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คำนำ

	 ปญหาการนำขยะอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลฯ	จากโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งในที่สาธารณะ

ยังปรากฏใหเห็นอยูเปนประจำ		นอกจากน้ันในการขนสงขยะอุตสาหกรรมเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนบนทองถนน

ขยะอุตสาหกรรมบางชนิดที่ตกหลนกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูใชรถและใชถนน		ยิ่งถาเป็นขยะ

อุตสาหกรรมท่ีมีความเป็นอันตรายก็จะนำผลเสียมาสูสุขอนามััยชุมชนและส่ิงแวดลอมได		ท้ังน้ีหากมีระบบ

การปองกันตลอดจนระบบการจัดการที่เหมาะสมที่สามารถระบุไดวาเป็นขยะอุตสาหกรรมประเภทใด	

จากแหลงกำเนิดใดก็จะชวยใหการบริการจัดการดีย่ิงข้ึน		ดังน้ันกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดออกประกาศ

เรื่อง	การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว		พ.ศ.	2548		และใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกำหนด	90	วัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	โดยไดออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เม่ือวันท่ี		25	มกราคม

2549		ซึ่งจะมีผลบังคับใช	ตั้งแตวันที่	25	เมษายน	2549		เปนตนไป	

	 ประกาศฉบับดังกลาว	ไดกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูกอกำเนิด	และผูรับกำจัด

ของเสียปลายทาง		สวนรหัสของชนิดและประเภทส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีกำหนดข้ึน		เปนไปตาม

หลักสากลซ่ึงสะดวกตอการใชเพราะเปนการกำหนดประเภทของเสียตามประเภทของการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมและตามลักษณะทางกายภาพของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว		สวนเร่ือง		การขนสงของเสีย

อันตรายใหปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย	เรื่องการขนสงวัตถุอันตราย	พ.ศ.		2545

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	ระบบเอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตราย		พ.ศ.	2547

ดังน้ันจึงทำใหวงจรในการกำกับดูแลโรงงานกระชับมากย่ิงข้ึน		นอกจากน้ันในการขออนุญาตนำส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานก็สามารถขออนุญาตผานทางส่ืออิเลกทรอนิกส	(Internet)	ได

จึงทำใหการขออนุญาตสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	และเพื่ออนุวัติตาม	ขอ	17	แหงประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม	เรื่อง	การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	พ.ศ.	2548			กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได

ออกประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของ

ผูประกอบกิจการบำบัดและกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว	พ.ศ.	2550		และประกาศ	เร่ืองหลักเกณฑ

และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	พ.ศ.	2551			ซึ่งประกาศฉบับนี้ได

กำหนดรหัสและชนิดของเสียอันตราย	ที่ตองกำจัดดวยวิธีการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะ

สำหรับของเสียอันตราย	และกำหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ				สิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย	ใหผูประกอบกิจการรับบำบัดและกำจัดจะตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ				

	 อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้เปนเรื ่องใหมที่ตองเรียนรู		ผู ที ่เกี ่ยวของโดยเฉพาะภาคราชการ	

ผูกอกำเนิด		ผูขนสง		และผูรับกำจัดของเสียจะตองศึกษาและทำความเขาใจใหตรงกัน		กระจายความรู

เหลานี้ไปยังภาคประชาชนใหเกิดการรับรู		เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

ประเทศใหดียิ่งขึ้นตอไป
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	 ในฐานะที่บริษัท	เบตเตอร		เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)	เปนผูไดรับอนุญาตจากกระทรวง

อุตสาหกรรมใหเปนผูบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	จึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่

บริษัทฯ	จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบประกาศและกฏหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ	อยางเครงครัด

และเปนภารกิจที่บริษัทฯ	ไดตระหนักและคำนึงตลอดมา		บริษัทฯ		จึงขอเปนสวนหนึ่งของสังคม

ชวยประชาสัมพันธขอมูลตาง	ๆ	ตอผูที่มีสวนเกี่ยวของและประชาชนทั่วไป		ณ	โอกาสนี้บริษัทฯ	ขอแสดง

ความขอบคุณ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม		กระทรวงอุตสาหกรรม		ท่ีไดใหการสนับสนุนและอนุเคราะหขอมูล

ในการจัดทำเอกสารเผยแพรฉบับนี้

	 	 	 	 	

	 	 	 	 																									บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 																																						23		กรกฏาคม		2553	 	
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 เรื่อง		หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ

	 									วัสดุที่ไมใชแลว	พ.ศ.	2551

	 เรื่อง		หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ

	 									วัสดุที่ไมใชแลวของผูประกอบกิจการบำบัดและกำจัดส่ิงปฏิกูล

	 									หรือวัสดุท่ีไมใชแลว	พ.ศ.	2550

	 เรื่อง		กำหนดชนิดและประเภทของเตาอุตสาหกรรมที่นำน้ำมันใชแลว

	 									ที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะหไป

	 									ใชงาน	พ.ศ.	2547

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

 เรื่อง		การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	พ.ศ.	2548

	 เรื่อง		หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือ

	 									วัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส	(Internet)

	 										พ.ศ.	2547

	 เรื่อง		ระบบเอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตราย	พ.ศ.	2547

	 เร่ือง		กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

	 									โรงงานปูนซีเมนต		พ.ศ.2549

		 เร่ือง		กำหนดลักษณะของน้ำมันใชแลวท่ีผานกระบวนการปรับคุณภาพ

	 									และเช้ือเพลิงสังเคราะหที่จะนำมาใชเปนเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม

	 									เพื่อทดแทนน้ำมันเตา		พ.ศ.2547

		 เรื่อง		กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองเตาเผา

	 									สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม	

	 									พ.ศ.	2545

คูมือการขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน

คูมือการจอง Order ผาน Website
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

	 บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)			ตระหนักดีถึงนโยบายของภาครัฐที่ตองการลด

ปญหามลพิษจากกากอุตสาหกรรมโดยการจัดการใหเปนไปอยางถูกกวิธี		เพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ที่ดีของประเทศ		ใหคงอยูสืบตอไป		ซึ่งบริษัทฯ	ไดนำมาเปนคำมั่นสัญญาและปณิธานอันแนวแนในการ

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล		หรือวัสดุที่ไมใชแลวใหเปนไปอยางถูกวิธีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม		ปจจุบัน

บริษัทฯ			ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานตางๆ		ไดแก		การจัดการดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม	

ISO	9001	:	2008	&	ISO	14001:2004	ระบบมาตรฐาน		การจัดการ	ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS	18001	:	2007	&	TIS	18001	:	1999	จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำกัด		ระบบมาตรฐาน

การจัดการของหองปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ	มอก.17025-2548		จากทางสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม	(สมอ.)	และดวยประสบการณอันยาวนาน		ในการจัดการบำบัดและกำจัด

กากอุตสาหกรรมมาอยางตอเนื่อง		ทำใหบริษัทฯ	ไดพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการใหดียิ่งๆ

ขึ้นดังนี้

หองปฏิบัติการวิเคราะห			

	 บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้		จึงไดจัด

สรางหองปฎิบัติการวิเคราะหองคประกอบของกากอุตสาหกรรม	ที่พรอมไปดวยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

และระบบการตรวจวิเคราะหที่ทันสมัย	ตั้งอยูภายในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม	จังหวัด

สระบุรี		ซึ่งหองปฎิบัติการวิเคราะหไดรับการรับรอง	และอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปน	“หองปฏิบัติการ

วิเคราะหเอกชน”	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม		กระทรวงอุตสาหกรรม		สำหรับการวิเคราะหชนิดสาร

มลพิษทางน้ำ	และกากของเสีย		ผูใชบริการสวนใหญมั่นใจในผลการวิเคราะหที่ไดมาตรฐานและเปนที่	

ยอมรับโดยท่ัวไป	

หลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และของเสียอันตราย	

	 หลุมฝงกลบของบริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)			ไดรับความเห็นชอบ		และการ

รับรองจากหนวยงานราชการระดับประเทศ		ไดแก		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	และ

กระทรวงอุตสาหกรรม		เพราะความตระหนักและจิตสำนึกในการดูแลและปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดจาก

การจัดการพื้นที่ฝงกลบอยางไมถูกวิธี	ทำให	บริษัทฯ		ใสใจทุกขั้นตอนตั้งแตการคัดสรรวัสดุปูพื้น	

การทดสอบแรงดันของวัสดุ	การทดสอบแรงบดอัดรวมไปถึงบุคลากรผูดำเนินงานทุกขั้นตอน	และจาก

ประสบการณการดำเนินงาน		ทำใหบริษัทฯ	ไดจัดเตรียมหลุมฝงกลบเพ่ือรองรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

เพื่อใหบริการลูกคาออกเปน		2	ประเภทไดแก		หลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล		(Sanitary		Landfill)	

และหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย	(Secured	Landfill)	
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ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

	 บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)			มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อรองรับน้ำเสียที่มี	

และไมมีองคประกอบของของเสียอันตรายทุกประเภท		น้ำเสียท่ีผานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการฯ

บริษัทฯ	ไดนำมาผานกระบวนการ	Reverse	Osmosis	(RO)	และนำไปใชประโยชนในการ	รดน้ำตนไม	

รดถนน	ลางรถและภาชนะตาง	ๆ	เปนตน

ระบบปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทน		

	 เปนการพัฒนาดานนวัตกรรมในการนำส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวผานกระบวนการกอใหเกิด

เปนผลิตภัณฑที่สามารถนำกลับมาใชประโยชนในรูปแบบของพลังงานทดแทน		ซึ่งเปนการสนองตอบ

ตอนโยบายการจัดหาพลังงานทดแทนใหแกประเทศ

	

การกำจัดของเสียหรือสิ่งปฏิกูลฯโดยการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับ

ของเสียอันตราย (The First Industrial Incinerator Plant)		

	 บริษัท	อัคคีปราการ	จำกัด		เปนบริษัทในเครือของบริษัทเบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)

ไดรับสิทธิเขาบริหารและประกอบการศูนยบริหารและจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม	(เตาเผาขยะ

อุตสาหกรรม)	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	เปนเวลา	20	ป		เตาเผาขยะอุตสาหกรรมน้ีเปนเตาเผาแหงแรก

และแหงเดียวในประเทศไทย	ท่ีเผาของเสียอันตรายท้ังท่ีอยูในรูปของแข็ง	กากตะกอน	(Sludge)	ของเหลว		

ตัวทำละลาย	น้ำมัน	กาซ	และมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดวยอุณหภูมิสูง

ไมนอยกวา	1,100	องศาเซลเซียส		ลักษณะของเตาเผาเปนเตาเผาแบบหมุน	(Rotary	Kiln)	ซึ ่งมี

อุปกรณฟอกอากาศที่ทันสมัย	และควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยระบบ	PLC	(Programmable

Logic	Controller)	

	 การดำเนินงานของบริษัท		เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)	ทุกข้ันตอนเกิดข้ึนจากจิตสำนึก

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการใหบริการท่ีดีแกลูกคา	สรรคสรางจากประสบการณ	การบริหารจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวมากวา	13	ป	เราใสใจในคุณภาพงานบริการ		และการดูแลสิ่งแวดลอมของ

ประเทศควบคูไปกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ		ขอกฎหมายของประเทศและระดับสากลเราจึงกลาวได

อยางภาคภูมิใจภายใตปณิธานอันแนวแนวา		

 “เราหวงใย...ทุกชีวิตและสิ่งแวดลอม”



�

 	 Better Group 

  Better World Green Public Company Limited (BWG) 																																	

																		 ใหบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอยางถูกหลักวิชาการโดยวิธีการ

	 	 	 ฝงกลบแบบสุขาภิบาลสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไมใชแลว		ที่ไมมี

	 	 องคประกอบ		หรือปนเป้อนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย

	 	 		 ปรับเสถียร	เพื่อลดความเปนอันตรายของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ	ที่ไมใชแลว

	 	 ที่มีองคประกอบ		/		ปนเป้อนหรือมีคุณสมบัติของสารอันตราย		กอนนำไปฝงกลบ

	 	 ยังหลุมฝงกลบอยางปลอดภัย		

	 	 							 บำบัดน้ำเสียทางเคมี	และชีวภาพ	สำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ	ที่ไมใชแลว

	 	 ประเภทน้ำเสียจากโรงงานตางๆ

	 	 						 ปรับคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	เพื่อเปนเชื่อเพลิงสังเคราะห

	 	 เช้ือเพลิงทดแทน	และวัตถุดิบทดแทนเตาเผาปูนซีเมนตหรือเตาเผาอุตสาหกรรม		

	 	 	

	 	 	 ปจจุบันบริษัทฯ	ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานตางๆ		ไดแกการจัดการ

	 	 ดานคุณภาพและส่ิงแวดลอม	ISO	9001	:	2008	&	ISO	14001:2004	ระบบมาตรฐาน

	 	 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		OHSAS		18001	:	2007		&	

	 	 TIS	18001	:	1999	จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำกัด		ระบบมาตรฐานการ

	 	 จัดการของหองปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ	มอก.17025-2548	จากทาง

	 	 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม	(สมอ.)		

