฎระเบยีบเกีย่วกับ
การจัดการกากอุตสาหกรรมไว้บา้งแล้ว 
แต่ไมเ่คยถูกน ามาบังคับใช้อย่างจริงจัง 
อย่างเช่นที่เหน็ทุกวันนี้ เมื่อของเสยีถูก
ส่งต่อให้กับผุ้รับด าเนินการแล้ว ไม่เคยมี
การติดตามว่าของเสยีของตนไดร้บัการ
จัดการถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ท า
ให้ของเสียก็ถูกปล่อยทิ้งในครอบครอง
ของผุ้รับด าเนินการ เมื่อเจอผุ้รบั
ด าเนินการไมม่ีความรับผิดชอบ ก็เกิด
การน าไปลักลอบท้ิงในที่ทางสาธารณะ 
หรือในโรงงานซึ่งถูกวางแผนละทิ้งใน
ภายหลัง (Abandoned Facilities) 
เช่นที่มีกรณเีป็นข่าวและคดีฟ้องรอ้งใน
ปัจจุบัน  
 
๔) การก าหนดใหม้ีการวางหลักประกัน
ทางการเงิน (กองทุนหมุนเวียน ประกนัภัย 
พันธบัตร Bank guarantee ฯลฯ) 
ส าหรับกรณเีหตุฉุกเฉินระหว่างกักเก็บ 
ขนส่ง และด าเนินการจดัการกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ตลอดจน
การบ าบัดฟื้นฟู กรณีเกิดการปนเปื้อน
ลงสู่สิ่งแวดล้อมรอบสถานประกอบการ 
หรือภายนอกสถานประกอบการกรณีมี
การลักลอบน้ าไปทิ้งในที่ทางสาธารณะ
หรือส่วนบุคคลก็ตาม เช่นเดียวกับที่เคย
มีการน ามาปฏิบัติบังกับการขออนุญาต
ส่งออก/น าเข้าของเสียอันตรายข้าม
แดนตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และตามอนุสญัญาบาเซลฯ  
 

 
 
 
 
 
๓)  ร่างประกาศฉบับใหม่ ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
( Polluter Pays Principll ; PPP) ม า ใ ช้ 
เต็ ม รู ปแบบ ซึ่ ง ได้ ก าหนดความรั บผิ ด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผู้ก่อก าเนิดไป
จนกว่ า สิ่ ง ป ฏิ กู ล ห รื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว 
จะได้รับการจัดการจนเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) อก. มีแนวนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 
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๕) การก าหนดขั้นตอน แผน และ
เงื่อนไขเมื่อมีการปิดโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่มีการก่อก าเนดิและรับ
ด าเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมที่
เป็นอันตราย ใหต้้องมีการจดัการกาก
อุตสาหกรรมดังกล่าวตามหลักวิชาการ
และกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การ
ติดตามตรวจสอบและรายงานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายใน/โดยรอบโรงงานหรือ
สถานประกอบการที่จะปดิด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลาที่แน่ใจได้ว่าไม่มกีาร
จัดการกากอุตสาหกรรมดังกล่าวภายใน
พื้นที่โรงงานหรือสถานประกอบการ
อย่างไม่ถูกต้องและมิอบด้วยกฎหมาย 

๕) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมีการก าหนด
ขั้นตอน และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว 
 
 
 
 

๒๒. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ข้อ๗(๔) ไม่ชัดเจนว่าต้องขอความ
เห็นชอบจากกรมฯก่อนหรือไม่  
 
๒) ข้อ ๘ ไม่ระบุการยกเว้นเดิมไม่
อันตรายบางอย่างมีการยกเว้น และข้อ
๑๖ ยังบอกว่ามียกเว้นในข้อ ๘ ดว้ย  
 
๓) ข้อ ๙ เอกสารก ากับการขนส่ง กอ.๓ 
ส าหรับ ไม่อันตรายเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
๔) ข้อ๑๑ ส่วนใหญ่ผู้ขนส่งเป็นผูร้บั
ก าจัดเป็นผู้จัดหามา การแต่งตั้งจึงควร
สามารถให้ผู้รับก าจัดแต่งตั้งไดด้้วยตาม
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

๑) ตามข้อ ๗(๔) การจัดการเองภายในโรงงาน 
ได้ก าหนดให้เป็นการรายงานประจ าปี  
 
๒) ตามข้อ ๘ การจัดการเองภายในโรงงาน
เป็นเพียงการรายงานมิใช่เป็นการขออนุญาต 

 
 
๓)  ร่างประกาศฉบับใหม่ ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
( Polluter Pays Principe l ; PPP) ม า ใ ช้ 
เต็ ม รู ปแบบ ซึ่ ง ได้ ก าหนดความ รั บผิ ด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผู้ก่อก าเนิดไป
จนกว่ า สิ่ ง ป ฏิ กู ล ห รื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว 
จะได้รับการจัดการจนเสร็จสิ้น 
 

๔) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 

๒๓. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) ควรเพิม่เติมน้ าเสียจากระบบผลิต 
biogas/ผลติไฟฟ้า ท่ีน าน้ ากากส่ามา
เป็นวัตถุดิบผนวกในรหัสของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว เนื่องจากน้ าที่ผ่าน
กระบวนการผลติจะมีค่า COD 
๕๐,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

๑) ได้เพิม่เตมิรหสัของประเภทและชนิดของ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามรา่ง
ประกาศฯ ฉบับนี ้
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๒) รหัสสิ่งปฏิกลูที่ไม่ใช้แล้ว รหัส 
๑๖๑๐๐๓ น้ าเสยีเข้มข้นที่มมีีสาร
อันตราย ควรระบุให้ชัดเจนว่า เขม้ข้น
หมายถงึอะไร 

 
๒) น้ าเสียเข้มข้นตามรหสัดังกล่าว หมายถึง 
น้ าเสียทีไ่ม่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลว 

๒๔. เอกชน พอใจ ควรขยายความหมายของ 
“ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แลว้” 
ว่าหมายถึงอะไรบ้าง หากความหมายไม่
ชัดเจน ในการแจ้งรายงานต่าง ๆ 
อาจจะท าให้มีการรายงานผิดหรือไม่
ครบถ้วน 

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดค าว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว 

๒๕. ประชาชน พอใจ ประกาศฉบบันี้ก าหนดให้เฉพาะผู้
ก่อก าเนิดเท่านั้น ที่มีอ านาจในการ
แต่งตัง้ตัวแทนการขนส่ง ซึ่งปัจจุบนั
ผู้รับก าจดับ าบัดจะเป็นผู้จัดเตรยีมรถ
ขนส่งเป็นหลัก แตห่ากไปก าหนดให้ผู้
ก่อก าเนิดเป็นผู้จัดหาจัดเตรียมแตง่ตั้ง
จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ก่อก าเนิด
หรือไม ่

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 

๒๖. ประชาชน พอใจ ในแบบฟอร์ม กอ.๔ ให้ก าหนดทะเบียน
รถขนส่งไว้ หากมีกรณีฉุกเฉินรถเสีย
ระหว่างทาง ต้องมีการเปลี่ยนรถที่ไม่ใช้
ทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งไปจะ
สามารถท าไดห้รือไม ่

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 

๒๗. ประชาชน พอใจ เอกสารก ากับการขนส่งที่ออกมา ยังคง
ต้องยึดจ านวนส าเนาและน าส่งแตล่ะ
ส าเนา ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับ
การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.๒๕๔๗ 
อยู่หรือไม ่

การจัดท าเอกสารแสดงการจัดการ ตาม
ประกาศนี้ จะใช้แทนแบบฟอร์มตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบ
เอกสารก ากับการขนส่งของเสยีอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม จะไดม้ีการออก
กฎหมายล าดับรองเพื่อยกเว้นกรณีที่ได้
ด าเนินการตามประกาศฉบับใหมน่ี้แล้วไม่
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒๘. ประชาชน พอใจ ถ้ากรณีที่ผูร้ับด าเนินการเป็นคนแต่งตั้ง
ตัวแทนขนส่งเดิมอยู่แล้ว ผู้ก่อก าเนิด
จ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ขนส่งใหม่หรือไม่
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้คะ 

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน  

 

๒๙. เอกชน พอใจ ๑) ในส่วนของกอ.๕ นั้น เข้าใจว่าเป็น
การควบรวม สก.๖,๗,๘ เข้าด้วยกันใช่

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดให้ท า กอ. ๕ แล้ว  



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
หรือไม่ ซึ่งจากท่ีอ่านร่างกฎหมาย ยังไม่
เข้าใจการรายงานแบบฟอร์มนี้ (รปูแบบ
การส่งรายงานจะเป็น manual หรือ 
electronics เพราะ สก. ุ๖ จะดึงขอ้มูล
จากการยื่น e-mf) รวมถึงเมื่อมีการส่ง
มอบวัตถุดิบให้ User คือ ผู้รับมอบ 
ผู้รับมอบมีการรายงานตอบอย่างไร 
(เดิมที่เป็นสก.๙) 
 
๒) ตาม ข้อ ๙ ภายหลังที่ได้รับอนญุาต
ตามข้อ ๘ แล้ว เมื่อมีการน าสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณ 
โรงงาน ให้แจ้งรายละเอียดการขนส่ง 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีก าหนด การขนส่งตามวรรคหนึ่ง
ให้มีเอกสารก ากับการขนส่งตามแบบ 
กอ.๓ ท้ายประกาศนี ้>> ข้อนี้คือ ต้อง
ไปปฏิบตัิตามกฎหมายฉบับไหนคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) การปฏิบตัิตามข้อ ๙ ภายหลังที่ได้รับ
อนุญาตตามข้อ ๘ แล้ว เมื่อมีการน าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน 
ให้แจ้งรายละเอียดการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด จะมีการ
ออกกฎหมายล าดับรองต่อไป 

๓๐. เอกชน พอใจ ไม่เห็นด้วยเรื่องการเปลี่ยนช่ือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น สก.๑ เป็น กอ.๑ สก.๒ 
เป็น กอ.๒ ฯลฯ เนื่องจากท าให้เกดิการ
สับสนและไม่สะดวกต่อการปฏิบตังิาน 
และไม่เห็นด้วยในเรื่องการเปลีย่น
รูปแบบ Manifest เนื่องจากบริษัทต้อง
แบกรับภาระทางด้านการจัดท า 
Manifest ที่ต้องเปลี่ยนไป และของเก่า
ที่ได้จัดท าไว้ต้องกลายเป็นของเสียที่
ต้องก าจัด จึงเห็นควรว่าไม่ควรเปลี่ยน
แบบฟอร์ม เพราะจากท่ีเทียบแบบ
ปัจจุบันและแบบร่าง ไมไ่ดม้ีความหมาย
นัยส าคญัในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

ก่อนประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้  
 

๓๑. เอกชน ไม่พอใจ ๑) กรณภีาระความรับผดิควรมรี่วมกัน
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิและผูร้ับด าเนนิการ 
รวมถึงผู้ขนส่งด้วย เพื่อให้มีกฎหมาย
ควบคุมการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วตลอดการจัดการจนแล้วเสร็จ  
 
 
 
๒) ข้อ ๖ ควรรวมประเภทบรรจุภณัฑ์
อื่นๆ ที่มีการบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า 
เนื่องจากเข้าข่ายว่า มิใช่ วัสดไุม่ใช้แล้ว 
เนื่องจากเป็นของที่น าออกเพื่อน าไปใช้

๑) ร่างประกาศฉบับใหมไ่ด้น าหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น  
 
๒) ร่างประกาศฉบับใหม่ยกเว้นเฉพาะวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วประเภทภาชนะบรรจุก๊าซทนความ
ดันที่สามารถน าไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ าได ้
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ตามวัตถุประสงคเ์ดิม เช่น Bigbag ที่มี
การน าไปใช้ซ้ า โดยไม่ได้มีการผ่าน
กระบวนการจดัการอื่นใด  
๓) ข้อ ๗ (๒) ควรพิจารณาตัดรหสัของ
เสียออกจากฉลาก เนื่องจากของเสีย
บางชนิดที่เกิดขึ้น ต้องรอผลการ
วิเคราะห์ และการพิจารณาจากกรม
โรงงาน ถึงสามารถทราบเลขรหสัของ
เสียได้  
 
๔) ข้อ ๑๑ ควรพิจารณาให้ผูร้ับ
ด าเนินการ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้
ขนส่งฯ เพื่อมีภาระความรับผิดร่วมกัน
ทั้ง ผู้ก่อก าเนิด และผู้รับด าเนินการ 
(เหมือน กอ.๑ เดิม) เนื่องจากผู้ขนส่ง
ถูกว่าจ้างจากผู้รับด าเนินการ ดังนั้นการ
ควบคุม/ดูแล ควรใหผู้้รับด าเนินการมี
ส่วนร่วมในภาระความรับผิดร่วมกนั  
 
๕) ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการจัดการฯ ไม่
สอดคล้องกับ ประกาศกรมโรงงานฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ าบัด
และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งไมไ่ด้ถูกอ้างถึงว่ายกเลิก
ใน (ร่าง)ประกาศฯ ฉบับนี้  
 
๖) ขาดการระบุการรายงาน
รายละเอียดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใ่ช้
แล้ว ส าหรับผู้ก่อก าเนดิ รายปี (สก.๓) 

 
 
 
๓) การระบุรหสัของเสียบนฉลากผู้ก่อก าเนิด
ต้องทราบรหสัของเสีของตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตามจะต้องใช้รหัสของเสียตามทีไ่ด้รับ
อนุญาตการน าของเสียออกนอกบริเวณ
โรงงาน 
 
 
๔) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 
๕) ยกเลิกประกาศ กรอ. เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการสิ่ง
ปฏิกูลฯ ของผู้ประกอบกิจการบ าบัดและ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แลว้ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และใช้ประกาศฉบับใหม่ทดแทน 
ดังนั้น ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จึงเป็นไปตามประกาศ
ฉบับนี้ 
 
๖) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะ
ยกเลิกการรายงาน สก.๓ แตจ่ะใหร้ายงาน
การจัดการของเสียภายในโรงงานและที่
ส่งไปจัดการภายนอกโรงงานภายในวันท่ี ๑ 
มีนาคม ของปีถัดไป 

๓๒. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ข้อ ๗ (๕) วรรคสอง การรายงาน
การกักเก็บตามแบบ กอ.๑/๑ รายการ
กักเก็บของเสียก่อนส่งออกไปด าเนินการ
จัดการในแตล่ะปมีีมากกว่า ๑,๐๐๐ 
รายการ (ระยะเวลากักเก็บแต่ละ
รายงานไม่เกิน ๙๐ วัน) หากผู้ก าเนิด
ไม่ได้จัดการของเสียภายในโรงงาน เหตุ
ใดต้องให้ผู้ก่อก าเนิดส่งข้อมูลการกัก
เก็บ อีกท้ัง ถ้าต้องพิมพ์รายงานเข้า
ระบบการรายงานด้วยข้อมูลจ านวน
มากพร้อมทั้งภาพถ่ายของเสยี จะเป็น