	 	 Better Waste Care Company Limited (BWC)

	 	 	 เปนผูแทนในการนำกากอุตสาหกรรมไปบำบัด	/	กำจัดยังสถานที่ที ่

	 	 เหมาะสมตามความตองการของ	ไดแก	การฝงกลบ		การนำกลับมาใชประโยชนใหม

	 	 การแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพการเผาเพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบ

	 	 ทดแทน		การเผาทำลายดวยเตาเผาของเสียอันตรายโดยเฉพาะโดยมีการดำเนินงาน

	 	 ตามนโยบายการบริหาร		และจัดการที่สอดคลองกับบริษัทฯ		จนไดรับการรับรอง

	 	 มาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	และ	ISO	14001	:	2004	ดานคุณภาพและการจัดการ

	 	 สิ่งแวดลอมจากบริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำกัด
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  Better World Transport  Company Limited (BWT)

   ใหผูบริหารและจัดการเก่ียวกับการใหบริการขนสงดวยภาชนะและรถขนสง

	 	 โดยเฉพาะ	ซึ่งเปนไปตามนโยบายในการขนสงที่เขมงวดมีการกำหนดวิธีการตางๆ	

	 	 ในการลดความเสี่ยงในทุกๆดาน		เนนการฝกอบรม		ใหความรูถึงความสำคัญของ

	 	 ข้ันตอนการเคล่ือนยายและขนสงส่ิงปฏิกูล	นอกจากน้ียังไดติดต้ังระบบ	GPS	(Global	

	 	 Positioning	System)		ในรถขนสงทุกคันเพื่อควบคุมเสนทางการเดินรถ		ปจจุบัน

	 	 บริษัทฯ		ไดรับการรับรองมาตรฐาน		ISO	9001	:	2008	และ	ISO	14001	:	2004		

	 	 ดานการขนสงกากอุตสาหกรรม		จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำกัด

	 	 Earth Tech Environment Company Limited (ET)

	 	 	 ทำหนาท่ีเปนผูรวบรวมกากอุตสาหกรรม	เพ่ือนำไปผานกระบวนการและ

	 	 นำกลับมาใชประโยชนใหม		อีกทั้งยังเปนที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการภายใน

	 	 โรงงานเพื่อประโยชนสูงสุด	และใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบบ้ำบัดน้ำเสีย	

	 	 ภายในโรงงาน

	 	 Akkhie Prakarn Company Limited (AP)

	 	 	 เปนผูไดรับสิทธิเขาบริหาร		และประกอบการศูนยบริหารและจัดการ

	 	 วัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม	(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)	บางปู		จังหวัดสมุทรปราการ

		 	 เปนเตาเผากากอุตสาหกรรมแหงแรก		และแหงเดียวในประเทศไทยที่เผากาก

	 	 อุตสาหกรรมอันตรายไดทั ้งกากอุตสาหกรรมประเภทของแข็ง	(Solid	Waste)		

	 	 กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว	(Liquid)	และของเสียจากโรงพยาบาล	(Hospital

	 	 Waste)	โดยของเสียอันตรายตางๆ	จะถูกเผาทำลายที่อุณหภูมิ		850	-	1,200	cํ		

	 	 ดวยระบบ	2	หองเผาทำใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ		นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ

	 	 ฟอกอากาศที่ทันสมัยเหมาะสมกับระบบการเผากากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

	 	 เพื่ออากาศบริสุทธิถูกปลอยออกที่อุณภมิ	85cํ	หรือเรียกวาไอน้ำ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒÒ ß ı µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

ª√–°“»°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥™π‘¥·≈–ª√–‡¿∑¢Õß‡µ“Õÿµ “À°√√¡

∑’Ëπ”πÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ

À√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå‰ª„™âß“π

æ.». ÚıÙ˜

µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥≈—°…≥–¢ÕßπÈ”¡—π„™â·≈â«

∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ·≈–‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå ∑’Ë®–π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡ ‡æ◊ËÕ∑¥·∑ππÈ”¡—π‡µ“ æ.». ÚıÙ˜ ¢âÕ Ò «√√§ Ù ÷́Ëß°”Àπ¥„Àâ

ç‡µ“Õÿµ “À°√√¡ (Industrial Furnace)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“Õÿµ “À°√√¡∑’Ë„™â

„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ß√’¥‡À≈Á° ‚√ßÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–µà“ßÊ ·≈–‡µ“Õÿµ “À°√√¡

∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“πÕ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡°”Àπ¥

÷́Ëß‰¡à√«¡∂÷ß‡µ“‡º“ªŸπ ‘́‡¡πµåÀ√◊Õ‡µ“‡º“ªŸπ¢“«∑’Ë¡’°“√‡º“√à«¡ (Co-incineration)

¢Õß¢Õß‡ ’¬ À√◊Õ‡µ“‡º“¢¬–Õÿµ “À°√√¡ª√–‡¿∑¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬‚¥¬°“√‡º“∑”≈“¬

(Burn for Destruction) ∑’Ë‡¢â“¢à“¬°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ

™π‘¥¢Õß‚√ßß“π≈”¥—∫∑’Ë ÒÒ (‚√ßß“πª√—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡ ’¬√«¡) µ“¡∫—≠™’∑â“¬

°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı

‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡™—¥‡®π„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡©∫—∫¥—ß°≈à“«

°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥™π‘¥À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß‡µ“Õÿµ “À°√√¡

‰«â¥—ßπ’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒÒ ß ı µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

‡µ“Õÿµ “À°√√¡ ‰¥â·°à

Ò. ‡µ“Õÿµ “À°√√¡∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ

™π‘¥¢Õß‚√ßß“π≈”¥—∫∑’Ë ı˘ (‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂≈ÿß À≈Õ¡ À≈àÕ

√’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“„π¢—Èπµâπ (Iron and Steel Basic Industries)

µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π

æ.». ÚıÛı

Ú. ‡µ“Õÿµ “À°√√¡∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ

™π‘¥¢Õß‚√ßß“π ≈”¥—∫∑’Ë ˆ (‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫∂≈ÿß º ¡ ∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‚≈À–„π¢—Èπµâπ ´÷Ëß‰¡à„™à‡À≈Á°À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“

(Non-ferrous Metal Basic Industries) µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı

Û. ‡µ“Õÿµ “À°√√¡∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ

™π‘¥¢Õß‚√ßß“π ≈”¥—∫∑’Ë ¯¯ (‚√ßß“πº≈‘µ  àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“)

µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π

æ.». ÚıÛı

Ù. Õÿª°√≥å„Àâ§«“¡√âÕπ (Heating Device) ∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß

‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π ≈”¥—∫∑’Ë ı¯ (Ò) (‚√ßß“πª√–°Õ∫

°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µ º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µº ¡ º≈‘µ¿—≥±å¬‘ª´—¡

À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åªŸπª≈“ ‡µÕ√å) µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡

§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı

ı. À¡âÕ‰ÕπÈ” (Boiler) „π°√–∫«π°“√º≈‘µ∑—Ë«‰ª
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒÒ ß ı µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

∑—Èßπ’È „Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜
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01

 (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and 

chemical treatment of minerals)

01 01  (wastes from mineral excavation)
01 01 01  (wastes from mineral metalliferous excavation) 

01 01 02  (wastes from mineral non-metalliferous excavation) 

01 03  (wastes from physical and chemical 
processing of metalliferous minerals)

01 03 04 HA  (acid-generating tailings from 
processing of sulfide ore) 

01 03 05 HM  (other tailings containing dangerous substances) 

01 03 06   01 03 04  01 03 05 (tailings other than those mentioned in 01 03 04 and 01 03 05) 
01 03 07 HM  (other wastes 

containing dangerous substances from physical and chemical processing of metalliferous minerals) 
01 03 08   01 03 07 (dusty and powdery wastes other than those 

mentioned in 01 03 07) 
01 03 09   01 03 07 (red mud from alumina production other than the 

wastes mentioned in 01 03 07) 
01 03 99   (wastes not otherwise specified) 
01 04  (wastes from physical and chemical 

processing of non-metalliferous minerals) 
01 04 07 HM  (wastes containing 

dangerous substances from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) 
01 04 08   01 04 07 (waste gravel and crushed rocks other than 

those mentioned in 01 04 07) 
01 04 09   (waste sand and clays) 
01 04 10   01 04 07 (dusty and powdery wastes other than those 

mentioned in 01 04 07) 
01 04 11   01 04 07 (wastes from potash 

and rock salt processing other than those mentioned in 01 04 07) 

01 04 12   01 04 07 (tailings and 
other wastes from washing and cleaning of minerals other than those mentioned in 01 04 07 and 01 04 11) 

01 04 13   01 04 07 (wastes from stone cutting and sawing other than 
those mentioned in 01 04 07) 
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01 04 99   (wastes not otherwise specified) 
01 05  (drilling muds and other drilling wastes) 
01 05 04   (freshwater drilling muds and wastes) 
01 05 05 HA  (oil-containing drilling muds and wastes) 
01 05 06 HM  (drilling muds and other drilling wastes 

containing dangerous substances) 
01 05 07   01 05 05  01 05 06 (barite-

containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06) 
01 05 08   01 05 05  01 05 06 (chloride-

containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06) 
01 05 99    (wastes not otherwise specified) 
02

 (Wastes from agriculture, horticulture, 

aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) 

02 01 
 (wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing) 

02 01 01    (sludges from washing and cleaning) 
02 01 02    (animal-tissue waste) 
02 01 03    (plant-tissue waste) 
02 01 04   (waste plastics (except packaging)) 
02 01 06   ( )  (animal feces, urine and 

manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site) 
02 01 07   (wastes from forestry) 
02 01 08 HM  (agrochemical waste containing dangerous substances) 
02 01 09    02 01 08 (agrochemical waste other than those mentioned in 02 01 08) 
02 01 10    (waste metal) 
02 01 99    (wastes not otherwise specified) 
02 02  (wastes from the preparation and processing of 

meat, fish and other foods of animal origin) 
02 02 01   (sludges from washing and cleaning) 
02 02 02   (animal-tissue waste) 
02 02 03   (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 02 04    (sludges from on-site effluent treatment) 
02 02 99    (wastes not otherwise specified) 
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02 03 
( )

 ( ) (wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and 
tobacco preparation and processing; conserve production; yeast and yeast extract production, 
molasses preparation and fermentation) 

02 03 01   (sludges from 
washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation) 

02 03 02   (wastes from preserving agents) 
02 03 03    (wastes from solvent extraction) 
02 03 04    (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 03 05    (sludges from on-site effluent treatment) 
02 03 99    (wastes not otherwise specified) 
02 04  (wastes from sugar processing) 
02 04 01   (sugar cane)  (sugar beet) (soil from 

cleaning and washing) 
02 04 02    (off-specification calcium carbonate) 
02 04 03    (sludges from on-site effluent treatment) 
02 04 80 HA  lead subacetate  (spent lead subacetate) 
02 04 81 HA  lead subacetate (filter paper contaminated with lead subacetate) 
02 04 82 HA  lead subacetate (filtrate containing lead subacetate) 
02 04 99    (wastes not otherwise specified) 
02 05  (wastes from the dairy products industry) 
02 05 01   (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 05 02   (sludges from on-site effluent treatment) 
02 05 99    (wastes not otherwise specified) 
02 06  (wastes from the baking and 

confectionery industry) 
02 06 01   (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 06 02    (wastes from preserving agents) 
02 06 03    (sludges from on-site effluent treatment) 
02 06 99    (wastes not otherwise specified) 
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02 07  (
) (wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages 

(except coffee, tea and cocoa)) 
02 07 01    (wastes 

from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials) 
02 07 02   (wastes from spirits distillation) 
02 07 03    (wastes from chemical treatment) 
02 07 04    (materials unsuitable for consumption or 

processing) 
02 07 05    (sludges from on-site effluent treatment) 
02 07 99   (wastes not otherwise specified) 
03

(Wastes from wood processing and the production of  panels and furniture, pulp, 

paper and cardboard) 

03 01  (wastes from wood processing 
and the production of panels and furniture) 

03 01 01    (waste bark and cork) 
03 01 04 HM  (sawdust, 

shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing dangerous substances) 
03 01 05    03 01 04 (sawdust, 

shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04) 
03 01 99   (wastes not otherwise specified) 
03 02   (wastes from wood preservation) 
03 02 01 HA  (non-halogenated 

organic wood preservatives) 
03 02 02 HA  (organochlorinated wood preservatives) 
03 02 03 HA  (organometallic wood preservatives) 
03 02 04 HA  (inorganic wood preservatives) 
03 02 05 HM  (other wood preservatives containing dangerous substances) 
03 02 99    (wood preservatives not otherwise specified) 
03 03  (wastes from pulp, paper and 

cardboard production and processing) 
03 03 01    (waste bark and wood) 
03 03 02 HM green liquor sludge  (green liquor sludge (from recovery of 

cooking liquor)) 
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03 03 05 HM  (de-inking 
sludges from paper recycling) 

03 03 07    (mechanically 
separated rejects from pulping of waste paper and cardboard) 

03 03 08   
  (wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling) 

03 03 09    (lime mud waste) 
03 03 10   (fiber rejects,    

fiber-, filler- and coating-sludges from mechanical separation) 
03 03 11 HM  03 03 10 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 03 03 10) 
03 03 99    (wastes not otherwise specified) 
04  (wastes from the 

leather, fur and textile industries) 

04 01  (wastes from the leather and fur industry) 
04 01 01    (fleshing and lime split wastes) 
04 01 02 HM  (liming waste) 
04 01 03 HM  (degreasing wastes containing solvents 

without a liquid phase) 
04 01 04 HM  (tanning liquor containing chromium) 
04 01 05   (tanning liquor free of chromium) 

(Vegetable-tanning liquor) 
04 01 06 HM  (sludges, in particular from on-site effluent 

treatment containing chromium) 
04 01 07   (sludges, in particular from on-site effluent 

treatment free of chromium) 
04 01 08 HM  (waste tanned 

leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium) 
04 01 09 HM  (wastes from dressing and finishing) 
04 01 99    (wastes not otherwise specified) 
04 02  (wastes from the textile industry) 
04 02 09    impregnated textile, elastomer, plastomer (wastes from 

composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer)) 
04 02 10   (organic matter from natural 

products (for example grease, wax)) 
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04 02 14 HM  (wastes from finishing containing 
organic solvents) 

04 02 15   04 02 14 (wastes from finishing other than those 
mentioned in 04 02 14) 

04 02 16 HM  (dyestuffs and pigments)  (dyestuffs and pigments containing 
dangerous substances) 

04 02 17    04 02 16 (dyestuffs and pigments other than those mentioned in         
04 02 16) 

04 02 19 HM  (sludges from on-site effluent treatment containing 
dangerous substances) 

04 02 20   04 02 19 (sludges from on-site effluent treatment other than 
those mentioned in 04 02 19) 

04 02 21   (wastes from unprocessed textile fibres) 
04 02 22    (wastes from processed textile fibres) 
04 02 99    (wastes not otherwise specified) 
05

 (Wastes from petroleum refining, natural gas 

purification and pyrolytic treatment of coal) 