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้เป็น
การรายงานการกักเก็บปรมิาณของเสียที่คง
ค้าง ณ ช่วงเวลาที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
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ของผู้เสนอร่าง 
ภาระของผู้ประกอบการมากเกินไป 
โดยยังไม่เห็นว่าข้อมลูดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อการก ากับดูแลอย่างไร 
(กรณีผู้ก่อก าเนิดไม่ได้จัดการของเสีย
เองภายในโรงงาน) เนื่องจาก วิธีกักเก็บ
และพื้นที่กักเก็บก าหนดไว้แล้วใน
กฎหมาย หากต้องการเห็นสภาพพื้นที่
กักเก็บ ควรให้ส่งรูปถ่ายสถานท่ีกกัเก็บ
ของเสียเพิ่มเติมในรายงาน สก.๓ เดิม  
 
๒) ข้อ ๙ วรรคสอง เอกสารก ากับการ
ขนส่ง “แบบ กอ.๓” เนื้อหาในแบบ ไม่
แตกต่างจาก “เอกสารก ากับการขนส่ง 
-๐๒” ซึ่งก าหนดให้ใช้ก ากับการขนส่ง
ของเสียอันตรายตาม ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เอกสารก ากับการขนส่งของเสยี
อันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ต่อไป เพราะไมไ่ด้ยกเลิกด้วยร่าง
ประกาศฯ ฉบับนี้ กฎหมายจึงซ้ าซอ้น
กัน อีกทั้งมีความเห็นว่า เอกสารก ากับ
การขนส่ง -๐๒ มีรายละเอียดการก ากับ
และใช้งานคู่ล าดับต่างๆ ตามขอบเขต
การก ากับการขนส่งได้ชัดเจน ต่างจาก
แบบ กอ.๓ ที่ก าหนดแค่ให้ผู้ก่อก าเนิด
ออกเอกสารให้เท่าน้ัน นอกจากน้ี 
ปัจจุบัน เอกสารก ากับการขนส่ง -๐๒ 
ผลิตโดยผู้รับด าเนินการ ซึ่งด าเนินธุรกิจ
รับด าเนินการจัดการกากของเสยี
โดยเฉพาะ ท าให้สามารถจัดท าเอกสาร
ก ากับฯ ซึ่งมี ๖ คู่ล าดับได้สะดวกต่อ
การใช้งานกับผู้ก่อก าเนิดซึ่งเป็นลกูค้าท่ี
มีหลากหลายประเภท การก าหนดให้ผู้
ก่อก าเนิดเป็นผู้ออกเอกสาร แบบ กอ.๓ 
ส าหรับก ากับการขนส่ง จึงเป็นการผลัก
ภาระใหผู้้ก่อก าเนิดแต่ละรายที่มี
ศักยภาพแตกตา่งกันต้องลงทุนท า
เอกสารดังกล่าว ท้ังที่ปัจจุบัน เอกสาร
ก ากับการขนส่ง มีการจัดการดูแลอย่าง
เป็นระบบที่ดีอยู่แล้ว  
 
๓) ข้อ ๑๑ การปฏิบัตติามกฎหมาย
ฉบับปัจจุบันที่ประกาศ ในปี ๒๕๔๘ 
จนถึงปัจจุบันนั้น ผู้ขนส่งได้รับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) เอกสารแสดงการจัดการมีความแตกต่าง
ในรายละเอียด เช่น ส่วนของผูร้ับด าเนินการ
ที่จะต้องแจ้งเมื่อมีการจัดการแล้วเสร็จ อีก
ทั้ง จะได้มีการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อ
ยกเว้นกรณีทีไ่ดด้ าเนินการตามประกาศฉบับ
ใหม่นี้แล้วไม่ต้องปฏิบัตติามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสาร
ก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
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ของผู้เสนอร่าง 
แต่งตั้งตามกฎหมายโดยผู้รับด าเนนิการ 
และผูร้ับด าเนินการหลายรายขนสง่เอง 
หรือมีบริษัทขนส่งอยู่ในเครือบริษทั 
ดังนั้น การให้ผู้ก่อก าเนิดเป็นผู้แตง่ตั้งผู้
ขนส่ง ตามแบบ กอ.๔ จึงขัดแย้งกับกับ
วิถีการปฏิบัตติามกฎหมายฉบบัปจัจุบัน
และเป็นภาระของทั้งผู้ก่อก าเนิด และ
ผู้รับด าเนินการทีต่้องท างานซ้ าซ้อนโดย
ไม่จ าเป็น เนื่องจากข้อมูลที่ใช้กรอกใน
แบบ กอ.๔ เป็นข้อมูลทีผู่้รับด าเนนิการ
เป็นเจ้าของ อีกท้ัง ผู้ก่อก าเนิดไม่
สามารถให้ผู้ขนส่งของผูร้ับด าเนินการ
เจ้าหนึ่งไปส่งวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วให้กับผู้รับ
ด าเนินการอีกเจ้าหนึ่งได้ ท าให้ต้อง
แต่งตั้งผู้ขนส่งจ านวนมาก การปฏบิัติ
ตามกฎหมายฉบับปจัจุบันจึงเหมาะสมกว่า 

หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 

๓๓. เอกชน ไม่พอใจ เป็นการเพิ่มภาระความรับผดิชอบให้แก่ 
WG ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ภาระงานหนักอยู่
แล้ว 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 

๓๔. เอกชน ไม่พอใจ ระบบเดิมค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ แล้ว
สามารถควบคุมทางผู้ออกก าเนดิผู้
ให้บริการและผู้ก ากับไดด้ี การที่รา่ง
กฎหมายขึ้นมาใหม่มันจะเป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าท่ีให้กับผู้ก่อก าเนดิมากขึ้น 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 

๓๕. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ภาระความรับผดิ โดยหมวดที่ ๑ ใน
ข้อที่ ๑๓ ที่ระบุให้ ผู้ก่อก าเนิด มคีวาม
รับผิด ในกรณีที่สญูหาย เกิดอุบัติเหตุ 
หรือลักลอบทิ้ง ซึ่งจะเกดิจากตัวแทนขนส่ง 
ดังนั้นอยากให้พิจารณาในส่วนความรับ
ผิดใหม่ ให้ระบุถึงตัวแทนขนส่งด้วย  
 
 
 
๒) ในแบบ กอ.๔ ข้อ ๔ ที่ระบุให้ 
ตัวการ (ผู้ก่อก าเนดิ) เป็นผูร้ับภาระ
ความผิดฝ่ายเดียว ก็ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากบางทีจะเกิดจากตัวแทนเอง 

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ตัวแทนระหว่างผู้กอ่ก าเนิดกับผู้ขนส่งและ
หรือผู้รบัด าเนินการกรณีที่ผู้ก่อก าเนิดไม่ได้
ด าเนินการเองถือว่าเป็นนิติกรรมสญัญา
ระหว่างผู้ก่อก าเนดิกับตัวแทนนั้นๆ ภาระ
ความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนติิกรรม
สัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
 
๒)  ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะ
ไม่ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน ทั้งนี้ การ
แต่งตั้งตัวแทนระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับผู้ขนส่ง
และหรือผู้รับด าเนินการกรณีที่ผู้กอ่ก าเนิด



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
จึงอยากให้ระบุความรับผดิของตัวแทน
ด้วย จากท้ัง ๒ ข้อ จะเห็นได้ว่าไมม่ีการ
ระบุความรับผดิจากตัวแทนเลย จงึ
อยากให้พิจารณาอีกครั้ง 

ไม่ได้ด าเนินการเองถือว่าเป็นนติิกรรม
สัญญาระหว่างผู้ก่อก าเนิดกับตัวแทนนั้นๆ 
ภาระความรับผิดระหว่างกันข้ึนอยู่กับนิติ
กรรมสัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกรอ้งกันเอง 

๓๖. เอกชน พอใจ ๑) ข้อ ๕ ไม่มีนิยาม " 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ท่ีไม่ใช้แลว้ " 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตคีวาม
ควรเพิ่มนิยามหมายความว่าอะไร เช่น 
ของเสียทีไ่มไ่ดเ้กิดจากการประกอบกจิการ
โรงงาน หรือ ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่
ไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน หรือไม่ ไม่มี การบ าบัด ใน
ความหมาย ของการจดัการสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว  
 
๒) ข้อ ๖ มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจาก
โรงงาน เข้าข่าย ตามข้อ (๕) หรือ ไม่ 
อยากให้เขียนให้ชัดเจน  
 
๓) ข้อ ๑๕ ไม่มีการระบุ ให้เก็บขอ้มูล
ผลวิเคราะห์ไว้อย่างน้อย ๓ ปี เพ่ือการ
ตรวจสอบ  
 
๔) ข้อ ๑๗ ข้อนี้ยังไม่ชัดเจน ตาม
วิธีการวิเคราะห์อย่างไร เช่น แค่ finger 
print test และ ทุกครั้งท่ีมีการรับวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาจัดการ หมายถึง ทุก
โหลดทีร่ับก าจัดหรือไม่ หรือ แค่ครั้ง
แรกที่รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเขา้มาจดัการ 
หากเขียนว่าทุกครั้งที่มีการรับวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วเข้ามาจัดการ จะหมายความว่า 
๑ ปี ส่ง ๒๐ ครั้ง ก็ต้องวิเคราะห์ ๒๐ 
ครั้งหรือไม่ อยากให้มีการเขียนให้
ชัดเจน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบ
กิจการในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เสนอแนะ
ให้มีการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
 
๕) ข้อ ๒๐ วิธีการหมักท าปุ๋ยหรือสาร
ปรับปรุงดินต้องจัดการให้แล้วเสรจ็ 
ระยะเวลามากเกินไป ปกติไม่เกิน ๖๐-
๙๐ วัน โดยระยะเวลาในการท าปุ๋ยหมัก  
๖) ข้อ ๒๒ ขาดข้อมูล stock คงเหลือ 
และ ข้อมูลของเสีย  
 

๑) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดค าว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) มูลฝอยตดิเช้ือท่ีเกิดขึ้นจากห้องพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ในโรงงาน ไม่เข้าข่าย
ตามประกาศฉบับนี ้
 
๓) ผลวเิคราะห์ตามข้อ ๑๕ เป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาตการน าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
 

๔) การท า fingerprinting test เป็นการ
ตรวจสอบลักษณะส าคัญในแตล่ะครั้งท่ีรับ
ของเสียเข้ามาด าเนินการ ซึ่งแตกต่างจากการ
การวิเคราะห์แบบ Full analysis โดยจะใช้
ส าหรับประกอบการพิจารณาการน าของเสีย
ออกนอกบริเวณโรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) ระยะเวลาที่ก าหนดวิธีการหมกัท าปุ๋ยหรือ
สารปรับปรุงดินในรา่งประกาศฉบบันี้
เหมาะสมแล้ว 
 
๖ )  ใ น ร่ า งป ร ะ ก า ศ ไ ด้ ก า ห นด ให้ ผู้ รั บ
ด าเนินการที่เป็นโรงงานต้องจัดท ารายงาน
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รายเดือน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗) ข้อ ๑๑ ในแบบฟอร์ม การแต่งตั้ง
ตัวแทนเป็นผู้ขนส่ง ไม่ควรระบรุถที่ใช้
ขนส่งเนื่องจากมีจ านวนรถขนส่งมาก
และไม่แน่นอน ยกเว้นว่า กรอ มรีะบบ
การขออนุญาตแบบออนไลน์เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน 
ผู้ขนส่ง รายที่ ๑ ปกติ จะมผีู้ขนสง่ช่วง 
รายที่ ๒ และ มีสญัญาระหว่างกัน และ 
ประกันภัยต่อสิ่งแวดล้อม กรณีนี้ ใน
การแต่งตั้งขนส่ง จะเป็นช่ือ ของ ผู้
ขนส่งรายที่ ๑ ได้หรือ ไม ่

โดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
การจัดส่งรายงานให้จัดส่งโดยแบบและวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการรายงาน
ข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
การทานสมดุลมวลหรือการไหลของวัตถุดิบ
และของ เสี ย ในระบบการจั ด การกาก
อุตสาหกรรม 
 
๗) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 

 
 

๓๗. เอกชน  ไม่พอใจ ประกาศท่ีออกมามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ
เอกสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและมีช่ือที่ทับ
ซ้อนกัน เช่น กอ.๑ ปัจจุบันคือ หนังสือ
ยินยอมรับประกันความผิดทีล่งนาม
ระหว่าง WG WT และ WD แต่
ประกาศใหมค่ือ สก.๑ และในส่วนท่ี
ยกเลิกการรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของปี ๔๗ นั้น แลว้จะ
ประกาศใช้การรายงานแบบใหม่เป้น
ระบบ E-Fully หรือไม่ หากใช่ ขอให้
ทางกรมโรงงานช่วยปรับปรุงระบบ 
แก้ไขปัญหา Server error ของ
ส่วนกลางด้วยคะ่ เนื่องจากพบปญัหา
บ่อยมาก สุดท้ายนี้ยังคงเป็นกังวล
เกี่ยวกับช่ือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ค่ะ ท าไมไม่ใช้ช่ือเดิม ขอบคุณคะ่ 

 ก่อนประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ กรอ.  
จะไดม้ีการจดัประชุม สัมมนา เพือ่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ จะได้น าข้อเสนอแนะ
การใช้งานระบบ E-fully manifest ไป
ปรับปรุงต่อไป 
 

๓๘. เอกชน  ไม่พอใจ เนื่องจากกฎหมายเดิมครอบคลุมอยู่
แล้ว ปรับเปลี่ยนเป็นการเพิ่มภาระให้
ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ในภาวะเศษฐ
กิจแบบนี้ และควรยกเลิกระบบ E fully 
คะ 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๓๙. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ข้อ ๑๒ รถขนส่งท่ีสามารถติดตาม

การขนส่งได้ นั้น ต้องขนาดไหน เป็น
การเพิ่มภาระใหผู้้ขนส่งและโรงงาน
ขนาดไหน 
 
๒) ข้อ ๑๓ ผู้ก่อก าเนิดต้องมีความรับ
ผิดตามกฎหมาย คือยังไง ขนาดไหน 
เพราะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ ผู้ขนสง่ 
ผู้รับก าจดั และประเด็นท่ีควรมี คอื 
มาตรการส่งเสรมิให้ด าเนินการตาม
กฎหมาย เพราะเนื้อหากฎหมายใหม่กับ
กฎหมายเก่าก็คล้ายๆเดิม 