05 01  (wastes from petroleum refining) 
05 01 02 HA  (desalter sludges) 
05 01 03 HA  (tank bottom sludges) 
05 01 04 HA  (acid alkyl sludges) 
05 01 05 HA  (oil spills) 
05 01 06 HA  (oily sludges from 

maintenance operations of the plant or equipment) 
05 01 07 HA  (tars)  (acid tars) 
05 01 08 HA  (other tars) 
05 01 09 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
05 01 10    05 01 09 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 05 01 09) 
05 01 11 HA  (wastes from cleaning of fuels with bases) 
05 01 12  HM  (oil containing acids) 
05 01 13    (boiler feedwater sludges) 
05 01 14    (wastes from cooling columns) 
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05 01 15 HA  (clay)  (spent filter clays) 
05 01 16   (sulfur-containing 

wastes from petroleum desulfurisation) 
05 01 17    (bitumen) 
05 01 99   (wastes not otherwise specified) 
05 06  (wastes from the pyrolytic 

treatment of coal) 
05 06 01 HA  (tars)  (acid tars) 
05 06 03 HA  (other tars) 
05 06 04     (wastes from cooling columns) 
05 06 99     (wastes not otherwise specified) 
05 07  (wastes from natural gas purification and 

transportation) 
05 07 01 HM  (wastes containing mercury) 
05 07 02     (wastes containing sulfur) 
05 07 99     (wastes not otherwise specified) 
06   (Wastes from inorganic chemical 

processes) 

06 01 
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids) 

06 01 01 HA  ( )  (sulfuric acid and sulfurous acid) 
06 01 02 HA  ( ) (hydrochloric acid) 
06 01 03 HA  ( ) (hydrofluoric acid) 
06 01 04 HA  (phosphoric and phosphorous acid) 
06 01 05 HA  (nitric acid and nitrous acid) 
06 01 06 HA  (other acids) 
06 01 99    (wastes not otherwise specified) 
06 02 

(wastes from the MFSU of bases) 
06 02 01 HA  (calcium hydroxide) 
06 02 03 HA  (ammonium hydroxide) 
06 02 04 HA  (sodium and potassium hydroxide) 
06 02 05 HA  (other bases) 
06 02 99    (wastes not otherwise specified) 
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06 03 
 (wastes from the MFSU of salts and their solutions and 

metallic oxides) 
06 03 11 HM  (solid salts and solutions containing 

cyanides) 
06 03 13 HM  (solid salts and solutions containing heavy metals) 
06 03 14   06 03 11  06 03 13 (solid salts and solutions other 

than those mentioned in 06 03 11 and 06 03 13) 
06 03 15 HM  (metallic oxides containing heavy metals) 
06 03 16    06 03 15 (metallic oxides other than those mentioned in 06 03 15) 
06 03 99   (wastes not otherwise specified) 
06 04  06 03 (metal-containing wastes other than those mentioned 

in 06 03) 
06 04 03 HM  (wastes containing arsenic) 
06 04 04  HM  (wastes containing mercury) 
06 04 05 HM  (wastes containing other heavy metals) 
06 04 99    (wastes not otherwise specified) 
06 05  (sludges from on-site effluent treatment) 
06 05 02 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
06 05 03    06 05 02 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 06 05 02) 
06 06 

(sulfur chemicals) 
 (desulfurisation)   (wastes from the MFSU of sulfur chemicals, sulfur chemical 

processes and desulfurisation processes) 
06 06 02 HM  (wastes containing dangerous sulfides) 
06 06 03   06 06 02 (wastes containing sulfides other than those 

mentioned in 06 06 02) 
06 06 99     (wastes not otherwise specified) 
06 07 

(halogens)  (wastes from the MFSU of halogens and 
halogen chemical processes) 

06 07 01 HM  (wastes containing asbestos from electrolysis) 
06 07 02 HA  (activated carbon from chlorine production) 
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06 07 03 HM  (barium sulfate sludge containing mercury) 
06 07 04 HA  (solutions and acids, for example contact acid) 
06 07 99   (wastes not otherwise specified) 
06 08 

  (wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives) 
06 08 02 HM  (chlorosilanes) (wastes containing 

dangerous silicones such as chlorosilanes) 
06 08 99   (wastes not otherwise specified) 
06 09 

(phosphorus chemicals)   (wastes from the 
MFSU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes) 

06 09 02   (phosphorous slag) 
06 09 03 HM  (calcium-

based reaction wastes containing or contaminated with dangerous substances) 
06 09 04    06 09 03 (calcium-based reaction wastes 

other than those mentioned in 06 09 03) 
06 09 99   (wastes not otherwise specified) 
06 10 

(nitrogen chemicals) 
(wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertilizer 
manufacture) 

06 10 02 HM  (wastes containing dangerous substances) 
06 10 99  (wastes not otherwise specified)
06 11  (wastes from the manufacture of inorganic 

pigments and opacificiers) 
06 11 01   (calcium-

based reaction wastes from titanium dioxide production)
06 11 99    (wastes not otherwise specified) 
06 13  (wastes from inorganic chemical 

processes not otherwise specified) 
06 13 01 HA  (inorganic plant protection 

products, wood-preserving agents and other biocides) 
06 13 02 HA  06 07 02 (spent activated carbon (except 06 07 02)) 
06 13 03 HA  (carbon black) 
06 13 04 HA  (wastes from asbestos processing) 
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06 13 05 HA  (soot) 
06 13 99    (wastes not otherwise specified) 
07  (Wastes from organic chemical processes) 

07 01 
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals) 

07 01 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

07 01 03 HA  washing liquids 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 01 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 01 07 HA  (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 

07 01 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 01 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 01 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 01 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
07 01 12    07 01 11 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 07 01 11) 
07 01 99    (wastes not otherwise specified) 
07 02 

  (wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres) 
07 02 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 

mother liquors) 
07 02 03 HA  washing liquids 

(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 02 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 

solvents, washing liquids and mother liquors)  
07 02 07 HA  (halogenated 

still bottoms and reaction residues) 
07 02 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 02 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
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07 02 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 02 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
07 02 12    07 02 11 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 07 02 11) 
07 02 13   (waste plastic) 
07 02 14 HM  (wastes from additives containing dangerous substances) 
07 02 15    07 02 14 (wastes from additives other than those mentioned in 07 02 14) 
07 02 16 HM  (chlorosilanes) (wastes containing 

dangerous silicones such as chlorosilanes) 
07 02 17    07 02 16 (wastes containing silicones other than those mentioned in 07 02 16) 
07 02 99    (wastes not otherwise specified) 
07 03 

 06 11  (wastes from the MFSU of organic dyes and pigments 
(except 06 11)) 

07 03 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

07 03 03 HA  washing liquids 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 03 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 03 07 HA  (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 

07 03 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 03 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 03 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 03 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment containing 

dangerous substances) 
07 03 12   07 03 11 (sludges from on-site effluent treatment other than 

those mentioned in 07 03 11) 
07 03 99   (wastes not otherwise specified) 
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07 04  
 (   02 01 08   02 01 09)  (  03 

02)   (wastes from the MFSU of organic plant protection products 9except 02 
01 08 and 02 01 09, wood preserving agents (except 03 02) and other biocides) 

07 04 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

07 04 03 HA  washing liquids 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 04 04  HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 04 07 HA  (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 

07 04 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 04 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 04 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 04 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
07 04 12    07 04 11 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 07 04 11) 
07 04 13 HM  (solid wastes containing dangerous substances) 
07 04 99   (wastes not otherwise specified) 
07 05   (wastes from 

the MFSU of pharmaceuticals) 
07 05 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 

mother liquors) 
07 05 03 HA  washing liquids 

(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 05 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 

solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 05 07 HA  (halogenated 

still bottoms and reaction residues) 
07 05 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 05 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 05 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
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07 05 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

07 05 12   07 05 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 05 11) 

07 05 13 HM  (solid wastes containing dangerous substances) 
07 05 14   07 05 13 (solid wastes other than those mentioned in 07 05 13) 
07 05 99    (wastes not otherwise specified) 
07 06  

  (wastes from the MFSU of fats, grease, soaps, 
detergents, disinfectants and cosmetics) 

07 06 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

07 06 03 HA  washing liquids 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 06 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 06 07 HA  (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 

07 06 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 06 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 06 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 06 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
07 06 12   07 06 11 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 07 06 11) 
07 06 99    (wastes not otherwise specified) 
07 07 

 (wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise 
specified) 

07 07 01 HA aqueous washing liquids  (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

07 07 03 HA  washing liquids 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 

07 07 04 HA   washing liquids  (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
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07 07 07 HA  (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 

07 07 08 HA  (other still bottoms and reaction residues) 
07 07 09 HA  (filter cakes)  (halogenated 

filter cakes and spent absorbents) 
07 07 10 HA  (filter cakes)  (other filter cakes and spent absorbents) 
07 07 11 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
07 07 12   07 07 11 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 07 07 11) 
07 07 99   (wastes not otherwise specified) 
08

 (Wastes from the manufacture, 

formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous 

enamels), adhesives, sealant and printing inks) 

08 01  
 (wastes from MFSU and removal of paint and varnish) 

08 01 11 HM /  (waste paint and varnish 
containing organic solvents or other dangerous substances) 

08 01 12  /  08 01 11 (waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11) 
08 01 13 HM /  (sludges from paint or 

varnish containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 14  /  08 01 13 (sludges from paint or varnish other than those 

mentioned in 08 01 13) 
08 01 15 HM /  (aqueous 

sludges containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 16   /  08 01 15 (aqueous sludges containing paint or 

varnish other than those mentioned in 08 01 15) 
08 01 17 HM /  (wastes from 

paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 18  /  08 01 17 (wastes from paint or varnish removal 

other than those mentioned in 08 01 17) 
08 01 19 HM /    

(aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous 
substances) 
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08 01 20   /  08 01 19 (aqueous suspensions containing 
paint or varnish other than those mentioned in 08 01 19) 

08 01 21 HA /  (waste paint or varnish remover) 
08 01 99   (wastes not otherwise specified) 
08 02 

 (wastes from MFSU of other coatings (including ceramic materials)) 
08 02 01   (waste coating powders) 
08 02 02   (aqueous sludges containing ceramic materials) 
08 02 03   (aqueous suspensions containing ceramic materials) 
08 02 99    (wastes not otherwise specified) 
08 03    (wastes from MFSU of 

printing inks) 
08 03 07 HM  (aqueous sludges containing ink) 
08 03 08 HM  (aqueous liquid waste containing ink) 
08 03 12 HM  (waste ink containing dangerous substances) 
08 03 13   08 03 12 (waste ink other than those mentioned in 08 03 12) 
08 03 14 HM  (ink sludges containing dangerous substances) 
08 03 15   08 03 14 (ink sludges other than those mentioned in 08 03 14) 
08 03 16 HA  (waste etching solutions) 
08 03 17 HM  (waste printing toner containing dangerous substances) 
08 03 18   08 03 17 (waste printing toner other than those mentioned in 08 03 17) 
08 03 19 HA  (disperse oil) 
08 03 99    (wastes not otherwise specified) 
08 04 /  (wastes from 

MFSU of adhesives and sealant (including waterproofing products)) 
08 04 09 HM /  (waste adhesives and sealant 

containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 04 10  /  08 04 09 (waste adhesives and sealant other than those mentioned in 

08 04 09) 
08 04 11 HM /  (adhesive and sealant 

sludges containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 04 12    08 04 11 (adhesive and sealant sludges other than those 

mentioned in 08 04 11) 
08 04 13 HM /  (aqueous sludges 

containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances) 
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08 04 14  /  08 04 13 (aqueous sludges containing adhesives or 
sealant other than those mentioned in 08 04 13) 

08 04 15 HM /  (aqueous liquid waste 
containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances) 

08 04 16   /  08 04 15 (aqueous liquid waste containing adhesives or sealant 
other than those mentioned in 08 04 15) 

08 04 17 HA  (rosin oil) 
08 04 99   (wastes not otherwise specified) 

08 05  (wastes not otherwise specified in 08) 
08 05 01 HA  (waste isocyanates) 

09  (Wastes from the photographic industry) 

09 01  (wastes from the photographic industry) 
09 01 01 HA  (water-based developers and activator solutions) 
09 01 02 HA  (water-based offset plate developer solutions) 
09 01 03 HA  (solvent-based developer solutions) 
09 01 04  HA  fixer  (fixer solutions) 
09 01 05 HA  (bleach solutions and bleach fixer solutions) 
09 01 06 HM 

 (wastes containing silver from on-site treatment of photographic 
wastes) 

09 01 07     (photographic film and 
paper containing silver or silver compounds) 

09 01 08   (photographic film 
and paper free of silver or silver compounds) 

09 01 10   (single-use 
cameras without batteries) 

09 01 11 HA  (  16 06 01  
16 06 02  16 06 03) (single-use cameras containing batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or 
16 06 03) 

09 01 12     09 01 11 (single-use cameras 
containing batteries other than those mentioned in 09 01 11) 

09 01 13 HA  09 01 06 (aqueous liquid waste from 
on-site reclamation of silver other than those mentioned in 09 01 06) 

09 01 99   (wastes not otherwise specified) 
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10  (Wastes from thermal processes) 

10 01  (  19) (wastes 
from power stations and other combustion plants (except 19)) 

10 01 01   10 01 04 (bottom ash, slag and boiler dust 
(excluding boiler dust mentioned in 10 01 04)) 

10 01 02 HM  (coal fly ash) 
10 01 03   (peat)  (fly ash from peat and 

untreated wood) 
10 01 04 HM  (oil fly ash and boiler dust) 
10 01 05   (calcium-based reaction 

wastes from flue-gas desulfurisation in solid form) 
10 01 07   (calcium-based reaction 

wastes from flue-gas desulfurisation in sludge form) 
10 01 09 HA  (sulfuric acid) 
10 01 13 HA  (fly ash from emulsified 

hydrocarbons used as fuel) 
10 01 14 HM 

(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration containing dangerous substances) 
10 01 15    10 01 14 

(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration other than those mentioned in 10 01 14) 
10 01 16 HM  (fly ash from co-

incineration containing dangerous substances) 
10 01 17   10 01 16 (fly ash from co-

incineration other than those mentioned in 10 01 16) 
10 01 18 HM  (wastes from gas cleaning containing dangerous substances) 
10 01 19   10 01 05  10 01 07  10 01 08 (wastes from gas cleaning 

other than those mentioned in 10 01 05, 10 01 07 and 10 01 18) 
10 01 20 HM  (sludges from on-site effluent treatment 

containing dangerous substances) 
10 01 21   10 01 20 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 10 01 20) 
10 01 22 HM  (aqueous sludges from boiler cleansing 

containing dangerous substances) 
10 01 23   10 01 22 (aqueous sludges from boiler cleansing 

other than those mentioned in 10 01 22) 
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10 01 24   (sands from fluidised beds) 
10 01 25   (wastes from fuel storage and 

preparation of coal-fired power plants) 
10 01 26    (wastes from cooling-water treatment) 
10 01 99   (wastes not otherwise specified) 
10 02  (wastes from the iron and steel industry) 
10 02 01    (wastes from the processing of slag) 
10 02 02   (unprocessed slag) 
10 02 07 HM  (solid wastes from gas treatment 

containing dangerous substances) 
10 02 08     10 02 07 (solid wastes from gas treatment other 

than those mentioned in 10 02 07) 
10 02 10   (mill scales) 
10 02 11 HA  (wastes from cooling-water treatment containing 

oil) 
10 02 12   10 02 11 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 02 11) 
10 02 13 HM  (sludges and filter cakes from gas 

treatment containing dangerous substances) 
10 02 14   10 02 13 (sludges and filter cakes from gas 

treatment other than those mentioned in 10 02 13) 
10 02 15    (other sludges and filter cakes) 
10 02 9    (wastes not otherwise specified) 
10 03  (wastes from aluminium thermal metallurgy) 
10 03 02   (anode scraps) 
10 03 04 HA  (primary production slags) 
10 03 05   (waste alumina) 
10 03 08 HA  (salt slags from secondary production) 
10 03 09 HA  (black drosses from secondary production) 
10 03 15 HM 

(skimming that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities) 
10 03 16    10 03 15 (skimming other than those mentioned in 10 03 15) 
10 03 17 HM  (tar-containing wastes from anode manufacture) 
10 03 18   10 03 17 (carbon-containing wastes 

from anode manufacture other than those mentioned in 10 03 17) 
10 03 19 HM  (flue-gas dust containing dangerous substances) 
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10 03 20   10 03 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 03 19) 
10 03 21 HM  (  ball-mill)  (other particulates and dust (including ball-mill 

dust) containing dangerous substances) 
10 03 22    (  ball-mill)  10 03 21 (other particulates and dust (including ball-

mill dust) other than those mentioned in 10 03 21) 
10 03 23 HM  (solid wastes from gas treatment 

containing dangerous substances) 
10 03 24   10 03 23 (solid wastes from gas treatment other 

than those mentioned in 10 03 23) 
10 03 25 HM  (sludges and filter cakes from gas 

treatment containing dangerous substances) 
10 03 26   10 03 25 (sludges and filter cakes from gas 

treatment other than those mentioned in 10 03 25) 
10 03 27 HA  (wastes from cooling-water treatment 

containing oil) 
10 03 28   10 03 27 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 03 27) 
10 03 29 HM  (wastes from treatment 

of salt slags and black drosses containing dangerous substances) 
10 03 30   10 03 29 (wastes from 

treatment of salt slags and black drosses other than those mentioned in 10 03 29) 
10 03 99   (wastes not otherwise specified) 
10 04  (wastes from lead thermal metallurgy) 
10 04 01 HA  (slags from primary and secondary production) 
10 04 02 HA  (dross and skimmings from 

primary and secondary production) 
10 04 03 HA  (calcium arsenate) 
10 04 04 HA  (flue-gas dust) 
10 04 05 HA  (other particulates and dust) 
10 04 06 HA  (solid wastes from gas treatment) 
10 04 07 HA  (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 04 09 HA  (wastes from cooling-water treatment containing 

oil) 
10 04 10   10 04 09 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 04 09) 
10 04 99    (wastes not otherwise specified) 
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10 05  (wastes from zinc thermal metallurgy) 
10 05 01   (slags from primary and secondary production) 
10 05 03 HA  (flue-gas dust) 
10 05 04   (other particulates and dust) 
10 05 05 HA  (solid wastes from gas treatment) 
10 05 06 HA  (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 05 08 HA  (wastes from cooling-water treatment containing 

oil) 
10 05 09   10 05 08 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 05 08) 
10 05 10 HM 

 (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, 
flammable gases in dangerous quantities) 

10 05 11   10 05 10 (dross and skimmings other than those mentioned in 
10 05 10) 

10 05 99   (wastes not otherwise specified) 
10 06  (wastes from copper thermal metallurgy) 
10 06 01   (slags from primary and secondary production) 
10 06 02    (dross and skimmings from 

primary and secondary production) 
10 06 03 HA  (flue-gas dust) 
10 06 04    (other particulates and dust) 
10 06 06 HA  (solid wastes from gas treatment) 
10 06 07 HA  (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 06 09 HM  (wastes from cooling-water treatment containing 

oil) 
10 06 10   10 06 09 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 06 09) 
10 06 99   (wastes not otherwise specified) 
10 07  (wastes from silver, gold and platinum 

thermal metallurgy) 
10 07 01   (slags from primary and secondary production) 
10 07 02   (dross and skimmings from 

primary and secondary production) 
10 07 03   (solid wastes from gas treatment) 
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10 07 04    (other particulates and dust) 
10 07 05   (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 07 07 HA  (wastes from cooling-water treatment containing 

oil) 
10 07 08   10 07 07 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 07 07) 
10 07 99   (wastes not otherwise specified) 
10 08  (wastes from other non-ferrous thermal metallurgy) 
10 08 04   (particulates and dust) 
10 08 08 HA  (salt slag from primary and secondary 

production) 
10 08 09   (other slags) 
10 08 10 HM 

 (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, 
flammable gases in dangerous quantities) 

10 08 11   10 08 10 (dross and skimmings other than those mentioned in 10 08 10) 
10 08 12 HA  (tar-containing wastes from anode manufacture) 
10 08 13   10 08 12 (carbon-containing wastes 

from anode manufacture other than those mentioned in 10 08 12) 
10 08 14   (anode scraps) 
10 08 15 HM  (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 08 16    10 08 15 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 08 15) 
10 08 17 HM  (sludges and filter cakes from flue-

gas treatment containing dangerous substances) 
10 08 18   10 08 17 (sludges and filter cakes from flue-

gas treatment other than those mentioned in 10 08 17) 
10 08 19 HA (wastes from cooling-water treatment containing oil) 
10 08 20   10 08 19 (wastes from cooling-water treatment other 

than those mentioned in 10 08 19) 
10 08 99    (wastes not otherwise specified) 
10 09  (wastes from casting of ferrous pieces) 
10 09 03    (furnace slag) 
10 09 05 HM  (casting cores and moulds which have not 

undergone pouring containing dangerous substances) 
10 09 06   10 09 05 (casting cores and moulds which have not 

undergone pouring other than those mentioned in 10 09 05) 
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10 09 07 HM  (casting cores and moulds which have undergone 
pouring containing dangerous substances) 

10 09 08     10 09 07 (casting cores and moulds which have 
undergone pouring other than those mentioned in 10 09 07) 

10 09 09 HM  (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 09 10   10 09 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 09 09) 
10 09 11 HM  (other particulates containing dangerous substances) 
10 09 12     10 09 11 (other particulates other than those mentioned in 10 09 11) 
10 09 13 HM  (waste binders containing dangerous substances) 
10 09 14   10 09 13 (waste binders other than those mentioned in 10 09 13) 
10 09 15 HM  (waste crack-indicating agent containing dangerous substances) 
10 09 16   10 09 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in 

10 09 15) 
10 09 99   (wastes not otherwise specified) 
10 10  (wastes from casting of non-ferrous pieces) 
10 10 03    (furnace slag) 
10 10 05 HM  (casting cores and moulds which have not 

undergone pouring containing dangerous substances) 
10 10 06   10 10 05 (casting cores and moulds which have not 

undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 05) 
10 10 07 HM  (casting cores and moulds which have undergone 

pouring containing dangerous substances) 
10 10 08   10 10 07 (casting cores and moulds which have 

undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 07) 
10 10 09 HM  (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 10 10    10 10 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 10 09) 
10 10 11 HM  (other particulates containing dangerous substances) 
10 10 12   10 10 11 (other particulates other than those mentioned in 10 10 11) 
10 10 13 HM  (waste binders containing dangerous substances) 
10 10 14   10 10 13 (waste binders other than those mentioned in 10 10 13) 
10 10 15 HM  (waste crack-indicating agent containing dangerous substances) 
10 10 16   10 10 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in 

10 10 15) 
10 10 99   (wastes not otherwise specified) 
10 11  (wastes from manufacture of glass and glass 

products) 
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10 11 03 HA  (waste glass-based fibrous materials) 
10 11 05   (particulates and dust) 
10 11 09 HM  (waste preparation 

mixture before thermal processing, containing dangerous substances) 
10 11 10   10 11 09 (waste preparation 

mixture before thermal processing, other than those mentioned in 10 11 09) 
10 11 11 HM  ( ) (waste glass in small 

particles and glass powder containing heavy metals (for example from cathode ray tubes))  
10 11 12   10 11 11 (waste glass other than those mentioned in 10 11 11) 
10 11 13 HM  (glass-polishing and -grinding sludge containing 

dangerous substances) 
10 11 14   10 11 13 (glass-polishing and -grinding sludge other than 

those mentioned in 10 11 13) 
10 11 15 HM  (solid wastes from gas treatment 

containing dangerous substances) 
10 11 16   10 11 15 (solid wastes from flue-gas treatment 

other than those mentioned in 10 11 15) 
10 11 17 HM  (sludges and filter cakes from flue-

gas treatment containing dangerous substances) 
10 11 18   10 11 17 (sludges and filter cakes from flue-

gas treatment other than those mentioned in 10 11 17) 
10 11 19 HM  (solid wastes from on-site effluent 

treatment containing dangerous substances) 
10 11 20   10 11 19 (solid wastes from on-site effluent 

treatment other than those mentioned in 10 11 19) 
10 11 99   (wastes not otherwise specified) 
10 12  (wastes from 

manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products) 
10 12 01   (waste preparation mixture before 

thermal processing) 
10 12 03   (particulates and dust) 
10 12 05   (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 12 06   (discarded moulds) 
10 12 08     (

) (waste ceramics, bricks, tiles and construction products (after thermal processing)) 
10 12 09 HM  (solid wastes from gas treatment 
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containing dangerous substances) 
10 12 10   10 12 09 (solid wastes from gas treatment other 

than those mentioned in 10 12 09) 
10 12 11 HM  (wastes from glazing containing heavy metals such 

as frit) 
10 12 12   10 12 11 (wastes from glazing other than those mentioned in 10 12 11) 
10 12 13   (sludge from on-site effluent treatment) 
10 12 99   (wastes not otherwise specified) 
10 13  (wastes 

from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them) 
10 13 01   (waste preparation mixture before 

thermal processing) 
10 13 04   (wastes from calcination and hydration of lime) 
10 13 06   10 13 12  10 13 13 (particulates and dust (except 10 13 12 and 10 13 13)) 
10 13 07   (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 13 09 HM  (wastes from asbestos-cement manufacture 

containing asbestos) 
10 13 10   10 13 09 (wastes from asbestos-cement manufacture 

other than those mentioned in 10 13 09) 
10 13 11   10 13 09  10 13 10 (wastes 

from cement-based composite materials other than those mentioned in 10 13 09 and 10 13 10)
10 13 12 HM  (solid wastes from gas treatment 

containing dangerous substances) 
10 13 13   10 13 12 (solid wastes from gas treatment other 

than those mentioned in 10 13 12) 
10 13 14    (waste concrete and concrete sludge) 
10 13 99   (wastes not otherwise specified) 
11

 non-ferrous hydro-metallurgy (Wastes from chemical surface 

treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy) 

11 01 
galvanic  processes, zinc coating processes, pickling processes, etching, phosphatizing, alkaline 
degreasing, anodizing (wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other 
materials (for example galvanic processes, zinc coating processes, picking processes, etching, 
phosphating, alkaline degreasing, anodizing))
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11 01 05 HA  (pickling acids) 
11 01 06 HA  (acids not otherwise specified) 
11 01 07 HA  (pickling bases) 
11 01 08 HA  phosphatising process (phosphatising sludges) 
11 01 09 HM  (filter cakes)  (sludges and filter cakes containing 

dangerous substances) 
11 01 10   (filter cakes)  11 01 09 (sludges and filter cakes other than those 

mentioned in 11 01 09) 
11 01 11 HM  (aqueous rinsing liquids)  (aqueous rinsing liquids containing dangerous 

substances) 
11 01 12   (aqueous rinsing liquids)  11 01 11 (aqueous rinsing liquids other than those 

mentioned in 11 01 11) 
11 01 13 HM  (degreasing wastes containing dangerous substances) 
11 01 14   11 01 13 (degreasing wastes other than those mentioned in 11 01 13) 
11 01 15 HM  (eluate) 

 (eluate and sludges from membrane systems or ion exchange systems containing 
dangerous substances) 

11 01 16 HA  (saturated or spent ion exchange resins) 
11 01 98 HM  (other wastes containing dangerous substances) 
11 01 99   (wastes not otherwise specified) 
11 02  non-ferrous hydrometallurgical process (wastes from non-ferrous 

hydrometallurgical processes) 
11 02 02 HA   jarosite  goethite  (sludges from zinc 

hydrometallurgy (including jarosite, goethite)) 
11 02 03   electrolytical processes (wastes from 

the production of anodes for aqueous electrolytical processes) 
11 02 05 HM  (wastes from copper hydrometallurgical 

processes containing dangerous substances) 
11 02 06   11 02 05 (wastes from copper hydrometallurgical processes 

other than those mentioned in 11 02 05) 
11 02 07 HM  (other wastes containing dangerous substances) 
11 02 99   (wastes not otherwise specified) 
11 03  (sludges and solids from tempering processes) 
11 03 01 HA  (wastes containing cyanide) 
11 03 02 HA  (other wastes) 
11 05  (wastes from hot galvanizing processes) 
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11 05 01   hard zinc 
11 05 02   (zinc ash) 
11 05 03 HA  (solid wastes from gas treatment) 
11 05 04 HA  (spent flux) 
11 05 99   (wastes not otherwise specified) 
12

  (Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals 

and plastics) 