๑) กรณมีีการขนส่งสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วต้องขนส่งด้วยรถขนส่งท่ีสามารถติดตาม
การขนส่งได้ จะมีการก าหนดรายละเอียดที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในกฎหมายล าดบั
รองต่อไป 

๒) ผู้ก่อก าเนิดต้องรับผิดชอบต่อการน าสิ่ง
ปฏิ กู ล ห รื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ไ ปยั ง ผู้ รั บ
ด าเนินการ และต้องรับผิดชอบจนกว่าผู้รับ
ด าเนินการได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วนั้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต 

๔๐. เอกชน พอใจ ๑) ข้อ๑๕ กรณีที่ต้องวิเคราะหล์ักษณะ
และคณุสมบัติของวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ขออนุญาตตาม
ข้อ ๘ ต้องด าเนินการโดย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ข้ึนทะเบียนไว้
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหนว่ยงาน
ในก ากับของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทีไ่ดร้ับการรับรอง ด้วย
มาตรฐานสากลที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ ให้พิจารณา
เพิ่มเตมิ กรณีทีเ่ป็นแล็ปท่ีขึ้นทะเบียน
ตามเงื่อนไขกรมโรงงานแต่ห้องแลป็น้ัน
เป็นแล็ปของทางผู้รับก าจดัเองซึ่งผู้รับ
ก าจัดมีอ านาจในการสั่งการเพื่อให้ได้ผล
ตามที่ผูร้ับก าจัดนั้นสามารถรับก าจัดได้ 
ท าให้ผลแล็ปไมต่รงตามความเป็นจริง
ซึ่งห้องแล็ปภายใตผู้้รับก าจัดเดียวกัน 
ไม่มีความเป็นอิสระและไม่มคีวามเป็น
กลางในการรายงานผลการทดสอบ 
บางครั้งมีผลที่แตกต่างกับแลปทดสอบ
ทีเ่ป็นอิสระ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกทีเมื่อน าเอกสาร
ดังกล่าวมาประกอบการขออนุญาต ซึ่ง
มีให้เห็นค่อนข้างมาก ผู้ก าจัดมีแลปเอง
เป็นสิ่งที่ดีในการควบคมุคณุภาพภายใน
การบ าบัดของตังเองไมส่่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
๒) ข้อ ๑๑ กรณีผู้ก่อก าเนิดกากไม่้ได้
ขนส่งเองต้องแต่งตั้งตัวแทนขนส่ง 
ความจริงที่เกิดขึ้นหลายๆรายที่

๑) ในกระบวนการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะด าเนินการตรวจสอบและมี
กระบวนงานการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชนท่ี
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คอืมีผู้
จัดหากากของเสีย(ตัวกลาง) ที่ไมไ่ด้รับ
การแต่งตั้งและไม่อยู่ในระบบการแจ้ง
กรมโรงงาน เป็นเหตุให้บุคคลเหลา่นี้
กระท าการไดต้ามต้องการทีผ่ลกับ
สิ่งแวดล้อมเช่น ตัวกลางหากากของเสีย
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหวา่งผู้
ก่อก าเนิดกับผูร้ับก าจัด ซึ่งท าให้เกิด
การกระท าท่ีเบีย่งเบนระหว่างการขนส่ง
ตามเส้นทางที่กรมก าหนด เช่นเปลี่ยน
ถ่าย เพ่ิมเตมิของเสียเพื่อราคาค่าก าจัด
ที่ตัวกลางเป็นคนจ่ายหรือ การกระท า
อื่น ๆอีกหลายประเด็นที่ไม่ถูกต้องและ
เพื่อผลประโยชน์ของตัวกลาง ท าให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมกีาร
แอบท้ิงที่หาตัวผู้กระท าผิดยาก เปน็
ช่องโหว่งท่ีท าให้เกิดปัญหาตามมา ฝาก
รบกวนช่วยพิจารณาเพิ่มเติมด้วยค่ะ 

๔๑. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ข้อ๗(๒) การติดฉลากท่ีบรรจุภณัฑ์ : 
ลักษณะบรรจุภณัฑ์มีความหลากหลาย 
ท าให้การติดค่อนข้างยาก ควรให้จัดท า
ข้อมูลบันทึกเพื่อตรวจสอบและง่ายต่อ
การจัดการ  
 
๒) ข้อ๑๑ การแต่งตั้งตัวแทนขนสง่ควร
สามารถท าได้ทั้ง WG หรือ WD 

๑) วัตถุประสงค์ของการให้ติดฉลากท่ีบรรจุ
ภัณฑเ์พื่อต้องการให้ติดตามตรวจสอบใน
การขนส่งและจะท าให้ทราบวา่ของเสีย
ดังกล่าวเป็นอะไร 
 
๒) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 

๔๒. หน่วยงานรัฐ พอใจ ควร ตีความหมาย น้ ากากส่าหลังจาก
ผ่านกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเพื่อ
ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงผลติกระแสไฟฟ้า 
(โรงงานล าดับท่ี ๘๙) ให้มีความหมาย
เป็นกากอุตสาหกรรม ไม่ใช่เป็นน้ าเสีย
จากกระบวนการผลิต เนื่องจากปจัจุบัน 
โรงงานผลติไฟฟ้าจากกา๊ซชีวภาพ ที่ใช้
วัตถุดิบ คือ น้ ากากส่า(ท่ีเหลือจากการ
ผลิตสุรา เอทิลแอลกอฮอล์) แล้วน ามา
หมักเป็นก๊าซ โดยที่น้ าท้ายบ่อหมกั(น้ า
กากส่า)ไมส่ามารถน าออกนอกโรงงาน 
เพื่อใช้เป็นประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ซึง่มี
การเก็บไวภ้ายในบรเิวณพื้นที่โรงงาน 
ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีการ
ร้องเรียนจากบุคคลที่อาศัยใกล้เคยีง 
หากสามารถน าไปใช้ประโยชน์อยา่งอื่น

ได้เพิ่มเติมรหสัของประเภทและชนิดของสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วตามร่างประกาศฯ 
ฉบับน้ี 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ได้ จะเป็นการแกไ้ขปัญหาข้อร้องเรียน
ไปด้วย 

๔๓. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑)  การก าหนดนิยาม สิ่งปฏิกลูหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นวัตถุดิบ 
หมายความรวมถึง หลักการแลกเปลี่ยน
ของเสียระหว่างกัน ด้วยหลักการ 
Industrial Symbiosis หรือไม่  
 
๒) โรงงานจ าพวกท่ี ๑ และ ๒ เข้าข่าย
ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยหรือไม่ 
ถ้าใช่ ใครจะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ก ากับดูแล 
 
๓) การรายงานวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์
เป็นรายเดือน ตามแบบ กอ.๕ ควร
ควบคุม ๑. ของเสียอันตราย ๒. ของ
เสียไม่อันตรายโดยเจาะจงชนิดและ
ประเภทที่ต้องการควบคุม เช่น เถา้ 
ตะกรัน แต่ของเสียไม่อันตราย เชน่ 
เศษเหล็ก เศษไม้ เศษกล่องกระดาษ 
อาจไม่ต้องควบคมุด้วยความเสีย่งของ
การก่อให้เกิดความเป็นอันตราย  
 
๔) กรณีการขนส่งของเสยีไม่อันตราย 
จ าพวก เศษเหล็ก เศษไม้ เศษกลอ่ง
กระดาษ หากผู้ก่อก าเนิดมิได้เป็นผู้
ขนส่ง ต้องแต่งตั้งผู้ขนส่งด้วยรถขนส่งท่ี
สามารถติดตามการขนส่งได้ ใช่หรือไม่ 
มีการรับฟังความเห็นของผู้มสี่วนได้เสีย 
เช่น ซาเล้ง ร้านรบัซื้อของเก่า ด้วย
หรือไม่  
 
๕) กรณีการขนส่งของเสยีไม่อันตราย 
หากผู้ก่อก าเนิดแจ้งปริมาณ ก็เชื่อตาม
ปริมาณนั้นได้เลยหรือไม่ จะมีการ
ตรวจสอบอยา่งไร และข้อมลูที่รายงาน
มามีประโยชน์ต่อการควบคุมอย่างไร  
 
๖) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ยกเว้น 
กรณีที่เกดิจากคนงาน แสดงว่าไมไ่ด้
ยกเว้นกรณเีกิดจากสัตว์ที่เลี้ยงและ
ไม่ได้เลี้ยงไว้ด้วยใช่หรือไม่  
 

๑) วัตถุดิบ ตามประกาศฉบับน้ี สว่นหน่ึง
หมายความรวมถึง หลักการแลกเปลี่ยนของ
เสียระหว่างกัน ด้วยหลักการ Industrial 
Symbiosis 
 
 
๒) โรงงานจ าพวกท่ี ๑ และ ๒ เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ซึ่งตามประกาศผู้
อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงานเป็นอธิบดีกรมโรงงาน
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
๓) ให้แจ้งรายละเอียดแสดงการจดัการสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 
 
 
 
 
 
 
 
๕) การตรวจสอบจะตรวจสอบย้อนกลับโดย
การแจ้งข้อมูลปริมาณจากผูร้ับด าเนินการ 
 
 
 
 
๖) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้ได้
ปรับปรุงนิยามดังกล่าวแล้ว 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๗) ผู้ก่อก าเนิดต้องควบคุมผูร้ับ
ด าเนินการทีร่ับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วไปด าเนินการให้ปฏิบตัิตาม
หมวด ๒ อย่างเคร่งครัด ๗.๑ หากเป็น
ภาระหน้าท่ีของผู้ก่อก าเนิด เจ้าหน้าท่ี
จะมีกระบวนงานใดที่ต้องรับผดิชอบ 
๗.๒ ก าหนดแนวทางในการตรวจสอบผู้
ขนส่งและผู้รับด าเนินการกรณไีมเ่ป็น
โรงงาน ด้วยอ านาจใด  
 
๘) การควบคุมของเสีย นอกจากการ
แบ่งเป็นของเสียที่อันตรายและไม่
อันตรายแล้ว ควรจ าแนกประเภทที่มี
มูลค่าหรือสามารถขายไดด้้วยหรือไม่ 
เพราะกรณีเป็นของเสียที่อันตรายและ
ไม่อันตรายแต่ขายได้ อาจน าไปสูก่าร
ส่งเสริมการลดมลพิษและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติของโรงงาน ซึ่ง
ส่งผลดีต่อทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แต่กรณีของเสียที่อันตรายและไม่
อันตรายที่ขายไมไ่ด้ อาจจะต้องก ากับ
ดูแลอย่างเข้มงวดยิ่งข้ึน 

๗) เจ้าหน้าท่ีมหีน้าท่ีก ากับดูแลทั้งผู้
ก่อก าเนิดและผู้รบัด าเนินการให้ปฏิบัติ
ตามที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบผู้ขนส่ง
ตลอดจนผู้รับด าเนินการที่ไมเ่ป็นโรงงาน 
ผ่านผู้ก่อก าเนดิ 
 
 
 
 
 
๘) การแบ่งประเภทของเสยีจ าแนกตาม
กิจกรรมที่ท าให้เกดิของเสีย และก าหนดการ
จัดการตามรหัสวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะและสมบตัิของเสียนั้น ๆ  

๔๔. เอกชน ไม่พอใจ เนื่องจากทางผู้ก่อก าเนิดกากฯ มหีน้าท่ี
รับผิดชอบ และภาระในการก าจัดอยู่
แล้ว ซึ่งในส่วนของทางบริษัทผู้
ก่อก าเนิดมีการด าเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายของ กรมโรงงานฯ แล้ว
ทุกอย่าง ซึ่งปฏิบัติตามกระบวนการน า
และก าจดัของเสยีอย่างถูกต้องแลว้ 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 

๔๕. เอกชน ไม่พอใจ การแต่งตั้งตัวแทนควรเป็นเหมือน
กฎหมายฉบับเดิมทีผู่้ก่อก าเนิด หรือผู้
บ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายก็
สามารถกระท าได้ การเปลีย่น
แบบฟอร์มใหม่ทั้งหมด จะท าให้
ผู้ประกอบการสับสน ไม่มีการพดูถึงการ
รายงาน สก.๓ จะต้องท าแบบใด 

ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 
 

๔๖. เอกชน ไม่พอใจ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และต้อง
มาแก้กฎหมายไปเรื่อย ๆ ไม่จบ และมี
บางข้อ ท่ีเป็นการผลักภาระให้ผู้รบั
ด าเนินการ แทนที่จะใช้การบังคับใช้
กฎหมายทั้งกระบวนการ 

ร่างประกาศฉบับใหม่ได้น าหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๔๗. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ในข้อ ๑๗ ของประกาศ เป็นการ

ผูกขาดตลาด และส่งผลกับธุรกิจรบั
ก าจัดที่ไมม่ีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เป็น
ของตัวเอง ไม่สามารถด าเนินธุรกจิได้  
 
 
 
๒) สถานท่ีจัดเก็บของเสียที่จะต้อง
อัพเดทแผนผังการจัดเก็บใหเ้ป็น
ปัจจุบัน (ความถี่เท่าไหร?่) 

๑) การท า Fingerprinting Test เป็นการ
ตรวจสอบลักษณะส าคัญในแตล่ะครั้งท่ีรับ
ของเสียเข้ามาด าเนินการ ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของเสีย บางกรณีอาจไม่จ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์แบบ Full Analysis 
 

๒) กรณีทีไ่ม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังการ
จัดเก็บไม่จ าเป็นต้องอัพเดท 

๔๘. สถาบัน 
การศึกษา 

พอใจ ๑) แบบรายงานการกักเก็บสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน 
(กอ.๑/๑) คือ แบบรายงานประจ าปีใน
การจัดเก็บของเสียในรอบปีท่ีผ่านมา 
โดยส่งก่อน ๑ มีนาคม ของปีถัดไปใช่หรือไม่  
 
๒) ร่าง กฎหมายฯ หมวดที่ ๑ ผู้ก่อก าเนิด 
ข้อ ๗(๔) อธิบายไม่ชัดเจนว่าการจดัการ
ของเสียภายในบริเวณโรงงาน หรอืแบบ
รายงานการจดัการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (กอ.๑/๒) 
ควรต้องขออนุญาตและได้รับอนญุาต
ก่อนจัดการหรือไม่  
 
๓) ต้องแจ้งการขนส่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งของเสียอันตรายและ
ของเสียไม่อันตราย ตามเอกสารก ากับ
การขนส่งสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
(กอ.๓) ใช่หรือไม่ (เนื่องจากกฎหมาย
เดิมต้องแจ้งการขนส่งเฉพาะของเสีย
อันตรายเท่าน้ัน)  
 