12 01 
(wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics) 

12 01 01   (ferrous metal filings and turnings) 
12 01 02  /  (ferrous metal dust and particles) 
12 01 03   (non-ferrous metal filings and turnings) 
12 01 04  /  (non-ferrous metal dust and particles) 
12 01 05  /  (plastics shavings and turnings) 
12 01 06 HA  (mineral-based machining oils 

containing halogens (except emulsions and solutions)) 
12 01 07 HA  (mineral-based machining oils 

free of halogens (except emulsions and solutions)) 
12 01 08 HA  (machining 

emulsions and solutions containing halogens) 
12 01 09 HA  (machining 

emulsions and solutions free of halogens) 
12 01 10 HA  (synthetic machining oils) 
12 01 12 HA  (spent waxes and fats) 
12 01 13   (welding wastes) 
12 01 14 HM  (machining sludges containing dangerous 

substances) 
12 01 15   12 01 14 (machining sludges other than those 

mentioned in 12 01 14) 
12 01 16 HM  (waste blasting material containing dangerous substances) 
12 01 17   12 01 16 (waste blasting material other than those mentioned in 12 01 16) 
12 01 18 HA  (metal sludge (grinding, honing 

and lapping sludge) containing oil) 
12 01 19 HA  (readily biodegradable machining oil) 
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12 01 20 HM  (spent grinding bodies and grinding materials 
containing dangerous substances) 

12 01 21   12 01 20 (spent grinding bodies and grinding materials 
other than those mentioned in 12 01 20) 

12 01 99   (wastes not otherwise specified) 
12 03  11 (wastes from water and steam 

degreasing processes (except 11)) 
12 03 01 HA  (aqueous washing liquids) 
12 03 02 HA  (steam degreasing wastes) 
13  (oil wastes and wastes 

of liquid fuels (except edible oils)) 

13 01  (waste hydraulic oils) 
13 01 01 HA  (oils containing PCBs) 
13 01 04 HA  (chlorinated emulsions) 
13 01 05 HA  (non-chlorinated emulsions) 
13 01 09 HA  (mineral-based chlorinated oils) 
13 01 10 HA  (mineral based non-chlorinated oils) 
13 01 11 HA  (synthetic oils) 
13 01 12 HA  (readily biodegradable oils) 
13 01 13 HA  (other oils) 
13 02  (waste engine, gear and lubricating oils) 
13 02 04 HA  (mineral-based oils) 
13 02 05 HA  (mineral-based non-

chlorinated oils) 
13 02 06 HA  (synthetic oils) 
13 02 07 HA  (readily biodegradable oils) 
13 02 08 HA  (other oils) 
13 03  (waste insulating and heat 

transmission oils) 
13 03 01 HA  (oils 

containing PCBs) 
13 03 06 HA  13 03 01(mineral-

based chlorinated oils other than those mentioned in 13 03 01) 
13 03 07 HA  (mineral-based non-

chlorinated oils) 
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13 03 08 HA  (synthetic oils) 
13 03 09 HA  (readily biodegradable oils) 
13 03 10 HA  (other oils) 
13 04  (bilge oils) 
13 04 01 HA  (bilge oils from inland navigation) 
13 04 02 HA  (bilge oils from jetty sewers) 
13 04 03 HA  (bilge oils from other navigation) 
13 05 -  (oil/water separator contents) 
13 05 01 HA -  (solids from grit chambers and 

oil/water separators) 
13 05 02 HA -  (sludges from oil/water separators) 
13 05 03 HA  (interceptor sludges) 
13 05 06 HA -  (oil from oil/water separators) 
13 05 07 HA -  (oily water from oil/water separators) 
13 05 08 HA -  (mixtures of wastes from grit 

chambers and oil/water separators) 
13 07  (wastes of liquid fuels) 
13 07 01 HA  (fuel oil and diesel) 
13 07 02 HA  (petrol) 
13 07 03 HA  (other fuels (including mixtures)) 
13 08  (oil wastes not otherwise specified) 
13 08 01 HA  (desalter sludges or emulsions) 
13 08 02 HA  (other emulsions) 
13 08 99 HA  (wastes not otherwise specified) 
14  07 

08 (waste organic solvents, refrigerants and propellants) 

14 06  (waste organic solvents, 
refrigerants and foam/aerosol propellants) 

14 06 01 HA HCFC HFC (chlorofluorocarbons, HCFC, HFC) 
14 06 02 HA  (other halogenated solvents and solvent mixtures) 
14 06 03 HA  (other solvents and solvent mixtures) 
14 06 04 HA  (sludges or solid 

wastes containing halogenated solvents) 
14 06 05 HA  (sludges or solid 

wastes containing other solvents) 
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15

(waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing 

not otherwise specified) 

15 01  (packaging) 
15 01 01   (paper and cardboard packaging) 
15 01 02   (plastic packaging) 
15 01 03    (wooden packaging) 
15 01 04    (metallic packaging) 
15 01 05   (composite packaging) 
15 01 06    (mixed packaging) 
15 01 07    (glass packaging) 
15 01 09    (textile packaging) 
15 01 10 HM  (packaging containing residues of or 

contaminated by dangerous substances) 
15 01 11 HM  solid porous matrix  ( )

 (metallic packaging containing a dangerous 
solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure containers) 

15 02  (absorbents, filter materials, wiping 
cloths and protective clothing) 

15 02 02 HM  (  16 01 07) 
 (absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified), 

wiping cloths, protective clothing contaminated by dangerous substances) 
15 02 03   15 02 02 (absorbents, filter 

materials, wiping cloths and protective clothing other than those mentioned in 15 02 02) 
16  (wastes not otherwise specified in the list) 

16 01 
 13  14  16 06  16 08 (end-of-life vehicles from 

different means of transport (including off-road machinery) and wastes from dismantling of 
end-of-life vehicles and vehicle maintenance (except 13, 14, 16 06 and 16 08) 

16 01 03   (end-of-life tyres) 
16 01 04 HM  (end-of-life vehicles) 
16 01 06   (end-of-life vehicles, 

containing neither liquids nor other hazardous components) 
16 01 07 HA  (oil filters) 
16 01 08 HM  (components containing mercury) 
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16 01 09 HA  (components containing PCBs) 
16 01 10 HA  (explosive components (for example air bags)) 
16 01 11 HM  (brake pads containing asbestos) 
16 01 12    16 01 11 (brake pads other than those mentioned in 16 01 11) 
16 01 13 HA  (brake fluids) 
16 01 14 HM  (antifreeze fluids containing dangerous substances) 
16 01 15   16 01 14 (antifreeze fluids other than those mentioned in 16 01 14) 
16 01 16   (tanks for liquefied gas) 
16 01 17   (ferrous metal) 
16 01 18   (non-ferrous metal) 
16 01 19    (plastic) 
16 01 20    (glass) 
16 01 21 HM  16 01 07   16 01 11  16 01 13  16 01 14 (hazardous 

components other than those mentioned in 16 01 07 to 16 01 11 and 16 01 13 and 16 01 14) 
16 01 22   (components not otherwise specified) 
16 01 80 HA  glycol (radiator coolant fluids 

containing dangerous substances) 
16 01 81   16 01 80 (radiator coolant fluids other than those mentioned in 

16 01 80) 
16 01 99   (wastes not otherwise specified) 
16 02  (wastes from electrical and electronic equipment) 
16 02 09 HA  (transformers and capacitors 

containing PCBs) 
16 02 10 HA  16 02 09 

(discarded equipment containing or contaminated by PCBs other than those mentioned in 16 02 09) 
16 02 11 HM  HCFC 

 HFC (discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC) 
16 02 12 HM  (discarded equipment containing free asbestos) 
16 02 13 HM  16 02 09  16 02 12 

 (discarded equipment containing hazardous components 
(Hazardous components from electrical and electronic equipment may include accumulators and 
batteries mentioned in 16 06 and marked as hazardous; mercury switches, glass from cathode ray 
tubes and other activated glass, etc.) other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 12) 

16 02 14   16 02 09  16 02 13 (discarded equipment other than those 
mentioned in 16 02 09 to 16 02 13) 

16 02 15 HA  (hazardous components 
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removed from discarded equipment) 
16 02 16   16 02 15 (components removed from 

discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15) 
16 03  (off-specification batches and unused products) 
16 03 03 HM  (inorganic wastes containing dangerous substances) 
16 03 04   16 03 03 (inorganic wastes other than those mentioned in  

16 03 03) 
16 03 05 HM  (organic wastes containing dangerous substances) 
16 03 06   16 03 05 (organic wastes other than those mentioned in 16 03 05) 
16 04  (waste explosives) 
16 04 01 HA  (waste ammunition) 
16 04 02 HA  (fireworks wastes) 
16 04 03  HA  (other waste explosives) 
16 05  (gases in pressure containers 

and discarded chemicals) 
16 05 04 HM  ( ) (gases in pressure 

containers (including halons) containing dangerous substances) 

16 05 05    16 05 04 (gases in pressure containers other than 
those mentioned in 16 05 04) 

16 05 06 HM 
(laboratory chemicals, consisting of or containing dangerous substances, including mixtures of 
laboratory chemicals) 

16 05 07 HM  (discarded inorganic chemicals 
consisting of or containing dangerous substances) 

16 05 08 HM  (discarded organic chemicals 
consisting of or containing dangerous substances) 

16 05 09    16 05 06  16 05 07  16 05 08 (discarded chemicals other 
than those mentioned in 16 05 06, 16 05 07 or 16 05 08) 

16 06  (batteries and accumulators) 
16 06 01 HA  (lead batteries) 
16 06 02  HA -  (Ni-Cd batteries) 
16 06 03 HA  (mercury-containing batteries) 
16 06 04    16 06 03 (alkaline batteries (except 16 06 03)) 
16 06 05    (other batteries and accumulators) 
16 06 06 HA  (separately collected electrolyte from 
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batteries and accumulators) 
16 07 

 05  13 (wastes from transport tank, storage tank and barrel cleaning (except 05 
and 13)) 

16 07 08 HA  (wastes containing oil) 
16 07 09 HM  (wastes containing other dangerous substances) 
16 07 99   (wastes not otherwise specified) 
16 08  (spent catalysts) 
16 08 01  

 16 08 07 (spent catalysts containing gold, silver, rhenium, rhodium, palladium, iridium   
or platinum (except 16 08 07)) 

16 08 02 HM           
(spent catalysts containing dangerous transition metals (transition metals  scandium, 
vanadium, manganese, cobalt, copper, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, chromium, 
iron, nickel, zinc, zirconium, molybdenum and tantalum) or dangerous transition metal 
compounds) 

16 08 03    (spent catalysts 
containing transition metals or transition metal compounds not otherwise specified) 

16 08 04    fluid catalytic cracking  16 08 07 (spent fluid catalytic 
cracking catalysts (except 16 08 07)) 

16 08 05 HM  (spent catalysts containing phosphoric acid) 
16 08 06 HA  (spent liquids used as catalysts) 
16 08 07 HM  (spent catalysts contaminated with 

dangerous substances) 
16 09  (oxidizing substances) 
16 09 01 HA  (permanganates, for example 

potassium permanganate) 
16 09 02 HA 

(chromates, for example potassium chromate, potassium or sodium dichromate) 
16 09 03 HA  (peroxides, for example hydrogen peroxide) 

16 09 04 HA  (oxidizing substances, not otherwise specified) 
16 10  (aqueous liquid wastes destined for off-site treatment) 
16 10 01 HM  (aqueous liquid wastes containing dangerous substances) 
16 10 02    16 10 01 (aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01) 
16 10 03  HM  (aqueous concentrates containing dangerous substances) 
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16 10 04    16 10 03 (aqueous concentrates other than those mentioned in          
16 10 03) 

16 11  (waste linings and refractories) 
16 11 01 HM 

 (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous 
substances) 

16 11 02   
16 11 01 (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes others than those 
mentioned in 16 11 01) 

16 11 03 HM  (other 
linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous substances) 

16 11 04   16 11 03 (other 
linings and refractories from metallurgical processes other than those mentioned in 16 11 03) 

16 11 05 HM  (linings 
and refractories from non-metallurgical processes containing dangerous substances) 

16 11 06   16 11 05 (linings 
and refractories from non-metallurgical processes others than those mentioned in 16 11 05) 

17  ( )

(construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated 

sites)) 

17 01    (concrete, bricks, tiles and ceramics) 
17 01 01    (concrete) 
17 01 02   (bricks) 
17 01 03   (tiles and ceramics) 
17 01 06 HM  (mixtures 

of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances) 
17 01 07    17 01 06 (mixtures 

of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06) 
17 02  (wood, glass and plastic) 
17 02 01   (wood) 
17 02 02   (glass) 
17 02 03    (plastic) 
17 02 04 HM  (glass, plastic and wood containing or 

contaminated with dangerous substances) 
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17 03  (bituminous mixtures, coal tar and tarred 
products) 

17 03 01 HA  (bituminous mixtures containing coal tar) 
17 03 02   17 03 01 (bituminous mixtures other than those mentioned in 17 03 01) 
17 03 03 HA  (coal tar and tarred products) 
17 04  (metals (including their alloys)) 
17 04 01    (copper, bronze, brass) 
17 04 02   (aluminium) 
17 04 03    (lead) 
17 04 04   (zinc) 
17 04 05   (iron and steel) 
17 04 06    (tin) 
17 04 07   (mixed metals) 
17 04 09 HM  (metal waste contaminated with dangerous substances) 
17 04 10 HM  (cables containing oil, coal tar and other 

dangerous substances) 
17 04 11    17 04 10 (cables other than those mentioned in 17 04 10) 
17 05  ( )  (soil (including excavated 

soil from contaminated sites), stones and dredging spoil) 
17 05 03 HM  (soil and stones containing dangerous substances) 
17 05 04    17 05 03 (soil and stones other than those mentioned in 17 05 03) 
17 05 05 HM  (dredging spoil containing dangerous substances) 
17 05 06    17 05 05 (dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05) 
17 05 07 HM  (track ballast containing dangerous substances) 
17 05 08   17 05 07 (track ballast other than those mentioned in 17 05 07) 
17 06  (insulation materials and asbestos-containing construction 

materials)
17 06 01 HM  (insulation materials containing asbestos) 
17 06 03 HM  (other insulation materials consisting of or containing 

dangerous substances) 
17 06 04    17 06 01  17 06 03 (insulation materials other than those mentioned in 17 06 01 

and 17 06 03) 
17 06 05 HM  (construction materials containing asbestos) 
17 08  (gypsum-based construction material) 
17 08 01 HM  (gypsum-based construction 
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materials contaminated with dangerous substances) 
17 08 02    17 08 01 (gypsum-based construction materials 

other than those mentioned in 17 08 01) 
17 09  (other construction and demolition 

wastes) 
17 09 01 HM  (construction and demolition 

wastes containing mercury) 
17 09 02 HA 

(construction and demolition wastes containing PCB (for example PCB-containing sealants, PCB-
containing resin-based floorings, PCB-containing sealed glazing units, PCB-containing capacitors)) 

17 09 03 HM  ( )        
 (other construction and demolition wastes (including mixed wastes) containing 

dangerous substances) 
17 09 04   17 09 01  17 09 02 

17 09 03 (mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 17 09 01, 17 
09 02 and 17  09 03) 

18

(wastes from human or animal health care and/or related research) 

18 01    (wastes 
from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans) 

18 01 01    18 01 03 (sharps (except 18 01 03)) 
18 01 02    blood preserves  18 01 03 (body parts 

and organs including blood bags and blood preserves (except 18 01 03)) 
18 01 03 HA  (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to 

prevent infection) 
18 01 04    (wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in 

order to prevent infection (for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)) 
18 01 06 HM  (chemicals consisting of or containing 

dangerous substances) 
18 01 07    18 01 06 (chemicals other than those mentioned in 18 01 06) 
18 01 08 HA  (cytotoxic and cytostatic 

medicines) 
18 01 09    18 01 08 (medicines other than those mentioned in 18 01 08) 
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18 01 10 HA  (amalgam waste from dental care) 
18 02  (wastes from research, 

diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals) 
18 02 01   18 02 03 (sharps (except 18 02 02)) 
18 02 02  HA  (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to 

prevent infection) 
18 02 03    (wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order 

to prevent infection (for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)) 
18 02 05 HM  (chemicals consisting of or containing 

dangerous substances) 
18 02 06   18 02 05 (chemicals other than those mentioned in 18 02 05) 
18 02 07 HA  (cytotoxic and cytostatic medicines) 
18 02 08   18 02 07 (medicines other than those mentioned in 18 02 07) 
19

 (wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment 

plants and the preparation of water intended for human consumption and water for 

industrial use) 

19 01  (wastes from incineration or pyrolysis of waste) 
19 01 02    (ferrous materials removed from bottom ash) 
19 01 05    (filter cake from gas treatment) 
19 01 06 HA  (aqueous liquid wastes from gas treatment and other aqueous liquid wastes) 
19 01 07 HA  (solid wastes from gas treatment) 
19 01 10 HA  (spent activated carbon from flue-gas treatment) 
19 01 11 HM  (bottom ash and slag containing dangerous substances) 
19 01 12   19 01 11 (bottom ash and slag other than those mentioned in 19 01 11) 
19 01 13 HM  (fly ash containing dangerous substances) 
19 01 14    19 01 13 (fly ash other than those mentioned in 19 01 13) 
19 01 15 HM  (boiler dust containing dangerous substances) 
19 01 16    19 01 15 (boiler dust other than those mentioned in 19 01 15) 
19 01 17 HM  (pyrolysis wastes containing dangerous substances) 
19 01 18   19 01 17 (pyrolysis wastes other than those mentioned in 

19 01 17) 
19 01 19    (sands from fluidised beds) 
19 01 99    (wastes not otherwise specified) 
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19 02 -  (
) (wastes from physico/chemical treatments of waste (including 

dechromatation, decyanidation, neutralisation)) 
19 02 03    (premixed wastes composed only of non-hazardous 

wastes) 
19 02 04 HA  (premixed wastes composed of at 

least one hazardous waste) 
19 02 05 HM -  (sludges from 

physico/chemical treatment containing dangerous substances) 
19 02 06  -  19 02 05 (sludges from 

physico/chemical treatment other than those mentioned in 19 02 05) 
19 02 07 HA  (oil and concentrates from separation) 
19 02 08 HM  (liquid combustible wastes containing 

dangerous substance) 
19 02 09 HM  (solid combustible wastes containing 

dangerous substances) 
19 02 10   19 02 08  19 02 09 (combustible wastes other than those 

mentioned in 19 02 08 and 19 02 09) 
19 02 11 HM  (other wastes containing dangerous substances) 
19 02 99    (wastes not otherwise specified) 
19 03  (stabilised/solidified wastes (Stabilisation 

processes change the dangerousness of the constituents in the waste and thus transform 
hazardous waste into non-hazardous waste. Solidification processes only change the physical 
state of the waste (e.g. liquid into solid) by using additives without changing the chemical 
properties of the waste.) 

19 03 04 HA  (wastes marked as hazardous, partly 
(A waste is considered as partly stabilised if, after the stalibisation process, dangerous constituents 
which have not been changed completely into non-dangerous constituents could be released into 
the environment in the short, middle or long term.) stabilised) 

19 03 05   19 03 04 (stabilised wastes other than those mentioned in 19 03 04) 
19 03 06 HA  (wastes marked as hazardous, solidified) 
19 03 07    19 03 06 (solidified wastes other than those mentioned in 

19 03 06) 
19 04  (vitrified 

waste and wastes from vitrification) 
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19 04 01    (vitrified waste) 
19 04 02 HA  (fly ash and other flue-gas treatment wastes) 
19 04 03  HA  (non-vitrified solid phase) 
19 04 04   (aqueous liquid wastes from vitrified waste 

tempering) 
19 05  (wastes from aerobic treatment of solid 

wastes) 
19 05 01  (non-composted fraction of municipal and 

similar wastes) 
19 05 02    (non-composted fraction of animal and 

vegetable waste) 
19 05 03   (off-specification compost) 
19 05 99   (wastes not otherwise specified) 
19 06  (wastes from anaerobic treatment of 

waste) 
19 06 03   (liquor from anaerobic treatment of municipal waste) 
19 06 04   (digestate from anaerobic treatment of municipal waste) 
19 06 05    (liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste) 
19 06 06    (digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste) 
19 06 99   (wastes not otherwise specified) 
19 07  (landfill leachate) 
19 07 02 HM  (landfill leachate containing dangerous substances) 
19 07 03   19 07 02 (landfill leachate other than those mentioned in 19 07 02) 
19 08  (wastes from waste water treatment 

plants not otherwise specified) 
19 08 01   (screenings) 
19 08 02    (waste from desanding) 
19 08 05   (sludges from treatment of urban waste water) 
19 08 06 HA  (saturated or spent ion exchange resins) 
19 08 07 HA  (solutions and sludges from 

regeneration of ion exchangers) 
19 08 08 HM  (membrane system waste containing heavy metals) 
19 08 09  -  (grease and oil mixture from 

oil/water separation containing edible oil and fats) 
19 08 10 HA -  19 08 09 (grease and oil mixture from 
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oil/water separation other than those mentioned in 19 08 09) 
19 08 11 HM  (sludges containing 

dangerous substances from biological treatment of industrial wastewater) 
19 08 12   19 08 11 (sludges from 

biological treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 11) 
19 08 13 HM  (sludges containing 

dangerous substances from other treatment of industrial waste water) 
19 08 14    19 08 13 (sludges from other 

treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 13) 
19 08 99   (wastes not otherwise specified) 
19 09  (wastes from the preparation of water 

intended for human consumption or water for industrial use) 
19 09 01    (solid waste from primary filtration and 

screenings) 
19 09 02    (sludges from water clarification) 
19 09 03    (sludges from decarbonation) 
19 09 04    (spent activated carbon) 
19 09 05   (saturated or spent ion exchange resins) 
19 09 06    (solutions and sludges from 

regeneration of ion exchangers) 
19 09 99    (wastes not otherwise specified) 
19 10  (wastes from shredding of metal-containing wastes) 
19 10 01  (iron and steel waste) 
19 10 02   (non-ferrous waste) 
19 10 03 HM  (fluff-light fraction and dust containing dangerous substance) 
19 10 04   19 10 03 (fluff-light fraction and dust other than those mentioned 

in 19 10 03) 
19 10 05 HM  (other fractions containing dangerous substances) 
19 10 06    19 10 05 (other fractions other than those mentioned in 19 10 05) 
19 11  (wastes from oil regeneration) 
19 11 01 HA  (spent filter clays) 
19 11 02  HA  (acid tars) 
19 11 03 HA  (aqueous liquid wastes) 
19 11 04 HA  (wastes from cleaning of fuel with bases) 
19 11 05 HM  (sludges from on-site effluent treatment 



67

- 42 - 

containing dangerous substances) 
19 11 06    19 11 05 (sludges from on-site effluent treatment other 

than those mentioned in 19 11 05) 
19 11 07 HA  (wastes from flue-gas cleaning) 
19 11 99   (wastes not otherwise specified) 
19 12 

 (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting, 
crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified ) 

19 12 01    (paper and cardboard) 
19 12 02    (ferrous metal) 
19 12 03    (non-ferrous metal) 
19 12 04    (plastic and rubber) 
19 12 05   (glass) 
19 12 06 HM  (wood containing dangerous substances) 
19 12 07    19 12 06 (wood other than that mentioned in 19 12 06) 
19 12 08    (textiles) 
19 12 09   (minerals (for example sand, stones)) 
19 12 10    RDF (combustible waste (refuse derived fuel)) 
19 12 11 HM  (other wastes (including 

mixtures of materials) from mechanical treatment of waste containing dangerous substances) 
19 12 12   19 12 11 (other wastes 

(including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes other than those mentioned 
in 19 12 11) 

19 13  (wastes from soil and groundwater remediation) 
19 13 01 HM  (solid wastes from soil remediation 

containing dangerous substances) 
19 13 02    19 13 01 (solid wastes from soil remediation other 

than those mentioned in 19 13 01) 
19 13 03 HM  (sludges from soil remediation containing dangerous 

substances) 
19 13 04   19 13 03 (sludges from soil remediation other than those 

mentioned in 19 13 03) 
19 13 05 HM  (sludges from groundwater remediation containing 

dangerous substances) 
19 13 06   19 13 05 (sludges from groundwater remediation other than 

those mentioned in 19 13 05) 
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19 13 07 HM  (aqueous liquid wastes 
and aqueous concentrates from groundwater remediation containing dangerous substances) 

19 13 08   19 13 07 (aqueous liquid wastes 
and aqueous concentrates from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 07) 

19 80    (wastes from air 
pollution control system not otherwise specified in the list) 

19 80 01 HM  Baghouse ESP Cyclone 
Scrubber  (solid wastes, such as particulates collected from air pollution control 
system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), containing dangerous substances) 

19 80 02    Baghouse ESP Cyclone 
Scrubber  19 80 01 (solid wastes, such as particulates collected from air pollution control 
system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), other than those mentioned in 19 80 01) 

19 80 03 HM  (Sludges from air pollution control 
systems containing dangerous substances) 

19 80 04    19 80 03 (Sludges from air pollution control 
systems other than those mentioned in 19 80 03) 

19 80 99    (wastes not otherwise specified) 
     

________________________________
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------------------------------------- 

 1  (Ignitable substances) 

  1.1  (Flash point)  60 
 24 % 

 Pensky-Martens Closed Cup Tester  ASTM Standard D-93-79 
 D-93-80  Setaflash Closed Cup Tester 

ASTM Standard  D-3278-78  
  1.2 

 (  1  0 )
  1.3  (Ignitable compressed gas) 

 (Absolute pressure)  2.81 
 21  7.31 
 55 

 ASTM D-323 
  1.4  (Oxidizer) 

 chlorate permanganate inorganic peroxide  nitrate 

 2  (Corrosive substances) 

  2.1  (Aqueous solution)  (pH)  2 
 (pH)  12.5 

 pH-meter  USEPA Method 9040 
2.2  SAE 1020  6.35 

 55 
NACE (National Association of Corrosion Engineers) Standard TM-01-69 
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 3  (Reactive substances) 

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5
 (pH)   2  11.5 

3.6
3.7

 (  1  0 )

 4  (Toxic substances) 

4.1

 1
 2A  2B  International Agency for Research on Cancer 

4.2
 Acute oral LD50  2,500 

 (Rat)  Acute inhalation LC50  10,000 
 acute dermal LD50  4,300 

 LD50 ( )  (Medium 
lethal dosage)  (50%)   LD50

 LC50 ( )
 (Medium lethal concentration) 

(50%)   LC50  ( ) (
)
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4.3  Acute aquatic 96-hour LC50  500 
 (  40-48 )     

 fathead minnows (Pimephales promelas)  rainbow trout (Salmo gairdneri) 
golden shiners (Notemigonus crysoleucas)  Part 800  the “Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (16th Edition),” American Public Health Association, 1985 

4.4
 0.001% 

4.4.1 2-Acetylaminofluorene (2-AAF) 
4.4.2 Acrylonitrile 
4.4.3 4-Aminodiphenyl 
4.4.4 Benzidine and its salts 
4.4.5 bis (Chloromethyl) ether (BCME) 
4.4.6 Methyl chloromethyl ether 
4.4.7 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 
4.4.8 3,3'-Dichlorobenzidine and its salts (DCB) 
4.4.9 4-Dimethylaminoazobenzene (DAB) 
4.4.10 Ethyleneimine (EL) 
4.4.11 alpha-Naphthylamine (1-NA) 
4.4.12 beta-Naphthylamine (2-NA) 
4.4.13 4-Nitrobiphenyl (4-NBP) 
4.4.14 N-Nitrosodimethylamine (DMN) 
4.4.15 beta-Propiolactone (BPL) 
4.4.16 Vinyl chloride (VCM) 

 5 

5.1

 (mg/kg; wet weight)  Total Threshold Limit Concentration 
(TTLC) 

/     500  
(Antimony and/or antimony compounds) 
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/     500  
 (Arsenic and/or arsenic compounds) 

 (Asbestos)    1.0  ( )
/             10,000   

( )
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)   

/    75    
(Beryllium and/or beryllium compounds)   

/                100    
(Cadmium and/or cadmium compounds)       

               500    
(Chromium (VI) compounds)      

/           2,500    
(Chromium and/or chromium (III) compounds)      