๔) หนังสอืแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผูข้นส่ง
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.๔) 
ควรขออนุญาตพร้อม แบบค าขอ
อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.๒) ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด้เลยหรือไม ่ 
๕) ในหมวด ๒ ผู้รับด าเนินการ ขอ้ ๒๐ 
ความในวรรคแรก ควรเรียงล าดับความ
ดังนี้ “วัตถุดิบที่เป็นของเสียอันตราย
ต้องจัดการภายในสามสิบวัน ส าหรับ
วัตถุดิบที่ไมเ่ป็นของเสียอันตรายตอ้ง
จัดการภายในหกสิบวัน เว้นแต่การ

๑) ใช่ แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลีย่นแปลง
ก าหนดการรายงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 
 
 
๒) การจัดการของเสียภายในบรเิวณโรงงาน
เป็นการรายงานข้อมูลมิใช่เป็นการขอ
อนุญาต แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด 
 
 
 
 
๓) ต้องแจ้งการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ของเสียอันตรายและของเสียไม่อนัตราย 
ตามเอกสารแสดงการจดัการ 
 
 
 
 
 
๔) ประกาศฉบับใหม่ที่จะมผีลบังคับใช้จะไม่
ก าหนดการแต่งตั้งตัวแทน 
 
 
 
 
๕) การเรียงล าดับดังกล่าวตามลักษณะของ
เสียที่ไม่เป็นของเสยีอันตราย และของเสีย
อันตรายตามล าดับ 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
จัดการวัตถดุิบที่เป็นกากตะกอนชีวภาพ
ที่ไม่เป็นของเสยีอันตรายโดยวิธีการ
หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินต้อง
จัดการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวัน ตั้งแต่วันท่ีรับมอบวตัถุดิบจนถึง
วันท่ีจัดการแล้วเสร็จ”  
 
๖) รหัสของเสีย ๑๒ ๐๑ ๐๑ เศษเหล็ก 
เหล็กกล้า และเหล็กกล้าไรส้นิมจากการ
ตะไบ การเจียร หรือการกลึง (ferrous 
metal filings and turnings) ควรต้อง
ปรับค าภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่  
 
๗) รหัสของเสีย ๑๙ ๐๓ ๐๔ HA และ 
๑๙ ๐๓ ๐๖ HA ควรแก้ความเป็น
อันตรายจาก HA เป็น HM หรือไม่ 
เนื่องจากมีคู่รหสัของเสียทีไ่ม่เป็น
อันตรายคือรหัส ๑๙ ๐๓ ๐๕ และ ๑๙ 
๐๓ ๐๗  
 
๘) ควรเพิ่มรหัสของเสีย แผงเซลล์
แสงอาทติย์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
หรือไม่  
 
๙) ความในภาคผนวก ๒ ข้อ ๑.๒ และ 
๓.๗ ความดัน ๑ บรรยากาศ อุณหภูมิ 
ควรเป็น ๒๐ หรือ ๒๕ องศาเซลเซียส  
 
๑๐) ภาคผนวก ๒ ข้อ ๔ วัสดุที่ไมใ่ช้
แล้วประเภทสารพิษ (Toxic 
substances) ในข้อ ๔.๑ จะตดัสนิ
ความเป็นอันตรายของของเสียจาก 
SDS ของสารตั้งต้นที่ก่อให้เกดิของเสีย 
หรือต้องจัดท า SDS ของของเสีย
โดยเฉพาะ (ควรต้องบอกวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มข้อมูลข้อ ๔.๑)  
 
๑๑) รหสัก าจดั ๐๓๑ และ ๐๓๙ 
ต่างกันอย่างไร [๐๓๑ เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน (use as raw material 
substitution) ตามวตัถุประสงค์เดิม 
ให้ระบุกระบวนการหรือผลิตภณัฑ ์และ 
๐๓๙ น ากลับมาใช้ซ้ าด้วยวิธีอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
๖) ใช้ตามรูปแบบเดิมซึ่งเป็นรูปแบบของ EU  
 
 
 
 
 
๗) ใช้ตามรูปแบบเดิมซึ่งเป็นรูปแบบของ EU  
 
 
 
 
 
 
๘) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ได้ก าหนดให้ใช้รหัส ๑๖ ๐๒ ๑๕ 
 
 
๙) ใช้ ความดัน ๑ บรรยากาศ อุณหภมูิ ๒๐   
องศาเซลเซยีส 
 
 
๑๐) SDS ของสารตั้งต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑) รหสัวิธีการจัดการ ๐๓๑ ใช้ตาม
วัตถุประสงค์เดิม ส่วนรหสัวิธีการจัดการ 
๐๓๙ เป็นการใช้ซ้ าด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ  
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
(other reuse methods) ตาม
วัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
นั้น ๆ ให้ระบุ]  
๑๒) ควรเพิ่มรหสัก าจดั ๐XX เพื่อการ
ศึกษาวิจัย และ ๐XX น าไปบริจาค 

 
 
๑๒) ได้เพิ่มรหัสวิธีการจัดการ ๐๘๕ ส าหรับ
การศึกษาวิจัยในร่างประกาศแล้ว ส าหรับ
การน าไปบริจาค ใช้รหสัวิธีการจดัการ ๐๔๙ 

๔๙. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ไม่เห็นด้วยกับข้อ ๑๑ และ ๑๓ ที่
ก าหนดให้ผู้ก่อก าเนดิรับผิดแต่ผู้เดยีว - 
ความรับผิดชอบในการฟื้นฟูอาจแบ่งกัน
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตามสดัส่วนความ
รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ก่อก าเนดิ ผู้ขนส่ง 
และผูร้ับด าเนินการ ท้ังนี้ควรส่งเรือ่ง
เข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยอาศัย
อ านาจศาลวินิจฉัยและพิพากษา ใน
กรณีที่เกดิอุบัติเหตุ การสูญหายหรือ
การทิ้งของเสียอันตรายอย่างผิด
กฎหมาย ความรับผิดชอบในการฟื้นฟู
จะขึ้นอยู่กับสถานการณเ์ฉพาะของ
เหตุการณ์และกฎหมายและข้อบังคับใน
เขตอ านาจศาลที่เหตุการณ์เกิดขึ้น หาก
เหตุการณ์เกดิจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดพลาดของฝา่ยใด
ฝ่ายหนึ่ง เช่น ผู้ก าเนดิ ผู้ขนย้าย หรือ
ผู้รับด าเนินการ ฝ่ายนั้นควรต้อง
รับผิดชอบในการฟืน้ฟู 

๑) ร่างประกาศฉบับใหมไ่ด้น าหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้ 
เต็มรปูแบบ ซึ่งได้ก าหนดความรับผิด 
(Liability) ตั้งแต่ต้นทางโรงงานผูก้่อก าเนิด
ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
จะไดร้ับการจัดการจนเสร็จสิ้น 

๕๐. เอกชน พอใจ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ตามหมวดที่ ๑  
ผู้ก่อก าเนิด ข้อ ๖ ข้อย่อย ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติ (๖) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท
ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันเพื่อบรรจุ
ใหมห่รือใช้ซ้ า เนื่องจากก่อนหน้านี้กรม
โรงงานให้ท าสก.๒ ซึ่งจะเป็นไปไดย้าก
มาก ถังก๊าซจ านวนเข้าออกต่อปี ๘ 
แสนท่อ และจะไม่ใช่ของเสีย เป็นการ
น ากลับมาอัดบรรจุใหม่หมุนเวียน และ
มี มอก.เฉพาะเป็นตัวควบคุม ค าถาม
เพิ่มเตมิ บรรจภุัณฑ์อ่ืนเช่น ขวดแก้ว
เปล่าใสส่ารเคมเีมื่อลูกคา้ใช้หมดแล้ว
บริษัทต้องส่งกลับต่างประเทศแบบนี้
ยกเว้นไหมคะ เพราะบริษัทน าเข้ามาแต่
ไม่ได้เป็นผู้รับก าจดั ขวดแก้วไม่มี
แรงดันสูง เป็นของเหลวใส (POCl๓) 
เป็นขวดแก้วรูปรา่งเฉพาะค่ะ จึง
จ าเป็นต้องส่งกลับผูผ้ลิต 

ส าหรับประกาศฉบับนีย้กเว้นเฉพาะภาชนะ
บรรจุก๊าซทนความดันเพื่อบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า
เท่านั้น 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๕๑. ประชาชน พอใจ ๑) การวิเคราะห์หาค่าปรมิาณความ

เข้มข้นท้ังหมดของสารอันตราย (Total 
Concentration) วิธีวิเคราะห์ใช้อา้งอิง
ตาม US EPA SW-๘๔๖ อยู่แล้ว น่าจะ
เปิดกว้างให้ใช้วิธีวิเคราะห์ในนั้นโดยไม่
ต้องก าหนดวิธีอย่างจ าเพาะเจาะจง 
กล่าวให้ง่ายๆคือ ขอให้เป็นวิธีท่ีอยู่ใน 
US EPA-๘๔๖ ก็นับว่าใช้ได้ เพื่อ
ยืดหยุ่นการวิเคราะห์พารามิเตอรต์่าง ๆ 
แต่ยังคงอยู่บนมาตรฐาน EPA  
 
๒) การสะกดค า ยังพบการสะกดค า
จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยผิด 
เช่น ช่ือธาตุ Ni ควรแก้เป็น นิกเกลิ Se 
ควรแก้เป็น ซีลเีนียม นอกจากนี้ยงัมี Cr
๖+ Cr๓+ ที่เขียนทับศัพท์ แต่สะกด
ต่างจากกฎหมายควบคุมการระบายน้ า
ทิ้งของ กรอ. เอง ดังนั้นควรตรวจสอบ
การสะกดค า และน่าจะใช้ให้ถูกตอ้ง
ตามราชบณัฑิตหรือให้สอดคล้องกบั
กฎหมายอื่น ๆ ของ กรอ. 
 

๑) เป็นตามวิธีที่ US EPA SW-๘๔๖ ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ได้เปลี่ยนการใช้ตัวสะกดเป็นตามราช
บัณฑิตแล้ว 

๕๒. ประชาชน พอใจ หมวด ๒ ผู้รับด าเนินการ  
๑) ข้อ ๑๖ ห้ามรับสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่
ไม่ใช้แล้วที่ไมไ่ดร้ับอนุญาตตามข้อ ๘ 
เข้ามาจัดการ เว้นแตส่ิ่งปฏิกลูหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นของเสียอันตราย
และได้รับการยกเว้นไมต่้องขออนุญาต
ตามข้อ ๘ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ - 
เห็นด้วยในหลักการของข้อ ๑๖ แต่เมื่อ
อ่านอย่างละเอียดแล้ว สามารถแปล
ความได้ว่า “ผู้รับก าจดัจะสามารถรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพื่อน ามา
จัดการได้เฉพาะที่ไดร้ับอนุญาตตาม 
กอ.๒ เท่านั้น ยกเว้นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นของเสียอันตราย
และได้รับการยกเว้นใหไ้ม่ต้องขอ
อนุญาตตาม กอ.๒” จึงท าให้สามารถ
รับสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนี้ได้
แม้ว่าจะใน รง.๔ จะไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงานก็ตาม 

๑) ได้แกไ้ขประเด็นนี้แล้ว 

   ๒) ข้อ ๑๗ ต้องเก็บตัวอย่างตามวธิีการ
สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะ
ส าคัญที่ใช้ยืนยันหรือระบุวสัดุทีไ่มใ่ช้

๒) ข้อ ๑๗ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการ
ทวนสอบเมื่อมีการส่งมอบและรับของเสีย
ระหว่างโรงงานผู้ก่อก าเนิดและโรงงานผู้รับ
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ของผู้เสนอร่าง 
แล้ว ให้แน่ชัด ทุกครั้งท่ีมีการรับวสัดุที่
ไม่ใช้แล้วเข้ามาจัดการ และต้องจัด
ส่งผลวเิคราะห์ดังกลา่วให้กับผู้
ก่อก าเนิดด้วย ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ - เห็นด้วยในหลักการของ
การสุ่มตัวอย่างเพื่อพิสูจนล์ักษณะ
ส าคัญของสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
แต่ยังไม่ชัดเจนในหลักการของการสุ่ม
ตัวอย่างที่จะให้ผูร้ับก าจัดไปด าเนนิการ
อย่างไร (“ต้องเก็บตัวอย่างตามวิธกีาร
สุ่มเก็บตัวอย่าง”) นอกจากน้ี หากผล
วิเคราะหส์ิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ไม่สอดคล้องกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้ว ท่ีได้รับอนุญาต ผูร้ับก าจัดต้อง
ท าอย่างไรต่อไป (ไมไ่ด้ก าหนดไว้ใน
ประกาศ) 

ด าเนินการ โดยใช้หลักการตรวจสอบที่
เรียกว่า Fingerprinting ซึ่งได้ปรบัแก้ไขให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนแล้ว 

   ๓) ข้อ ๑๘ ต้องใช้เอกสารก ากับการ
ขนส่ง (กอ.๓) และแจ้งรายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นล าดับ ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ - เห็นด้วยในหลักกการ 
แต่ยังมีความไม่ชัดเจนว่าถ้าสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วนั้นเป็นของเสยีเคมี
วัตถุ การจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง
จะใช้แบบ กอ ๐๓ หรือใช้แบบตามประกาศ 
อก. เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่
หรือไม ่

๓) การจัดท าเอกสารแสดงการจัดการ ตาม
ประกาศนี้ จะใช้แทนแบบฟอร์มตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบ
เอกสารก ากับการขนส่งของเสยีอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม จะไดม้ีการออก
กฎหมายล าดับรองเพื่อยกเว้นกรณีที่ได้
ด าเนินการตามประกาศฉบับใหมน่ี้แล้วไม่
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

   ๔) ข้อ ๑๙ วัตถุดิบทีร่ับเข้ามาจัดการ 
ต้องด าเนินการดังนี้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ - ไม่เห็นด้วยกับหลักการ
การจัดเก็บนอกอาคาร เพราะจาก
เหตุการณ์ที่ผา่นมา การจัดเก็บนอก
อาคารสร้างผลกระทบให้กับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งรุนแรง  
 
๕) ข้อ ๒๐ วัตถุดิบทีไ่ม่เป็นของเสยี
อันตรายต้องจดัการภายในหกสิบวัน 
เว้นแต่การจดัการวตัถุดิบท่ีเป็นกาก
ตะกอนชีวภาพท่ีไมเ่ป็นของเสีย
อันตรายโดยวิธีการหมักท าปุ๋ยหรอืสาร
ปรับปรุงดินต้องจัดการให้แล้วเสรจ็
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ส าหรบั

๔) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
๕) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว 
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วัตถุดิบที่เป็นของเสียอันตรายต้อง
จัดการภายในสามสิบวัน นับตั้งแตว่ันท่ี
รับมอบวัตถุดิบจนถึงวันท่ีจัดการแล้ว
เสร็จ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ – เห็น
ด้วยในหลักการ แต่ควรปรับวิธีการเขียน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนและ
ตรงกันท้ังผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้
ปฏิบัติตามกฎหมาย “วัตถุดิบทีไ่มเ่ป็น
ของเสียอันตรายต้องจัดการภายในหก
สิบวันนับตั้งแต่วันท่ีรับมอบวัตถุดบิ
จนถึงวันท่ีจัดการแล้วเสรจ็ เว้นแตก่าร
จัดการวัตถดุิบที่เป็นกากตะกอนชีวภาพ
ที่ไม่เป็นของเสยีอันตรายโดยวิธีการ
หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินต้อง
จัดการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปด
สิบวัน ส าหรับวัตถุดิบที่เป็นของเสยี
อันตรายต้องจดัการภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันท่ีรับมอบวัตถดุิบจนถงึวันท่ี
จัดการแล้วเสร็จ” 

   ๖) ภาคผนวกที่ ๑ รหสัของสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ - เห็นด้วยในหลักการของ
การก าหนดรหัสของเสีย แต่อย่างไรก็
ตาม ควรท าความเข้าใจกับผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานในการแจ้งรหัสของเสีย 
เนื่องจากท่ีผ่านมา รหัสของเสยีมี
จ านวนมากท าให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานไมส่ามารถแจ้งได้ถูกต้อง  
 
 
 
๗) ภาคผนวกที่ ๒ ลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้
แล้ว ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ – มีข้อ
ห่วงกังวลว่า การก าหนดความเปน็
อันตรายตามข้อ ๔ “วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ประเภทสารพิษ (Toxic Substance)” 
ตามประกาศ อก. ว่าด้วยเรื่องระบบ
จ าแนกและการสื่อสารความเป็น
อันตรายของวัตถุอันตราย ท่ีมี
รายละเอียดการจ าแนกความเป็น
อันตรายที่มาก จ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้
ประกอบกิจการโรงงาน  

๖) รหัสของเสีย และรหสัวิธีการจดัการ มี
ลักษณะเป็นเช่นเดยีวกับประกาศฉบับเดิม (ปี 
๒๕๔๘) ซึ่งรา่งประกาศฉบับนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๖) 
ได้ปรับปรุงรหสัของเสียและรหัสวธิีการ
จัดการให้มคีวามชัดเจนและครอบคลุมกับ
ชนิดของเสียและวิธีการจัดการของเสียที่เป็น
ปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ก่อนประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะได้มี
การจัดประชุม สมัมนา รวมทั้ง E-Learning 
เพื่อสื่อสารและสรา้งความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฉบับน้ี  
 
๗) ได้ปรับแก้แล้ว 
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๘) ภาคผนวกที่ ๓ รหสัวิธีการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
๐๔๖ ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นของ
เสียอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน (use as fuel substitution 
or burn for energy recovery) 
โดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ๐๔๗ ใช้วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel 
substitution or burn for energy 
recovery) โดยตรงในเตาเผา 
(incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ – มีข้อห่วง
กังวลว่า (ร่าง) ประกาศนี้ ยังไมไ่ด้
ก าหนดมาตรฐานการระบายมลพษิ
อากาศจากเตาเผา (Incinerator) ของ
เสียไม่อันตราย (รหสั ๐๔๖) แต่
ประกาศ อก. ฉบับเดมิได้ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวกที่ ๔ จึงควรพิจารณา
ก าหนดให้ชัดเจน หรือมอบหมายให้ 
กทส. ออกประกาศมาตรฐานในเรือ่งนี้ 
เพราะมคีวามเป็นห่วงเรื่องการระบาย 
Dioxin ออกจากปล่อยของเตาเผา - 
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ท่ีเผาของเสีย
จากโรงงานโดยตรงในเตาเผา ต้องเพิ่ม
โรงงานล าดับท่ี ๑๐๑ หรือไม่ และต้อง
จัดท ารายงาน EIA ของโรงงาน ๑๐๑ 
หรือไม่ และเหตุใดจึงเพิ่มเฉพาะรหัส
ก าจัดของเสียให้กับโรงงานเผาของเสีย
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งที่
โรงงานประเภทอื่น เช่น รื้อ ตัด ถอน 
แท่นขุดเจาะ รไีซเคิลแผงโซลา่เซลล์ บด
ย่อยอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังไมม่ีรหสัก าจัดที่
ตรง ๆ เหมือนกัน 
 

๘) เนื่องจากต้องการสนับสนุนการน ากาก
อุตสาหกรรมไปเป็นทรัพยากรหมนุเวียน
ส าหรับแหล่งที่ใช้ประโยชนต์ามประเภทที่
แตกต่างกัน ส าหรับประเด็นคา่มาตรฐาน 
emission ของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชนิด
ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเช่นเดียวกัน 
 

๕๓. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) เห็นควรเพิ่มนิยามค าว่า “กาก
อุตสาหกรรม” เพื่อสื่อถึงวัสดุที่ไมใ่ช้
แล้วจากการประกอบกิจการโรงงาน ใน
ประกาศฯฉบับนี้ เนื่องจาก สอดคล้อง
กับค าย่อ กอ.๑ กอ.๒ กอ.๓ และงา่ย
ต่อการเข้าใจต่อผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน ประกอบกับในปัจจุบัน 

๑) รับไว้พิจารณาในการน าไปแก้ไข
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ ในครั้งต่อไป 
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สื่อมวลชน ส านักข่าว มักจะใช้ค าว่า 
กากอุตสาหกรรม  
 
๒) หมวด ๑ ผู้ก่อก าเนิด ข้อ ๗ (๕) 
วรรคสอง การรายงานตามแบบ กอ. ๑ 
ควรเปลีย่นจาก รายงานภายใน วันท่ี ๑ 
มีนาคมของปีถัดไป เป็น ภายใน วันท่ี 
๓๐ ธันวาคมของปีนั้น เนื่องจาก ให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงก าหนด
รายงาน สก.๓ ที่เพ่ิงประกาศออกมา 
 
๓) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท เศษกาก
คอนกรีตที่เกิดจากการประกอบกจิการ
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ๕๘(๑) 
ขอให้เห็นควรสื่อสารรหัสกากให้ชัดเจน 
ระหว่าง รหสักาก ๑๐ ๑๓ ๑๔ กบั 
รหัสกาก ๑๗ ๐๑ ๐๑ โดยผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน มักจะเลือกใช้ รหสักาก 
๑๗ ๐๑ ๐๑ แทนเศษกากคอนกรตี 
เนื่องจาก ได้รับการยกเว้น สก. ๒ 

 
 
๒) วัตถุประสงค์ของการก าหนดเวลา เพื่อให้
มีการประมวลผลข้อมูลไดต้รงรอบกับการ
รายงานข้อมูลต่อ “ระบบรายงานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม” 
 
 
 
 
๓) การพิจารณาก าหนดรหสัของเสียให้
พิจารณาจากกิจกรรมหลัก หมวด ๑ - ๑๒ 
จากนั้น พิจารณาหมวด ๑๓ - ๑๕ และ  
๑๗ - ๑๙ ตามล าดับ 

๕๔. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) การเปลี่ยนแปลงบางประการอาจ
ก่อให้เกิดการสบัสน เพราะในช่วงปีท่ี
ผ่านมาผู้ประกอบกิจการโรงงานเริม่
เข้าใจข้อกฎหมายเกี่ยวกับกาก
อุตสาหกรรมมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ก็ได้
ช้ีแจงอธิบายให้ ผปก.เข้าใจรวมถึงสื่อ
ต่างๆจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
จัดท าไปแล้วก่อนหน้านี้ ทาง สอจ.ได้
น ามาเผยแพร่ให้ ผปก.ได้ทราบ 

๑) ก่อนประกาศฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม จะได้มีการจดัประชุม 
สัมมนา รวมทั้ง E-Learning เพื่อสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี ้

๕๕. 
 

หน่วยงานรัฐ พอใจ ควรร่างให้ทันสมยัครบถ้วนรวดเรว็ไม่
ซ้ าซ้อนและให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ประกอบการ 

ได้ด าเนินการแล้ว 

๕๖. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) หมวด ๑ ข้อ ๗(๔) การจดัการสิ่ง
ปฏิกูล ภายในบริเวณโรงงาน ยังตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
ก่อนด าเนินการหรือไม ่
 
๒) ภาคผนวกที่ ๓ รหสัวิธีการก าจดั 
๐๓๓ ผู้ขายท่ีรับคืนกลบัไปบรรจุใหม่
หรือใช้ซ้ า ตามหลักเกณฑ์ การให้อนญุาต 
ไม่จ าเป็นต้อง เป็นผู้ขายทีม่ีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่  

๑) ไม่ต้องขอความเห็นชอบแล้ว  
 
 
 
 
๒) ต้องเป็นโรงงาน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๕๗. ประชาชน ไม่พอใจ เนื่องจากเวลากระชันชิดประกอบกับ

กฎหมายที่จะประกาศใช้มีผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีจ านวนมาก ควรมีเวลาในการ
พิจารณาใหม้ากกว่าน้ี 

- ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตาม
กฎหมายก าหนด  
- ส่วนการบังคับใช้ ส าหรับการอนญุาตจะ
เริ่มต้นเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ
การรายงานจะมผีลบังคับใช้ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๕๘. หน่วยงานรัฐ พอใจ ควรให้ผปก ข้ึนทะเบยีนว่าเป็น  
ผู้ก่อก าเนิด ผู้ขนส่ง ผู้รับก าจัด 

ตาม พ.ร.บ. โรงงานฯ ไม่สามารถขึ้นทะเบียน 
ผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม ท่ีเป็นของเสีย
อันตรายและไม่เป็นของเสยีอันตรายได้ 
(กากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอนัตราย 
ตามประกาศฉบับเดิม ใช้การขึ้นทะเบียน 
ผู้ขนส่ง โดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย)  
จึงก าหนดให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดรบัผิดชอบ
การขนส่งท้ังหมด (ความรับผดิ) 

๕๙. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) ด้วยระยะเวลาการประกาศรับฟัง
ความคิดเห็น มีระยะเวลาน้อยเกินไป 
เนื่องด้วยเนื้อหาสาระของประกาศ
ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญหลายบท 
หมวดหมู่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษา
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นผลดี
ต่อกระทรวง 
 
๒) การแยกรายการรหัสของชนิดและ
ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช่
แล้วตามแนบท้ายประกาศ ขาดความ
สอดคล้องกับล าดับ หรือประเภท ชนิด
ของโรงงานซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจยาก 

๑) ไดด้ าเนินการรับฟังความคดิเหน็ตาม
กฎหมายก าหนด  
 
 
 
 
 
 

๒) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 

๖๐. หน่วยงานรัฐ  
ไม่พอใจ 

๑) ให้เพิ่มเตมิรหสัของเสีย๖ หลักใน
หมวดแปรรูป หรือการผลิตยางจาก
ยางพารา การผลิตน้ ามันจากปาลม์
น้ ามัน เพ่ิมเตมิซึ่งไม่ได้ถูกก าหนด 
 
๒) ให้ยกเลิกรหัสของเสียในหมวด ๑๘ 
(การสาธารณสุุขส าหรับมนุษย์และสัตว์
รวมทั้งการวิจัยทางสาธารณสุข) 
ทั้งหมดเนื่องจากมีกฎหมายอื่นควบคุม
และอาจไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงาน
เนื่องจากไม่ถูกจัดในประเภทหรือชนิด
ของโรงงานท้ัง๑๐๗ ล าดับ 

๑) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 
 
 
 
๒) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยได้
ก าหนดรหสัหมวดที่ ๑๘ เป็นรหสัส าหรับ
โรงงานตามมาตรา ๔/๑  
 

๖๑. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) ข้อ ๖ ควรเพิ่ม ถุงพลาสติก กระสอบ 
ที่ไม่ปนเปือ้นของเสียอันตราย 
 

๑) จะน าไปพิจารณาในกฎหมายล าดับรอง
ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นไม้ต้องขออนุญาต ต่อไป 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๒) ข้อ ๖ (๖) หากบรรจุของเสียอันตราย
มาก่อน จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร 
 
 
๓) ข้อ ๗ (๓) ควรเพิ่ม ป้ายบ่งช้ี และ
เพิ่มนิยามค าวา่ "ป้ายบ่งช้ี" 
 
๔) ข้อ ๑๓ ควรเพิ่มผูร้ับด าเนินการด้วย 
 
๕) ข้อ ๑๙ (๓) ควรเพิ่ม ป้ายบ่งช้ี 
 
๖) ข้อ ๑๙ ควรเพิ่มการปนเปื้อนน้ าใต้
ดิน ด้วย 
 
๗) ข้อ ๒๐ ทบทวนเหตผุลเวลา ๖๐วัน 
๑๘๐วัน ในการจัดการของเสียอันตราย 
และไม่อันตราย  
 

๒) หากบรรจุของเสียอันตรายหรอืถูก
ปนเปื้อนด้วยสารอันตราย จะถูกพิจารณา
เป็นของเสียอันตราย 
 
๓) ใช้นิยามตามมาตราฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
 
๔) ไดด้ าเนินการแล้ว 
 
๕) ค าตอบเช่นเดยีวกับข้อ ๓)  
 
๖) การปนเปื้อนน้ าใตด้ินมีกฎหมายเฉพาะ
อยู่แล้ว 
 
๗) ไดด้ าเนินการแล้ว 
 
 

๖๒. เอกชน ไม่พอใจ ๑) ควรแบ่งความรบัผิดชอบต่อภาระ
ความรับผิดในแตล่ะขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดการภายในบริเวณ
โรงงาน ขั้นตอนการขนส่ง และขึ้นตอน
การจัดการสิ่งปฏิกลูและวัสดุไม่ใช้แล้ว 
ควรคงข้อความรับผิดชอบร่วมตามประกาศ
ปี ๒๕๔๘ (อ้างอิงร่างประกาศฯ ข้อ 
๑๓-๑๔)  
 
๒) ควรให้มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้
ขนส่งและการส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไป
ด าเนินการทีต่่างประเทศ (อ้างอิง
ประกาศฯ ปี ๒๕๔๘ หมวดการ
รวบรวมและขนส่งของเสยีอันตราย 
และข้อ ๑๔)  
 
 
 
 
 
 
 
๓) ควรลดข้อก าหนดที่ไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบัติซึ่งเป็นการเพิม่ภาระกับ
โรงงาน เช่น a.การก าหนดให้ ต้องติด
ฉลากที่มีรายละเอียดอยา่งน้อย

๑) น าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผูจ้่ายหรือเป็น
ผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principel; 
PPP) มาใช้เต็มรูปแบบ และวัตถุประสงค์ของ
การตรากฎหมายก็เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน 
 
 
 