/            8,000    
(Cobalt and/or cobalt compounds) 

/                      2,500    
(Copper and/or copper compounds)   

 (Fluoride salts)         18,000    
/                            1,000    

(Lead and/or lead compounds)       
/     20    

(Mercury and/or mercury compounds)  
/            3,500    

( )
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)       

/              2,000    
(Nickel and/or nickel compounds)      

/                         100    
(Selenium and/or selenium compounds)     

/                         500    
(Silver and/or silver compounds)       
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/                         700    
(Thallium and/or thallium compounds)  

/                    2,400    
(Vanadium and/or vanadium compounds)      

/                      5,000    
(Zinc and/or zinc compounds)  

 (Aldrin)                    1.4     
 (Chlordane)                           2.5     

 (DDT, DDE, DDD)                 1.0     
2,4-  (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)                    100     

 (Dieldrin)                           8.0     
 (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))              0.01     

 (Endrin)                             0.2      
 (Heptachlor)                 4.7     

 (Kepone)                     21     
 (Lead compounds, organic)              13     

 (Lindane)                                4.0      
 (Methoxychlor)                100      

 (Mirex)                  21      
 (Pentachlorophenol)               17      

 (Polychlorinated biphenyls (PCBs))       50       
 (Toxaphene)                  5       

 (Trichloroethylene)            2,040       
 (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)             10       

(   – 
     – 

  chrysotile  amosite  crocidolite  tremolite 
       anthophyllite   actinolite)  

5.2  Waste Extraction Test 
(WET)



7�

- 49 -

 (mg/L)  Soluble Threshold Limit 
Concentration (STLC) 

/     5.0 
  (Arsenic and/or arsenic compounds) 

/                  100 
( )
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)   

/               0.75 
(Beryllium and/or beryllium compounds)   

/                  1.0 
(Cadmium and/or cadmium compounds)       

                    5 
(Chromium (VI) compounds)      

/               5 
(Chromium and/or chromium (III) compounds)      

/                  80 
(Cobalt and/or cobalt compounds) 

/                            25 
(Copper and/or copper compounds)   

 (Fluoride salts)               180 
/  (Lead and/or lead compounds) 5.0        
/     0.2 

(Mercury and/or mercury compounds)  
/                350  

( )
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)       

/                    20 
(Nickel and/or nickel compounds)      

/                           1.0 
(Selenium and/or selenium compounds)     

/  (Silver and/or silver compounds)   5 
/                           7.0 
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(Thallium and/or thallium compounds)  

/                         24 
(Vanadium and/or vanadium compounds)      

/                         250 
(Zinc and/or zinc compounds)  

 (Aldrin)                  0.14 
 (Chlordane)                         0.25 

 (DDT, DDE, DDD)                 0.1 
2,4-  (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)                      10 

 (Dieldrin)                          0.8 
 (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))            0.001 

 (Endrin)                           0.02  
 (Heptachlor)              0.47   

 (Kepone)                   2.1   
 (Lindane)                               0.4 

 (Methoxychlor)                  10 
 (Mirex)                 2.1 

 (Pentachlorophenol)             1.7  
 (Polychlorinated biphenyls (PCBs))      5.0 

 (Toxaphene)               0.5 
 (Trichloroethylene)               204 

 (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)            1.0 

(   – )

  5.3  Waste 
Extraction Test (WET)   (Total Concentration) 

 TTLC  5.1   STLC  
5.2

 6 
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  6.1 
 (Total Concentration) 

 (Extractable Concentration) 

6.1.1  1 – 

6.1.2  2 – 

 0.5 
 (membrane filter)  0.45 

 Initial Filtrate 
 ( )

 6.4 
 (extraction solution)  10 

    Initial Filtrate 
 6.5.2 

6.1.3  3 – 
 (sludge)  (slurry)  (oily) (tarry)  resinous material 

6.1.4

6.1.5  2  (  10) 

 1 
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6.2
 0.5  Waste 

Extraction Test (WET) 

 TTLC 

 TTLC  STLC 
 (membrane filter)         

 0.45 

 STLC 
  6.3  0.2 M sodium citrate  pH 5.0  0.1 

 WET (WET extraction solution)  citric acid 
 pH  5.0  4.0 N NaOH  

 citric acid  analytical grade citric acid 
 deionized water 

 (chromium (VI))  deionized 
water 
  6.4  Waste Extraction Test (WET)  

6.4.1  50 
 ( )

 (rinsed) 
nitric acid   nitric acid solution  deionized water 

 1  1 )
6.4.2  500 

 15 

 table shaker  overhead stirrer  rotary extractor 
 (vigorously agitated suspension)  48 

 trichloroethylene 
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6.4.3  (centrifuged) 
 (membrane filter)  0.45 

 thick-walled suction flask  Pressure filtration 
 vacuum filtration  centrifuged  10,000 x G 

 (membrane filter)  0.45 
6.4.4

6.4.5  method 1310 
 Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 3rd edition, U.S. 

Environmental Protection Agency, 1986  
6.4.6  20-40 
6.4.7  (metal elements) 

 6.4.3 
 (  6.4.3 )

 5  ( )
6.4.8

 6.4.3 

 24 
6.4.9

 (extractable concentration; 
EC)  STLC 

 6.5.2 
6.5  (Total 

Concentration)  
6.5.1  Test Methods 

for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 2nd edition, U.S. Environmental 
Protection Agency, 1982  

6.5.1.1 Method 3050                          
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6.5.1.2 Method 3060 
6.5.2

 (organic lead compounds)  Chapter Two, 
“Choosing the Correct Procedure”  “Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical 
Methods,” EPA Publication SW-846, Third Edition and Updates 

6.5.3  (organic lead compounds) 
 11  California Code of Regulations, Title 22 Social Security, 

Division 4.5 Environmental Health Standards for the Management of Hazardous Waste, Chapter 11 
Identification and Listing of Hazardous Waste 

___________________________________________
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---------------------------------- 

 1 

 2 
  2.1 

  2.2 

  2.3  ( )

  2.4  
 (  (

) )

  2.5 

 ( )
 3 

 4 

_________________________________
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------------------------------------ 
 1 

 1.1 

 1.2 

 17  2540 

 1.3 

 2  3 
(Treatment and Disposal codes) 

. 3 
2.1  8 

2.1.1   01    (Sorting) 
2.1.2   02   (Storage) 
2.1.3   03  (Reuse) 
2.1.4   04  (Recycle) 
2.1.5   05  (Recovery) 
2.1.6   06  (Treatment) 
2.1.7   07  (Disposal) 
2.1.8   08 
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2.2  3 
 8  2.1 

011  (sorting)   
021  (storage) 
031  (use as raw material substitution) 

032  (return to original producer for disposal) 
033  (reuse container; to be refilled)  

039   (other reuse methods) 
041  (use as fuel substitution or burn for energy recovery) 
042  (fuel blending) 
043  (burn for energy recovery) 
044  (use as co-material in cement kiln or rotary 

kiln) 
049   (other recycle methods) 
051  (solvent reclamation/regeneration) 
052  (reclamation/regeneration of metal and metal 

compounds) 
053 /  (acid/base regeneration) 
054  (catalyst regeneration) 
059  (other recovery unlisted 

materials) 
061  (biological treatment) 
062  (chemical treatment) 
063  (physical treatment) 
064   (physico-chemical treatment) 
065   (physico-chemical treatment of wastewater) 
066  (direct discharge to central wastewater treatment plant) 
067  (chemical stabilization) 
068 /  pozzolanic (chemical fixation using 

cementitious and/or pozzolanic material) 
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069  (other detoxification methods) 
071  (sanitary landfill)                

072  (secure landfill ) 
073  (secure 

landfill of stabilized and/or solidified wastes) 
074  (burn for destruction)                 

075  (burn for destruction in hazardous 
waste incinerator) 

076  (co-incineration in cement kiln) 
077  (Deepwell or underground injection; sea-bed 

insertion) 
079  (other disposal methods) 
081  (collect and export) 
082  (land reclamation) 

083   (composting or soil conditioner)                  

084  (animal feed) 

_____________________________
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(  1 )

 …………………… 
……… ……….………………….. . . ……………… 

/ /  …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………  ………………………….…           

…..…… …..…… / ……..………………… ……………………………………….             
/ …………………………… / ………………………….. ………………...……………………       

……………………… …………………………..  ……………………………………… 
…………………………………. 

…………………………….   …………………………………..   ( )
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…

( )
    

 ……………………………………….. 
            (                                                               ) 

(  2 )

………………………..

      
 6  

 ……………………………….  

 ………………………………………..  
                        (                                                               ) 

...................................................................................................................
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................................  ................................... 
 ......................... 

                                                                                                                                     ............ ................................. . . .................. 
/ / ................................................................................................. ..................................................................... 

...............………......................................   ..................... .............  / ............................................................... 
........................................ / ................................... / ....................................................  .............................................................  

....................................  ................................  ....…..................................... ............................................. 
...................................... ..................................... 

( )

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

/
                                                            / 
                                  / **             Material Safety Data Sheet ( )
      /                                                                                  
                                                    ( . 1 . 2)**
                                                                                 ( ).............................................................. 
                                                                                                                                                                                                        ................................................................................              

**  1 

                                                                                                                .................................................................... 
                                                                                                                                  (                                                                 ) 
                                                                                                                                                   

. 2 
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011  065 

021 … 066 

031 ……………… 067 

032 ………………………….. 068 /  pozzolanic 

033  069 …………………

039  ………………………………… 071 

041   072 

042  073 

043 ………. 074 

044 ……………… 075 

049 ………………………. 076 

051  077 

052  079 ………………………………………….…………….. 

053 /   …………………………………….………………………………………….. 

054    

059  …………   

061  081 

062   082 

063  083 

064  084 

   1. 
                2. 
                     15 
                3. 
                      45  . .2535   2 
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…… ……………….. . . …………

……………………………………………………………
………… ………. / ……………………… …………………………….

/ …………………………… / ……………………….. …………………………
……………………… ……………………….. ……………………...

……… ……… / ……………………… …………………………….
/ …………………………… / ……………………….. …………………………

……………………… ………………………..

………………………………….

 1
 1 

 2
 2 

 3  3 

 4

 4 

 5
 5 

 6                 

 6 

 7
 7 
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 …………… 

( ) /

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

______________________ ______________________
 (                                                ) (                                                  ) 

_____________________ ____________________
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______________________ ______________________
 (                                                ) (                                                  ) 

_____________________ ____________________
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______________________ ______________________
 (                                                ) (                                                  ) 

_____________________ ____________________



9�

 4 

/
/

/
/

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

___
___

___
___

___
___

___
_

___
___

___
___

___
___

___
_

 (  
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 ) 
(   

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  ) 

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
__



9�

 5 

 1 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 2 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 3 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 4 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..
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______________________
 (                                                  ) 

____________________
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______________________
 (                                                  ) 

____________________วันที่____________________________
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…… ……………….. . . …………

……………………………………………………………
………… ………. / ……………………… …………………………….

/ …………………………… / ……………………….. …………………………
……………………… ………………………..

/ ……… …… / ………………… …………………….
/ …………………………… / ……………………….. …………………………

……………………… ………………………..

………………………………….

 1
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 2
 2 

 3
 3 

 4                 

 4 

 5
 5 
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_____________________ ____________________



98

 3 

 1 ……………………………………………….. 
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 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..
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 ………………………………………………………… 
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/ ……………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 4 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..
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____________________
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……… ……… / ……………………… …………………………….
/ …………………………… / ……………………….. …………………………

……………………… ………………………..

………………………………….

 1  1 

 2
 2 

 3
 (Monitoring)  3 

 4
 4 

 5                 

 5 

 6
 6 

 7
(Groundwater monitoring) 

 7 
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 (Monitoring) 

______________________ ______________________
 (                                                ) (                                                  ) 

_____________________ ____________________
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 ………………………………………………………… 
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……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 2 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 3 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..

 4 ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………

……………………………..  …………………………… 
/ ……………………………………………………………..
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 (                                                  ) 
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 (Groundwater monitoring) 

______________________
 (                                                  ) 
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แบบก ากับการขนส่ง 01 
 

แบบขอเลขประจ าตัว ผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 
ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอเลขประจ าตัว 

1. ชื่อบริษัทผู้ขอเลขประจ าตัว………………………..................................................... .......................………………………………….…………….………. 
        ที่อยู่สถานที่ที่ด าเนินการ……................................................................……………………….………………….………….……….……………….…….. 

         โทรศัพท…์………………………..……………………………………  โทรสาร...............................................................................................................  
2. ชื่อผู้ติดต่อหรือประสานงาน……….......................................................... …………………………………………..………………………………………… 

ที่อยู่…............................................................................................................. …………………………………โทรศัพท…์…......…….….…………….. 
3. ชื่อเจ้าของกิจการ……………………................................................... .............................……………………………………..…………………………… 

 ที่อยู่….................................................................................. .............................……….…โทรศัพท์…….……..…………………..………....………… 
4. การขอเลขประจ าตัว / ต่ออายุนี้เพ่ือ เป็น  ( ให้ท าเครื่องหมาย  X  ลงในช่องว่าง ) 
           ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย                 ผู้ขนส่งของเสียอันตราย                    ผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 

ส่วนที่ 2  ส่วนของผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย 
รายละเอียด 

(ช่ือทางการขนส่ง, ความเป็นอันตราย,เลขสหประชาชาติและกลุ่มการบรรจุ)  
รหัสของเสีย 
อันตราย ปริมาณโดยการประมาณ/เดือน 

1)   
2)   
3)   
4)   

ส่วนที่ 3  ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย 
3.1 เป็นผู้ขนส่งของเสียอันตราย 
พาหนะที่ใช้ในการขนส่งของเสียอันตรายมีดังนี้ (  ) ในช่องของพาหนะที่ใช้  และการกรอกจ านวนยานพาหนะที่มีอยู่) 

                            รถบรรทุก                          จ านวน……………..คัน 
                            รถไฟ                                 จ านวน……………..ตู้ 
                            เรือบรรทุก                         จ านวน……………...ล า 
                            เครื่องบิน                           จ านวน………….….เที่ยวบิน 

ส่วนที่ 4  ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บ าบัด  และก าจัดของเสียอันตราย 
4.1 เป็นผู้เก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  (  )  ในช่องของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ในศูนย์ก าจัดของเสียอันตราย ) 
                                                                              อาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
                                                                              อาคารท าลายฤทธิ์และปรับเสถียร 
                                                                              หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยหรือเตาเผาอุณหภูมิสูง 
                                                                             ระบบผสมกากเช้ือเพลิง 
                                                                              อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………… 

ส่วนที่  5  ค ารับรอง 
5.1 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างบนนี้ถูกต้อง 
ลงช่ือ………………………………….……………   ลายเซ็น…………………………………    วันที่ …………… เดือน …………..……… พ.ศ. …………….. 