๒) ร่างประกาศฉบับน้ี อาศัยฐานอ านาจทาง
กฎหมายจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๑๓ ที่ก าหนดให้
โรงงานผู้ก่อก าเนิดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนด หากประสงค์จะน ากาก
อุตสาหกรรมออกไปจัดการนอกบริเวณ
โรงงาน ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
๒) กฎหมายว่าด้วยโรงงานไมส่ามารถควบคุม
การขนส่งและผู้ขนส่งได้จึงไม่สามารถบัญญตัิ
หมวดที่เกี่ยวกับการขนส่งและผู้ขนส่งได ้
 
๓) วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายก็เพื่อ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ประกอบด้วย ช่ือผู้ก่อก าเนดิ ช่ือและ
รหัสของเสยี วัน เดือน ปีท่ีเริม่บรรจุ 
และวัน เดือน ปีท่ีปิดผนึกภาชนะบรรจุ 
(อ้างอิงร่างประกาศฯ ข้อ ๗ (๒)) b.
แบบ กอ.๑/๑ ขอบเขตของการรายงาน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดไุม่ใช้แล้ว 
คือจะต้องครอบคลุมรายละเอียดของ
เสียทุกชนิดใช่หรือไม่ เช่น กรณีวสัดุไม่
ใช้แล้วที่เกิดขึน้เป็นประจ าทุกวัน เช่น 
ถุงมือเปื้อนน้ ามัน (อ้างอิงร่างประกาศฯ 
ข้อ ๗ วรรคสดุท้าย) c.ห้องปฏิบัตกิารมี
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ของประเทศ
หรือไม่ (อ้างอิงร่างประกาศฯ ข้อ ๑๕)  
 
๔) นิยามที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศฯ 
a.ของเดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
i.วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว หมายความว่า 
“สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถดุบิ ของ
เสียที่เกดิขึ้นในกระบวนการผลิต” 
ตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่ ๑ ท้าย
ประกาศนี้  
ii.ผู้ขนส่ง หมายถึง ผู้มสีิ่งปฏิกลูหรอื
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อการ
ขนส่ง และผูม้ีไว้ในครอบครองสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วในสถานท่ีเก็บ
รวบรวม หรือขนถ่ายสิ่งปฏิกลูหรอืวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว  
b.นิยามที่ไม่ชัดเจน  
i.การกักเก็บ vs การจัดเก็บ (อ้างอิงร่าง
ประกาศฯ ข้อ ๗ (๓))  
 
๕) ร่างประกาศฯ ข้อ ๑๐ หมายถงึ
อ านาจระงับการอนญุาตตามข้อ ๘  
ใช่หรือไม่ กรณีระงับการขนส่ง  
ผู้ก่อก าเนิดจะมีช่องทางในการทราบ
อย่างไร ถ้าขนส่งไปแล้วต้องท าอยา่งไร  
 
๖) ร่างประกาศฯ ทุกข้อ ท่ีมีข้อความ 
“หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนด” ควรประกาศต่อเนื่อง เพือ่ให้
สามารถปฏิบัตไิด้ทันที ไม่ติดขดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) การปรับนยิามของประกาศฉบบันี้เป็น
การปรับใหส้อดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการต้อง
ด าเนินการทันทเีมื่อมีการน าออกนอก
บริเวณโรงงาน 
 
 
 
๖) อยู่ในข้ันตอนท่ีต้องด าเนินการต่อไป 
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ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
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๖๓. เอกชน ไม่พอใจ อยากมีการพิจารณายกเว้นวัสดุไมใ่ช้

แล้วที่ไม่เป็นอันตรายที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ เช่น กากมัน แกลบด า 
บรรจภุัณฑ์ทีเ่ป็นกระดาษ เป็นต้น 

รับไวพ้ิจารณาในกฎหมายล าดับรองว่าด้วย
เรื่องการยกเว้นไมต้้องขออนุญาต ต่อไป 
 

๖๔. หน่วยงานรัฐ พอใจ ๑) ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มี
ข้อห่วงกังวลว่า กกอ. จะสามารถออก
กฎหมายล าดับรองหรือหลักเกณฑต์่าง 
ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(สก.๒) ที่จะท ามาใช้งานได้ทันตามที่
กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้หรือไม่ หาก
ไม่ทันจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ส าหรับผู้ประกอบกิจการอยา่งไร  
 
๒) ขอ ๕ ในประกาศนี ้“วัสดุที่ไมใช 
แลว” หมายความวา วัสดุหรือสิ่งใด ๆ 
ที่โรงงานผกูอก าเนิดไมใชแลว หรือท่ีไม
ประสงคใชตามวัตถุประสงคเดิม หรือท่ี
ไมไดคุณภาพ หรือยังไมไดใชงาน ตามที่
ก าหนดในภาคผนวกที่ ๑ ทายประกาศ
นี้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มีขอ้
สงสัย หากเป็นวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ท่ีซือ้มา
แต่ยังไม่ใช้งาน (วัตถุดิบ) และต้องการ
จะขายต่อให้กับโรงงานประเภท
เดียวกัน ยังถือว่าเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ตาม ประกาศ อก ดังกล่าวหรือไม ่ 
 
๓) “การจัดการสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม
ใชแลว” หมายความวา การท าลายฤทธิ์ 
ก าจัด น ากลับไปใชประโยชน์ ฝงโดย
วิธีการและในสถานท่ีเฉพาะ หรือ
จัดการตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่ ๓ 
ทายประกาศนี้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ - ควรแก้ไขให้มี
หมายความเป็นไปตามการแบ่งประเภท 
๘ ประเภท ตามภาคผนวกที่ ๓ ท้าย
ประกาศนี้ “ฝงโดยวิธีการและใน
สถานท่ีเฉพาะ” ควรแกไ้ขเพิ่มเติมว่า 
“ฝงโดยวิธีการและในสถานท่ีเฉพาะ
ตามที่อธิบดีเห็นชอบเท่านั้น” 
๔) “วัตถุดิบ” หมายความวา สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่มใชแลวตามประกาศฉบับนี้ 
รวมถึงผลติภณัฑอุตสาหกรรมทีไ่มใช

๑) การบังคับใช้ ส าหรับการอนุญาตจะ
เริ่มต้นเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ
การรายงานจะมผีลบังคับใช้ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
 
๒) หากเป็นวัสดุทีป่ระสงค์จะใช้งานตาม
วัตถุประสงค์เดิมจะไม่เข้าข่ายตามนิยามวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การขออนุญาตน ากากอุตสาหกรรมไป 
ฝังกลบ สถานท่ีดังกล่าวต้องไดร้ับอนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) ได้ปรับปรุงค านิยามค าว่าวตัถุดิบแล้ว 
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ของผู้เสนอร่าง 
แลว้ท่ีผรูับด าเนินการรับมาจัดการ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เห็นควร
ก าหนดใหม่ว่า “วัตถุดิบของผูร้ับ
ด าเนนิการ” หมายความว่า สิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่มใชแลวตามประกาศฉบับนี้ 
และวัตถุดบิท่ีน ามาผสม ปรับเสถยีร 
ท าลายฤทธ์ิ หรือเป็นองค์ประกอบใน
การจัดการสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
** เนื่องจาก วัตถุดิบบางชนิด ยังเป็น
ของดี เช่น ปูนขาว ปูนซีเมนต์ สารเคมี 
อื่นๆ ไม่ใช่สิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแล
วตามประกาศฉบับนี้ หมวด ๑ ผู้
ก่อก าเนิด  
 
๕) ข้อ ๖ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ (๖) วัสดุที่ไม่
ใช้แล้วประเภทภาชนะบรรจุก๊าซทน
ความดันเพื่อบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ภาชนะบรรจุก๊าซ
ทนความดันเพื่อบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า ซึ่ง
ภาชนะบรรจุชนิดอื่นๆ ก็สามารถที่จะ
บรรจุใหมห่รือใช้ซ้ าได้เช่นเดียวกัน จึง
ไม่ควรยกเว้นภาชนะบรรจุกา๊ซทนความ
ดัน และควรก าหนดรหัสของเสียให้
ชัดเจนตามประเภทบรรจุภณัฑต์่างๆ  
 
๖) ข้อ ๗ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช 
แลวท่ีอยใูนโรงงาน ผูกอก าเนิดตอง
ด าเนินการ ... “กรณีที่จดัเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่มใชแลวไวนอกอาคาร ตอง
มีมาตรการปองกันและควบคุมดานค
วามปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะการปนเปอนและกระจายสู
อากาศ ดิน แหลงน้ าผิวดินและแหลงน้ า
ใตดนิ” ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ไม่
เห็นด้วย เนื่องจากยังคงมีเรื่องร้องเรียน 
เกิดปัญหาการปนเปอนและกระจายสู
อากาศ ดิน แหลงน้ าผิวดินและแหลงน้ า
ใต้ดิน ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมในหลายพื้นท่ี การจดัเก็บสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวไวในบรเิวณ
โรงงาน ยังคงเห็นด้วยตามประกาศ อก. 
เดิม และควรก าหนดระยะเวลาตามเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) รับไว้พิจารณาในกฎหมายล าดบัรองว่า
ด้วยเรื่องการยกเว้นไม้ต้องขออนุญาต ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
เนื่องจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ จะ
สามารถตรวจสอบปรมิาณสิ่งปฏิกลูหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว ที่ยังคงค้างอยู่ภายใน
โรงงานได้ และควรปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม้ีการก าหนด
ระยะเวลาในการส่งออกไปก าจดับ าบัด
ยังโรงงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อนุญาต เพื่อไม่ใหส้ิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่
ไมใชแลวท่ีคงค้างอยู่มีปริมาณมากจน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังจัดท าคู่มือ/หลักเกณฑ์ในการ
แบ่งประเภทโรงงานขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ สามารถจดัเก็บของ
เสียได้ปริมาณ..........ตัน/ปี เป็นตน้  
 
๗) ข้อ ๑๒ ผู้ก่อก าเนิดที่น าวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ต้องขนส่ง
ด้วยรถขนส่งท่ีสามารถติดตามการ
ขนส่งได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้รถขนส่งสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวท่ีเป็น
อันตรายและไม่เป็นอันตราย ตดิ GPS 
และเชื่อมต่อกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและติดตามของเจ้าหน้าที่ 
และสามารถลดการลักลอบทิ้งได้  
๘) ข้อ ๑๓ หากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้ว ไม่ไดร้ับการจัดการตามทีไ่ด้รับ
อนุญาตตามข้อ ๘ ผู้ก่อก าเนดิต้องมี
ความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จนกว่าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วนั้นจะได้รับ
การจัดการแล้วเสรจ็ตามทีไ่ดร้ับอนุญาต 
ความในวรรคหนึ่งให้รวมถึงการเกดิการ
สูญหาย เกิดอุบัตเิหตุ หรือการลักลอบ
ทิ้งด้วย ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มี
ความเห็นว่า ผู้ก่อก าเนิด และผูร้ับก าจัด 
ต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานร่วมกัน หากมีการสูญหาย
หรือลักลอบทิ้งเกิดขึ้น ผู้ก่อก าเนิดไม่
สามารถติดตามสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไม่
ใช้แล้วได้จนครบกระบวนการถึง
ขั้นตอนการก าจัด ซึ่งเหตุการณ์ทีผ่่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘) ประกาศฉบับนี้อาศัยกลไกวิธีการรายงาน
โดยผู้ก่อก าเนิด หากมีเหตดุังกล่าวเกิดขึ้น 
กระบวนการสืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง
เกิดขึ้นก็ยังคงใช้กระบวนทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับเดิม ประเด็นส าคญัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
คือ ความรับผดิ (Liability) ได้น าหลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผูจ้่ายหรือเป็นผูร้ับผดิชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้เต็ม
รูปแบบ และวตัถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายกเ็พื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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ของผู้เสนอร่าง 
มา ผู้รับก าจัดมีการผสมหรือรวมสิง่
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ของผู้
ก่อก าเนิดหลายราย และมีการเปลีย่น
ถ่ายเพื่อก่อเหตลุักลอบท้ิง เหตุการณ์
ดังกล่าวท าให้ไมส่ามารถสืบค้นท่ีมาของ
ของเสียได้  
 
๙) หมวด ๒ ผู้รับด าเนินการ ข้อ ๑๘  
ตองใชเอกสารก ากับการขนสง (กอ.๓) 
และแจงรายละเอียดตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนล า
ดับ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การ
จัดท าเอกสารก ากับการขนสงจะใช้แบบ 
กอ ๐๓ หรือใช้แบบตามประกาศ อก. 
เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนสง่ของ
เสียอันตรายพ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากยัง
ไม่ได้ยกเลิกตามประกาศ อก. เรื่อง 
ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย
อันตรายพ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๐) ภาคผนวกที่ ๑ รหัสของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ - ๐๓ ๐๓ ๐๒ Green 
liquor sludges จากกระบวนการเรียก
คืนน้ ายาต้มเยื่อ ควรก าหนดความเป็น
อันตรายเหมือนเดมิ คือ HM เนื่องจาก
อาจมีสารเคมีปนเปื้อน - ๑๕ ๐๒ ๐๒ 
วัสดุดดูซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไส้
กรองน้ ามันท่ีไม่ใช่ ๑๖ ๐๑ ๐๗) ผา้
ส าหรับเช็ด และชุดป้องกันท่ีปนเปื้อน
สารอันตราย ควรก าหนดความเปน็
อันตรายเหมือนเดมิ คือ HA เนื่องจาก
หากปนเปื้อนสารอันตราย ก็ไมต่้อง
พิสูจน์ความเป็นอันตรายอีก เห็นควรท า
ความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ละผู้
ประกอบกิจการโรงงาน กับรหสัของเสีย
ที่เพ่ิมขึ้นและที่แก้ไข ให้เข้าใจตรงกัน 
ภาคผนวกที่ ๓ รหัสวิธีการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
๐๔๖ ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นของ
เสียอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน (use as fuel substitution 
or burn for energy recovery) 
โดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
๙) การจัดท าเอกสารแสดงการจัดการ ตาม
ประกาศนี้ จะใช้แทนแบบฟอร์มตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบ
เอกสารก ากับการขนส่งของเสยีอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม จะไดม้ีการออก
กฎหมายล าดับรองเพื่อยกเว้นกรณีที่ได้
ด าเนินการตามประกาศฉบับใหมน่ี้แล้วไม่
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
๑๐) การก าหนดรหัสของเสียในประกาศ
ฉบับน้ีเหมาะสมแล้ว ส าหรับประเด็นค่า
มาตรฐาน emission ของโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเช่นเดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
ผลิตกระแสไฟฟ้า ๐๔๗ ใช้วัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel 
substitution or burn for energy 
recovery) โดยตรงในเตาเผา 
(incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ – (ร่าง) 
ประกาศนี้ ยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน
การระบายมลพิษอากาศจากเตาเผา 
(Incinerator) ของเสียไม่อันตราย 
(รหัส ๐๔๖) แต่ประกาศ อก. ฉบับเดิม
ได้ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ ๔ จึงควร
พิจารณาก าหนดให้ชัดเจน หรือ
มอบหมายให้ กทส. ออกประกาศ
มาตรฐานในเรื่องนี้ เพราะมีความเป็น
ห่วงเรื่องการระบาย Dioxin ออกจาก
ปล่อยของเตาเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๕. เอกชน พอใจ เห็นด้วยกับประกาศฉบับนี้ โดยมี
ข้อเสนอดังนี้ ข้อที่ ๘ การขออนุญาตน า
ของเสียออกนอกโรงงานขอให้กรม
พัฒนาระบบอัตโนมัตสิ าหรับของเสีย
ทุกรหัส และ ควรมีปริมาณศักยกภาพ
การรับก าจดัในแต่ละช่วงเวลาให้ WG 
ทราบ เพ่ือไมส่่งของเสียไปยังโรงงานท่ี
รับไปเกิน cap และ พ้ืนท่ี WG อาจมี
พื้นที่เก็บของเสียจ ากัด ดังนั้น การ
อนุม้ติควรเป็นอัตโนมตัิ ข้อที่ ๑๓ และ 
๑๔ ทั้งนี้กรมโรงงานฯควรมีวิธีการที่จะ
แสดงให้ WG ทราบว่า WP ที่จะสง่ไป
บ าบัดสามารถรับบ าบัดของเสียไดอ้ีก
ปริมาณเท่าไร รวมทั้งหากมรีะบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ WG 
สามารถทราบว่าของเสยีที่ส่งไปก าจัด
ได้รับการบ าบดัแล้วหรือยัง มิฉะนัน้
หาก WG จะต้อง audit ด้วยตัวเองที่
สถานประกอบการ WP อาจเป็นการ
เพิ่มภาระให้กับ WG ได้ อย่างไรกต็าม
วิธีการ Audit ในปัจจุบันอาจท าแบบ 
online ได้ แต่ด้วย ผู้ประกอบการมี
หลากหลายขนาดดังนั้น หากบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องมีการอบรมให้ความรู้
ที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการทั้ง WG และ 

จะน าความเห็นไปปรับปรุงระบบการ
พิจารณาน าของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
WP โดยอาจท าเป็น e-learning/ 
infographic 

๖๖. ประชาชน ไม่พอใจ ผู้ก่อก าเนิด ตามหมวด๑ และผูร้ับ
ด าเนินการ ตามหมวด ๒ ควรมี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน
ที่ดูแลจัดการระบบ (พบว่ากฎหมาย
ฉบับเดิม ให้ปฏิบตัิตามประกาศ อก. ฉ.
๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 

มีกฎหมายบังคับโดยเฉพาะอยู่แลว้ 

๖๗. เอกชน พอใจ อยากให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องต้องน า
ส่งผลวเิคราะห์ให้ผู้ก่อก าเนิดทุกครั้งท่ี
รับของเสียเข้ามาการออกรายงานเป็น
การเพิ่มต้นทุน และขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 

การท า Fingerprinting Test เป็นการ
ตรวจสอบลักษณะส าคัญในแตล่ะครั้งท่ีรับ
ของเสียเข้ามาด าเนินการ ให้เหมาะสมกับ
ประเภทของเสีย บางกรณีอาจไม่จ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์แบบ Full Analysis 

๖๘. เอกชน ไม่พอใจ กฎหมายทีร่่างใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนไหนบา้งคะ 
สามารถปรับเพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ท างาน 

กฎหมายฉบับนีเ้ป็นการน าหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผูร้ับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้เต็ม
รูปแบบ และวตัถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายกเ็พื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามยัของประชาชน 

๖๙. บริษัท ไม่พอใจ การเปลีย่นแบบฟอร์ม และ กฎหมาย
ใหม่ท่ีดูไมส่มเหตผุล ไม่ได้แก้ปัญหา 
การลักลอบทิ้งวัสดุเหลือใช้ 

กฎหมายฉบับนีเ้ป็นการน าหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผูร้ับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้เต็ม
รูปแบบ และวตัถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายกเ็พื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามยัของประชาชน 

๗๐. เอกชน พอใจ เห็นด้วยกับรา่งประกาศ และ ขอ
เสนอแนะให้มีการก าหนดโทษที่ชัดเจน
ส าหรับผู้กระท าผดิ หรือฝ่าฝืน ไม่
ปฏิบัติตาม โดยครอบคลุมตั้งแต่ ผู้
ก่อก าเนิด ผู้ขนส่ง และ ผูร้ับด าเนนิการ 
เพื่อป้องกันการรท าผิดกฎหมาย และ 
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายฉบับนีเ้ป็นการน าหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผูร้ับผิดชอบ 
(Polluter Pays Principel; PPP) มาใช้เต็ม
รูปแบบ และวตัถุประสงค์ของการตรา
กฎหมายกเ็พื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามยัของประชาชน 

๗๑. เอกชน พอใจ ๑) ข้อ ๕.๑ ความเข้มข้นของสิ่งเจอืปน 
(TTLC), STLC คิดในรูป Wet Weight 
แต่ในข้อ ๖.๑ ระบุให้น าไปร่อนผ่าน 
ตะแกรง เบอร์ ๑๐ ตอนรายงานผลต้อง
คูณ moisture ก่อนน าไปเทียบ
มาตรฐานใช่หรือไม่ ข้อ ๖.๑.๔ การตาก
แห้ง โดยใช้วิธี Air dried หรือสามารถ
อบได้ (ถ้าอบได้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร ่ถ้า
ระบุจะได้ชัดเจน) ข้อ ๖.๔.๑ ตัวอย่างท่ี
น ามาสกัดด้วยวิธี WET ตัวอย่างที่ใช้
เป็น wet weight หรือ air dried  

๑) วิธี Air dried หมายถึงการผึ่งให้แห้ง ณ 
อุณหภูมหิ้อง ไม่ใช่การตากแดดใหแ้ห้ง (Sun 
dried/Oven dried) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
๒) ข้อ ๖.๔.๑, ๖.๔.๒ น้ าหนักตัวอย่าง 
๕๐g กับน้ าสกัด ๕๐๐ ml สามารถลด
สัดส่วน เป็น ๑๐ml น้ าสกัด/๑ g ของ
ของแข็งตามข้อ ๖.๑.๒) ได้หรือไม ่ 
 
๓) ข้อ ๖.๔.๒ ระหว่างการสกดัด้วย 
Rotary เป็นเวลา ๔๘ ชม. ควรมีการ
เช็ค pH ระหว่างการสกดั เนื่องจากเคย
พบว่า pH มีค่าไม่อยู่ในช่วง ๕.๐ +_ ๐.๑ 
และถ้า pH ไม่อยู่ในช่วงใช้ระบุใหใ้ช้ 
NaOH ปรับ แต่ถ้า pH สูง>๕ ให้ใช้
กรดอะไรในการปรับ pH  
 
๔) ข้อ ๖.๔.๓ กรณีตัวอย่างของผสมที่
สกดัได้ น าไปปั่นหรือกรองผ่านกระดาษ
กรองไม่ได้ ต้องท าอย่างไร 

๒) การใช้ตัวอย่างน้ าหนัก ๕๐ กรมั ท่ี
น ามาใช้อ้างอิงถูกก าหนดตามมาตรฐาน 
 
 
 
๓) ก าหนด pH ๕ เป็น pH ของสารละลาย 
Sodium citrate ที่ได้จากการเตรยีม Citric 
acid ผสมกับ NaOH (น่ันคือใช้สารละลาย 
Sodium citrate ที่เตรียมซึ่งมี pH เท่ากับ ๕ 
ในการสกัดสาร) 
 
 
 
๔) หากกรองไมไ่ด้แล้วต้องท าการปั่นท่ี
ความเร็วรอบถึง ๑๐,๐๐๐XG เชื่อว่าจะ
สามารถแยกของแข็งออกจากสารละลายได้
ทุกกรณี  

๗๑. ไม่ระบุตัวตน ไม่พอใจ ๑) พบว่ามีการประชาสมัพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์กรมโรงงาน หน้า การรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรา่งกฎหมายต่างๆ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จนถึง 
ปัจจุบันวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผู้
เข้าดูไม่ถึง ๑,๐๐๐ คน ไมไ่ด้
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางอื่น และไม่
มีเวทีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่
ปรับปรุงและเวทีรับฟังความคดิเหน็จาก
ผู้มีส่วนไดเ้สีย ท้ังๆ ที่โรงงานกว่า 
๗๐,๐๐๐ โรง เข้าข่ายต้องปฏิบตัติาม
กฎหมายฉบับนี้ จึงเห็นควรจดัใหม้ีเวที
รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคอุตสาหกรรม 
ก่อนเสนอให้ รวอ. พิจารณา  
 
๒) ข้อ ๑๓ ขอทราบเครื่องมือ/กลไก 
เพื่อให้ผู้ก่อก าเนิดสามารถติดตามว่าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วที่ส่งออกจาก
โรงงานตนนั้น ไดร้ับจัดการแล้วเสร็จ
ตามที่ได้รับอนุญาต ไม่เกิดการสญูหาย 
เกิดอุบัติเหตุ หรือการลักลอบทิ้ง 
เนื่องจาก พิจารณาแล้ว กฎหมายข้อนี้
เป็นการก าหนดให้ผู้ก่อก าเนดิรับผดิใน
ทุกกรณีที่ตนเองไม่สามารถควบคมุได้ 
และ เห็นควรให้หารือกฤษฎีกา กรณี 
การก าหนดข้อกฎหมายนีเ้ป็นการออก
กฎหมายเกินอ านาจรัฐหรือไม่  

๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) อาศัยกลไกวิธีการรายงานโดยผู้ก่อก าเนิด 
หากมีเหตดุังกล่าวเกดิขึ้น กระบวนการ
สืบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริงเกดิขึ้นก็ยังคง
ใช้กระบวนทางกฎหมายเช่นเดียวกับประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับเดิม ประเด็น
ส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ความรับผิด 
(Liability) ได้น าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays 
Principel; PPP) มาใช้เต็มรูปแบบ และ
วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายก็เพื่อ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
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๓) เมื่อเปรียบเทียบกับ ประกาศ อก. 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างกฎหมายฉบบันี้ 
ไม่ได้ก าหนดใหผ้กูอก าเนิดต้องขอ
อนุญาตขอขยายระยะเวลาในการกัก
เก็บสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใน
บริเวณโรงงาน กรณี ครอบครองสิง่
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใช้แล้วไว้ภายใน
โรงงานเกินระยะเวลา ๙๐ วัน แต่
ก าหนดให้ ผู้ก่อก าเนดิต้องรายงานการ
กักเก็บและการจัดการสิ่งปฏิกูลหรอื
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบรเิวณโรงงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา ตามแบบ กอ. ๑ 
ภายในวันท่ี ๑ มีนาคมของปีถัดไป 
เท่านั้น การปรับเปลี่ยนหน้าท่ีของผู้
ก่อก าเนิดในส่วนนี้ จะท าให้ กรอ. ไม่มี
อ านาจในการสั่งการเร่งรดัให้ผู้
ก่อก าเนิดด าเนินการจดัการสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
และประชาชนโดยรอบ ยกตัวอย่างเช่น 
กรณี โรงงานท่ีมีพื้นท่ีจ านวนมาก 
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แลว้ไว้
นอกอาคารโรงงาน และสะสมไว้เป็น
จ านวนมาก ไมส่่งไปจดัการภายนอก
โรงงาน กรอ. ไม่มีอ านาจในการสัง่การ
ให้โรงงานน าออกไปก าจัดการภายนอก
โรงงานได้ หากไม่มเีหตุใหส้ามารถสั่ง
การตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิได้ ซึ่งเมื่อมีเหตุให้สามารถสั่ง
การตามมาตรา ๓๗ ก็หมายความว่า
การจัดเก็บสะสมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วของโรงงานนั้น ก่อให้เกิด

- ร่างประกาศฉบับนี้ อาศัยฐานอ านาจทาง
กฎหมายจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๑๓ ที่ก าหนดให้
โรงงานผู้ก่อก าเนิดตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศก าหนด หากประสงค์จะน ากาก
อุตสาหกรรมออกไปจัดการนอกบริเวณ
โรงงาน ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
๓) ประเด็นการขออนุญาตกักเก็บ เป็น
ค าตอบเช่นเดียวกับข้อ ๒)  
- การจัดการกากอุตสาหกรรมภายในบริเวณ
โรงงานถูกก าหนดให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดต้อง
รายงาน อาศัยฐานอ านาจทางกฎหมายจาก
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ข้อ ๗ และ ข้อ ๘  
- ประเด็นกรณีที่ยกตัวอย่าง ใช้กระบวนการ
ก ากับดูแลโรงงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และสั่งการปรับปรุงแก้ไขเมื่อตรวจพบ  
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ของผู้เสนอร่าง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
โดยรอบแล้ว จึงยังไมเ่ห็นด้วยในการ
ปรับเปลีย่นในข้อกฎหมายนี้ หาก
ต้องการลดภาระผู้ก่อก าเนดิในการขอ
อนุญาต อาจพิจารณาให้เพิม่ระยะเวลา
ที่ผู้ก่อก าเนิดสามารถกักเก็บสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน 
เช่น จากเดิมให้กักเก็บไดไ้ม่เกิน ๙๐ วัน 
ปรับปรุงใหม่เป็นใหไ้มเ่กิน ๑๘๐ วัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อก าเนดิกักเกบ็สิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วในโรงงาน
มากเกินไป จนก่อให้เกดิผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 
๔) รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
- เห็นควรให้ทบทวนรหัสของเสีย ๖ หลัก 
เนื่องจากท่ีผ่านมามหีลายรหสัที่
ผู้ประกอบการสับสนไม่เข้าใจ จนต้อง
โทรมาสอบถามที่ กรอ. เป็นจ านวนมาก 
โดยให้จัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ของ
ทุกภาคอุตสาหกรรม  
 
๕) ภาคผนวกที่ ๒ -  เห็นควรให้
ทบทวนการก าหนดลักษณะและ
คุณสมบัติของของเสียอันตราย ตาม ข้อ 
๔.๑ เนื่องจาก การใช้เกณฑ์การจ าแนก
ความเป็นอันตรายตามประกาศ อก. ว่า
ด้วยเรื่องระบบการจ าแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ 
เนื่องจาก มีผู้ก่อก าเนิดจ านวนมากไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะเข้าใจกฎหมายใน
ข้อนี้ ซึ่งมีความเฉพาะทางและซับซ้อน
ที่โรงงานท่ัวไปจะเข้าใจ (ผู้ก่อก าเนิดที่มี
ศักยภาพ อาทิเช่น โรงงานผลิตสารเคมี) 
รวมถึง การใช้เกณฑ์การจ าแนกความ
เป็นอันตรายตามประกาศดังกล่าว ท า
ให้ผู้ก ากับดูแลต้องใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณา ๕. ข้อ ๔.๒ ๕.๑ และ ๕.๒ 
เนื่องจาก พบว่าเป็นการก าหนดเกณฑ์
ก าหนดความเป็นอันตรายตามประกาศ 
อก. เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข จึงเห็นควร ให้ทบทวน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) รหัสของเสีย และรหสัวิธีการจดัการ มี
ลักษณะเป็นเช่นเดยีวกับประกาศฉบับเดิม  
(ปี ๒๕๔๘) ซึ่งรา่งประกาศฉบับนี ้(พ.ศ. ๒๕๖๖) 
ได้ปรับปรุงรหัสของเสียและรหัสวิธีการจัดการ
ให้มีความชัดเจนและครอบคลมุกบัชนิดของ
เสียและวิธีการจัดการของเสียที่เปน็ปัจจุบัน 
 
 
๕) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนแล้ว 
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ของผู้เสนอร่าง 
ปรับปรุงแก้ไขท้ังสารเคมีและค่าที่
ก าหนดความเป็นอันตราย ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรมไทยใน
ปัจจุบัน และเกณฑ์ของต่างประเทศ 
(เกณฑ์ตามประกาศเดิม พบว่า มกีาร
อ้างอิงมาจากกฎหมายของ EU จึง
ขอให้ทบทวนว่าปัจจุบันเกณฑ์ในการ
ก าหนดความเป็นอันตรายของ EU มี
การปรับปรุงแก้ไขจากประมาณ ๒๐ ปี 
ที่แล้วหรือไม่อย่างไร) และให้ช้ีแจง
หลักการและเหตผุลในการก าหนด
เกณฑด์ังกล่าว  
 
 
๖) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
พิจารณาความเป็นอันตรายต่อผู้
ก่อก าเนิด ผู้รับด าเนินการ และ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล เห็นควร ให้
ก าหนดรายการสารเคมีและค่าที่
ก าหนดความเป็นอันตรายทั้งหมดแยก
เป็นรายสารให้ชัดเจน  
 
 
 
 
๗) ภาคผนวกที่ ๓ หากโรงงานผลติ
กระแสไฟฟ้าสามารถรับจัดการวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นของเสยีอันตราย/เป็น
ของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนโดยตรงในเตาเผาเพื่อผลติ
กระแสไฟฟ้า โดยทีไ่มต่้องจัดท า
รายงาน EIA/EHIA การเพิ่มรหสั ๐๔๖ 
และ ๐๔๗ อาจส่งผลกระทบให้เกดิ
ความเหลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างโรงผลติกระแสไฟฟ้าและ
เตาเผาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานล าดับที่ 
๑๐๑) เนื่องจาก ปัจจุบันเตาเผาทีร่ับ
จัดการของเสยีไม่อันตราย/ ของเสีย
อันตราย ต้องปฏิบตัิตามมาตรการ 
EIA/EHIA ซึ่งมีมาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่
เข้มงวดกว่าโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
(โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าที่มีก าลังผลิต
ติดตั้งต่ ากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ไมต่้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) ประกาศฉบับนีเ้ป็นกฎหมายเชงิเทคนิค
และมไิด้แตกต่างจากกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมในระดับสากล โดยมี
หลักการพิจารณาจากลักษณะ คณุสมบัติ 
ชนิด และแหล่งก าเนิด หลักการนีไ้ม่สามารถ
ก าหนดสารแตล่ะชนิดได้ทุกรายการ 
เช่นเดียวกับสารเคมีใหม่ที่ยังไม่ไดถู้กใช้งาน 
เนื่องจากกากอุตสาหกรรมคือ ของเสียที่เป็น
สารผสมที่เกิดจากกระบวนการผลติ
หลากหลายประเภท 
 
๗) ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม้ีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนแล้ว 
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ของผู้เสนอร่าง 
จัดท ารายงาน EIA ต้องจัดท าเพียง
รายงาน ESA) นอกจากน้ี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ไม่มีการก าหนดค่า
ควบคุมมลพิษที่ปลายปล่องของ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
เห็นควร ให้จะต้องมีกฎหมายทาง
สิ่งแวดล้อมเฉพาะส าหรับโรงผลิตไฟฟ้า
ที่รับจัดการวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วที่ไม่เปน็ของ
เสียอันตราย/ของเสียอันตราย เพือ่
ก าหนดให้มีมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกับมลพิษที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการ สรุป มคีวาม
จ าเป็นต้องจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ปรับปรุงนี้ เนื่องจากเปน็
กฎหมายที่เกือบทุกโรงงานต้องปฏิบัติ 
แต่โรงงานเกิน ๙๐ % ไมร่ับทราบว่ามี
การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรม อาจจะท าให้ไม่เข้าใจ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ 

   ๘) เห็นควรให้ทบทวนการก าหนด
ลักษณะและคณุสมบัติของของเสยี
อันตราย ตาม ข้อ ๔.๑ เนื่องจาก การ
ใช้เกณฑ์การจ าแนกความเป็นอันตราย
ตามประกาศ อก. ว่าด้วยเรื่องระบบ
การจ าแนกและการสื่อสารความเป็น
อันตรายของวัตถุอันตราย ไมเ่หมาะสม
ที่จะน ามาใช้ เนื่องจาก มีผู้ก่อก าเนิด
จ านวนมากไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
เข้าใจกฎหมายในข้อน้ี ซึ่งมีความเฉพาะ
ทางและซับซ้อนท่ีโรงงานท่ัวไปจะเข้าใจ 
(ผู้ก่อก าเนิดที่มีศักยภาพ อาทิเช่น 
โรงงานผลติสารเคมี) รวมถึง การใช้
เกณฑ์การจ าแนกความเป็นอันตราย
ตามประกาศดังกล่าว ท าให้ผู้ก ากบัดูแล
ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ขอ้ 
๔.๒ ๕.๑ และ ๕.๒ เนื่องจาก พบว่า
เป็นการก าหนดเกณฑ์ก าหนดความเป็น
อันตรายตามประกาศ อก. เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แลว้ พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยไม่มีการปรบัปรุงแก้ไข จึง
เห็นควร ให้ทบทวนปรับปรุงแกไ้ขทั้ง
สารเคมีและค่าที่ก าหนดความเป็น
อันตราย ให้สอดคล้องเหมาะสมกบั
บริบทอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน และ

๘) เป็นค าตอบเช่นเดียวกับข้อ ๖) โดย
ประเด็นข้อคิดเห็นในข้อน้ี ตามร่างประกาศ
ฉบับใหม่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุม
สารเคมีใช้แล้ว ทั้งนี้เกณฑ์ความเปน็
อันตรายตามประกาศฉบับนี้ ได้ใช้ระบบการ
จ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย
ของสารเคมี (GHS) ซึ่งเป็นระบบสากลที่
นานาประเทศยอมรับ 
 
 
 
  



 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ของผู้เสนอร่าง 
เกณฑ์ของต่างประเทศ (เกณฑ์ตาม
ประกาศเดิม พบว่า มีการอ้างอิงมาจาก
กฎหมายของ EU จึงขอให้ทบทวนว่า
ปัจจุบันเกณฑ์ในการก าหนดความเป็น
อันตรายของ EU มีการปรับปรุงแก้ไข
จากประมาณ ๒๐ ปี ท่ีแล้วหรือไม่
อย่างไร) และให้ช้ีแจงหลักการและ
เหตุผลในการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว - 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา
ความเป็นอันตรายต่อผู้ก่อก าเนิด ผู้รับ
ด าเนินการ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
เห็นควร ให้ก าหนดรายการสารเคมีและ
ค่าที่ก าหนดความเป็นอันตรายทั้งหมด
แยกเป็นรายสารให้ชัดเจน 

๗๒. ไม่ระบุตัวตน ไม่พอใจ ๑) ไม่เห็นด้วยที่รา่งกฎหมาย ระบภุาระ
รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของผู้ก่อก าเนิด
ของเสียท่านั้น เมื่อมีการปฏิบตัิไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ควรเป็นหน้าที่
ของผู้ก่อก าเนิดของเสีย หรือ ผู้ขนส่ง 
หรือผู้รบัก าจัด/บ าบัด ท่ีด าเนินการไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับ ต้อง
มีระบบการ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดการของเสีย ตั้งแต่การขนส่ง 
จนกระทั่ง การก าจัด/บ าบดัของเสยี 
แล้วเสร็จ 
 
๒) ภาระรับผิดชอบของผู้ก่อก าเนดิควร
ต้องสิ้นสุดเมื่อส่งมอบของเสียให้แก่ผู้รับ
ก าจัด และต้องพิจารณาเพิ่มระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการขนส่ง 
และก าจดัของเสีย อีกท้ังก าหนด
มาตรฐานในการออกใบอนุญาต และต่อ
อายุใบการประกอบกิจการแกผู่้รับ
ก าจัด/บ าบดัของเสีย กรณภีาระความ
รับผิดชอบของผู้ก่อก าเนดิจะสิ้นสดุเมื่อ
ของเสียก าจัดแล้วเสร็จนั้น ทางกรม
โรงงานฯ ต้องมีการระบุกระบวนการ
รายงาน และติดตาม ของเสียลงใน
กฎหมาย โดยระบุตั้งแต่ขั้นตอนการ
ขนส่ง ไปจนถึงการจัดการของเสีย แล้ว
เสร็จ ๓.ไม่เห็นด้วย ในกรณีอนุญาตให้
ผู้รับก าจดัด าเนินการน าส่งของเสยีของ
โรงงาน ของผู้ก่อก าเนิดไปก าจัดทีอ่ื่นต่อ 
แต่หากกฎหมายอนุญาต ผูร้ับก าจดั/

๑) การก าหนดใหค้วามรับผิดเป็นของ
โรงงานผู้ก่อก าเนิดเท่านั้นเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุโดยใช้หลักการผู้กอ่มลพิษ
เป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter 
Pays Principel; PPP) มาใช้เต็มรปูแบบ ซึ่ง
ได้ก าหนดความรับผดิ (Liability) ตั้งแต่ต้น
ทางโรงงานผู้ก่อก าเนิดไปจนกว่าสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วจะไดร้ับการจดัการจน
เสร็จสิ้นและสอดคล้องกับฐานการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายที่ระบุในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ 
 
 
๒) การแต่งตั้งตัวแทนระหว่างผู้กอ่ก าเนิดกับ
ผู้ขนส่งและหรือผู้รับด าเนินการกรณีที่ผู้
ก่อก าเนิดไมไ่ดด้ าเนินการเองถือว่าเป็นนิติ
กรรมสัญญาระหว่างผู้ก่อก าเนดิกบัตัวแทน
นั้นๆ ภาระความรับผดิระหวา่งกันข้ึนอยู่กับ
นิติกรรมสัญญานั้นๆ ซึ่งจะต้องเรียกร้องกันเอง 
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ของผู้เสนอร่าง 
บ าบัด ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีภาระรับผดิเมื่อ
มีการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมทั้งทางกรมโรงงานฯ ต้องมีการระบุ
กระบวนการติดตาม ของเสียลงใน
กฎหมาย โดยระบุตั้งแต่การขนส่ง ไป
จนถึงการจัดการของเสีย แล้วเสรจ็ 
พิจารณาระบุในกฎหมายใหผู้้รับก าจัด/
บ าบัด สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้ขนส่ง
ของเสีย เพื่อมีภาระความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ท้ังผู้ก่อก าเนิดของเสยี และ 
ผู้รับก าจดั/บ าบดัของเสีย (เหมือนกอ ๑ 
เดิม) เนื่องจากผู้ขนส่ง จะถูกว่าจ้างจาก
ผู้รับก าจดั ดังนั้นการดูแล/ควบคุม ควร
ให้ผู้รับก าจดัมสี่วนร่วมในการ
รับผิดชอบร่วมกัน  
 
๓) การตดิฉลาก หรือ ป้าย หรือ
สัญลักษณ์- พิจารณาตดัรหสัของเสีย
ออกจากฉลาก เนื่องจากสามารถ
ติดตาม/ตรวจสอบผ่านทาง Manifest 
ได้พิจารณาระบุ เพียง วัน เดือน ปีท่ีเริ่ม
บรรจุ เพื่อลดความซ้ าซ้อน เนื่องจาก
ปกติการเก็บของเสียอันตรายเป็นการ
เก็บด้วยภาชนะทีม่ีระบบปิด โดยจะ
ด าเนินการบรรจุของเสียตามระดบัท่ี
ก าหนดและปิดภาชนะในรอบเดยีว เพื่อ
ความปลอดภัยในการท างาน 
 
 
๔) ไม่เห็นด้วยในการปรับระยะเวลา
การจัดการของเสียของผูร้ับก าจัด/
บ าบัดของเสีย ให้มรีะยะเวลานานขึ้น 
และเห็นควรให้ใช้ระยะเวลาตาม
ประกาศกรมโรงงานฯเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วของ
ผู้ประกอบการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.๒๕๕๐  
 
๕) ข้อยกเว้นวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วประเภท
ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันเพื่อบรรจุ
ใหม่หรือใช้ซ้ า ควรพิจารณาเพิม่
ประเภทของบรรจุภณัฑ ์
อื่น ๆ ที่วนมาใช้ซ้ า เนื่องจากเข้าข่ายว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การตดิฉลากจะสามารถจ าแนกได้ว่าเป็น
ของเสียชนิดใด ว่าของเสียนั้น ๆ เป็นของผู้
ก่อก าเนิดรายใด เมื่อเกดิเหตุการณ์ที่การ
จัดการไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต จะให้
ท าให้ทราบได้ว่าเป็นความรับผดิของผู้
ก่อก าเนิดรายใด 
 
 
 
 
 
 
 
๔) การปรับระยะเวลาการจดัการของเสีย 
ที่ก าหนด พิจารณาให้สอดคล้องกบัวิธีการ
จัดการของเสยีในแต่ละกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
๕) หากเป็นวัสดุที่ประสงค์จะใช้งานตาม
วัตถุประสงค์เดิมจะไม่เข้าข่ายตามนิยามวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฉบับน้ี 
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ของผู้เสนอร่าง 
มิใช่ วัสดุไม่ใช้แล้ว เนื่องจากเป็นของที่
น าออกเพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์
เดิม เช่น ถุง Bigbag ที่ไม่ปนเปื้อนท่ี
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได,้ ถัง
สารเคมีที่สามารถน าไปใช้ใหม่ได,้ 
Pallet ที่สามารถน ากลับไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 
 

 
 
 
 
 

 