ส่วนที่  6  ส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้าพเจ้า ………………………………………………………….…………….. ต าแหน่ง ………………………….…………………………………….……………. 
สังกัดหน่วยงาน …………………………………………………………………กระทรวง ……………………………..…..…………………………………………. 
ได้            อนุมัติเลขประจ าตัว                 ต่ออายุเลขประจ าตัว  ให้บริษัท ………………………………………..…………………………………………... 
เป็น          ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย     ผู้ขนส่งของเสียอันตราย         ผู้เก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
ตั้งแต่วันที่ …………. เดือน …………………………… พ.ศ. ……….          ถึงวันที่ ……….…… เดือน ……….………………  พ.ศ. ………..…… 
หมายเลขประจ าตัวที่อนุมัติ    -  -                                                                                      
 
ลงช่ือ……………..……………..…… 

 
ลายเซ็น ……………..…………… 

 
วันที่ ……….….. เดือน ……………..…………… พ.ศ. ………..…….. 

 
 



��8

 

รายการต่ออายุในในอนุญาตเลขที่ …………………………………. 

ที ่ ลงวันท่ี 
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
คร้ังท่ี ใช้ได้ถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 

      
      
      
      
      
      
      

 
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………. 

คร้ังท่ี หนังสือ ที ่ ลงวันท่ี รายการเปล่ียนแปลง พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบขอเลขประจ าตัว ผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตราย 
 แบบขอเลขประจ าตัว ผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตราย มีอยู่ด้วยกัน 6 ส่วน  ผู้ที่มีความประสงค์ขอเลขประจ าตัวจะต้อง
กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้ 
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอเลขประจ าตัวเป็น 
..  ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1, 2 และ 5 
..  ผู้ขนส่งของเสียอันตรายให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1, 3 และ 5 
..  ผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย        
ให้กรอก ขอกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1, 4  และ 5 

 
ส่วนที่ 6  ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
2. หากของเสียอันตรายเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้ระลักษณะและคุณสมบัติ 
(หมวด ข้อ)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

 
 
ค าแนะน าเพิ่มเติม 
ส่วนที่ 2  ส่วนของผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย 
 
1) รายละเอียด ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

*  ชื่อทางการขนส่ง โดยเพ่ิมค าว่า “ของเสียอันตราย” ไว้หน้าชื่อนั้นๆ 
*  ประเภทหรือหมวด (ความเป็นอันตราย) 
*  หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) 
*  กลุ่มการบรรจุ 
(ดู รายละเอียดในประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย                    
เร่ือง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก  พ.ศ. 2545) 
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แบบก ากับการขนส่ง 05 
 

แบบรายงานการเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
ที่ไม่ได้จัดท าใบก ากับการขนส่ง 

 
 

ชื่อ / ที่อยู่บริษัท………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
เลขประจ าตัว :  -  

โทรศัพท์  : ........................................................................................  
โทรสาร : .......................................... ................................................ 

 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย  (ถ้าม)ี 
ชื่อ / ที่อยู่บริษัท…………………………………….…………….…………………… 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………..………… 

หมายเลขโทรศัพท์  : ................................. .......................................... 
โทรสาร : ................................................. ...........................................  
เลขประจ าตัว :  -  

  
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของของเสียอันตราย 

ล าดับ รายละเอียด  
 

รหัสของเสีย
อันตราย 

หมวดข้อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

ปริมาณ หน่วย
น้ าหนัก 

วิธีก าจัดของเสียอันตราย 

   หมวด ข้อ   M       
       M       
       M       
       M       
       M       
 
ส่วนที่ 4  บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกหากมีข้อสงสัย   
ชื่อ – นามสกุล................................................. ...................................................  
ต าแหน่ง................................................................. ............................................. 

โทรศัพท์  : .........................................................................................  
โทรสาร : ............................................................................................ 

 
ส่วนที่  5 ค ารับรอง : 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารายละเอียดในการด าเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่แสดงในรายงานนี้เป็นข้อมูลจริงและจะด าเนินการจัดการของเสียอันตราย 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….…………………. 
ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………. 
วันที่ …………..…. เดือน …………..…………………… พ.ศ. ….……………..…….. 

ลายเซ็น  
 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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ค าชี้แจง 
 
1)  แบบรายงานการเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัด 
ของเสียอันตรายที่ไม่ได้จัดท าใบก ากับการขนส่ง 
 
ผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
ของเสียอันตรายจากผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายจากผู้ก่อก าเนิดของเสีย
อันตรายที่ไม่ได้จัดท าใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย ต้องรายงานการ
เก็บรวบรวม บ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายตามแบบรายงานการเก็บ
รวบรวมบ าบัดแลก าจัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้จัดท าใบก ากับการขนส่ง 
ของเสียอันตรายต่อหน่วยงานก ากับดูแลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ
ของเสียอันตราย 
 
2.  หากของเสียอันตรายเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ระบุ 
ลักษณะและคุณสมบัติ(หมวด ข้อ)ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 
ค าแนะน าเพิ่มเติม 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของเสียอันตราย 
5.  ของเสียอันตรายท่ีรั่วไหล : 
1) รายละเอียด ให้กรอกข้อมูลดังน้ี 

-  ชื่อทางการขนส่ง โดยเพ่ิมค าว่า “ของเสียอันตราย” ไว้หน้าชื่อนั้น ๆ 
-  ประเภทหรือหมวด (ความเป็นอันตราย) 
-  หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
-  กลุ่มการบรรจุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) รหัสของเสียอันตราย 
3)     ภาชนะ  : จ านวนและชนิดบรรจุภัณฑ์/แท็งค์ 

                ชนิดภาชนะ : ให้ระบุดังนี้ กังโลหะ ถังไม้ ถังพลาสติก  
                ถังเคลื่อนยา้ยได ้กลอ่งโลหะ กลอ่งไม้ กลุ่มพลาสตกิ  
                กลอ่งกระดาษ ถุงผา้ ถุงกระดาษหรอืแท็งก์ 

3) ปริมาณสุทธิ และ 
4) หน่วยน้ าหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตัน ปอนด์ ลูกบาศก์เมตร  
       ลิตร เป็นต้น 
 วิธีก าจัดของเสียอันตราย : 
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แบบก ากับการขนส่ง 07 
 

แบบรายงานประจ าปีส าหรับผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
ประจ าปี พ.ศ.   ………………..…… 

 
 

ชื่อ/ที่อยู่บริษัท…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขประจ าตัว :     -               

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของเสียอันตรายท่ีรับเก็บกัก บ าบัด และก าจัด 
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบป ี
ของแข็ง……………กิโลกรัม/ตัน ของเหลว……………ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 
(ให้ระบุรายละเอียดของเสียอันตรายที่ก าจัดและวิธีก าจัดในเอกสารแนบที1่) 

 

จ านวนผู้ที่ส่งของเสียอันตรายเข้ามาก าจัด……………..…ราย 
(ให้ระบุรายละเอียดของเสียอันตรายที่รับก าจัดจากผู้ก าเนิด
แต่ละราย ในเอกสารแนบที่ 2) 

ส่วนที่ 2 บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกหากมีข้อสงสัยในรายงานประจ าปี 
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………….……………..……………… 
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..ต่อ….……... 
โทรสาร………………………………...…………………... 

ส่วนที่ 3 ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารายละเอียดในการด าเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่แสดงในรายการนี้เป็นข้อมูลจริง และจะด าเนินการจัดการของเสียอันตราย     
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ลงช่ือ ……………………………………………………………………………….…………. 
ต าแหน่ง …………………………………………………………….…………………………. 
วันที่ ……………...เดือน……………..……….. พ.ศ. ………..……… 

ลายเซ็น 

 
 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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ค าชี้แจง 

แบบรายงานประจ าปี ส่วนผู้เก็บกัก บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
 แบบรายงานประจ าปีนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการเคลื่อนย้าย และการก าจัดของเสียอันตราย
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการสถานเก็บกัก บ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของเสียอันตรายที่รับก าจัดในรอบปี 
 

ปริมาณของเสียอันตรายท้ังหมดที่รับก าจัดในรอบปี : ให้ระบุปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัด                   
โดยแยกสถานะของแข็งและของเหลว และให้ระบุรายละเอียดประเภทของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับเข้ามาก าจัด           
ในเอกสารแนบที่ 1  
 

จ านวนผู้ที่ส่งของเสียอันตรายเข้ามาก าจัด :  ให้ระบุจ านวนผู้ก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด และระบุ
รายละเอียดของเสียอันตราย ที่รับก าจัดจากผู้ก าเนิดแต่ละรายในเอกสารแนบที่ 2 
 

เอกสารแนบที่ 1 :  รายละเอียดของเสียอันตรายที่ก าจัด ให้ระบุ 
1)      ของเสียอันตราย : ของเสียอันตรายที่รับเข้ามาก าจัด ให้กรอกเป็นรหัสปริมาณที่ก าจัด โดยแยกสถานะของแข็ง 
          และของเหลว  
2)     วิธีก าจัด : ระบุวิธีที่ใช้ในการก าจัดของเสียอันตรายชนิดนั้น ให้กรอกเป็นรหัส  
 

เอกสารแนบที่  2 :  รายละเอียดของชนิดและปริมาณของเสียอันตรายที่รับมาจากของเสียอันตรายที่ส่งของเสีย
อันตรายมาก าจัด                                                                                                                              
หมายเหตุ :  หากของเสียอันตรายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6              
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ระบุลักษณะและคุณสมบัติ (หมวด ข้อ)                 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ        
1)   ล าดับที่รับมาก าจัด 
2)   เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด 
3)   ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด : ระบุชนิดของเสีย ให้กรอกเป็นรหัส 
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ส่วนเอกสารแนบที่ 1 : รายละเอียดของเสียอันตรายท่ีก าจัดในรอบปี 
ของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี – วิธีก าจัดของเสีย 

รหัสของเสียอันตราย                                                                                                                                    วิธีก าจัด 
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
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ส่วนเอกสารแนบที่ 1 : รายละเอียดของเสียอันตรายท่ีก าจัดในรอบปี 
ของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี – วิธีก าจัดของเสีย 

รหัสของเสียอันตราย                                                                                                                                    วิธีก าจัด 
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
   ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศก์เมตร                M    
 

ส่วนเอกสารแนบที่  2 :  รายละเอียดของผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายท่ีส่งของเสียมาก าจัด 
 

ล าดับที…่…… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับที…่…… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับที…่…… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับที…่…… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับที…่..… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับที…่…… เลขประจ าตัวผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายที่ส่งของเสียมาก าจัด  -  
ของเสียอันตรายที่ส่งมาก าจัด 
1)             2)                   3)                4)                 5)  
6)             7)                   8)                9)               10)  
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับก าจัดในรอบปี ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศก์เมตร 
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แบบก ากับการขนส่ง 08 
 

แบบรายงานการไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายคืน 
 

 
ชื่อ/ที่อยู.่.................................... ...................................................
บริษัท…………………………………………...……………………
………………………………………..……………………………… 
เลขประจ าตัว  -  

โทรศัพท์   ………………………………………………..……….… 
โทรสาร  : …………………………………………………………… 

 
สาระส าคัญ : หากผู้ก าเนิดของเสียไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับที่ 6 คืนภายใน 45 วัน นับวันลงนามเร่ิมขนส่งของเสีย
อันตราย ให้ผู้ก าเนิดของเสียอันตรายกรอกแบบรายงานการไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายคืน ส่งให้หน่วยงานก ากับดูแล 
 
วันที่ที่ส่งของเสียอันตราย  /  /  

วันที่กรอกแบบแจ้งการไม่ได้รับใบก ากับการขนส่ง 
 /  /  

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ขนส่งของเสียอันตราย 
1)  หมายเลขประจ าตัวผู้ขนส่งของเสียอันตรายล าดับที่ 1 
 -  

หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………… 
หมายเลขโทรสาร……………………………………………………. 

2) ที่อยู…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 
3)  หมายเลขประจ าตัวผู้ขนส่งของเสียอันตรายล าดับที่ 2 
 -  

หมายเลขโทรศัพท์…………..……………………………………… 
หมายเลขโทรสาร…………………..…….…………………………. 

4)  ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้เก็บกัก บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย 
1)  หมายเลขประจ าตัวผู้เก็บรวบรวมบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย 
 -  

หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………… 
หมายเลขโทรสาร……………………………………………………. 

2) ที่อยู…่…………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของเสียอันตรายท่ีขนส่งเคล่ือนย้าย 
ล าดับ
ที่ รายละเอียด รหัสของเสีย

อันตราย 
ภาชนะบรรจุ 

ปริมาณสุทธ ิ หน่วย
น้ าหนัก รายละเอียดเพิ่มเติม 

จ านวน ชนิด 
        
        
        
        
        
รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด:    ของเหลว………………ลิตร/ลูกบาศก์เมตร   ของแข็ง………………… กิโลกรัม/ตัน 
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ส่วนที่ 4 บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกหากมีข้อสงสัย 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………… 
ต าแหน่ง ……………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………ต่อ………………… 

 
ส่วนที่ 5 ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่ได้รับใบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดของของเสียอันตรายที่ระบุไว้ข้างต้นจริง 
ลงช่ือ ………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง …….……………………………………………………….. 
วันที่…..……..…เดือน………………………พ.ศ.…………….…… 

ลายเซ็น 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 
ค าชี้แจง 
	
1) รายงานการไม่ได้รับส าเนาแบบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายหาก  
ผู้ก าเนิดของเสียไม่ได้รับส าเนาแบบก ากับการขนส่งของเสียอันตรายฉบับ
ที่ 6 คืนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขนส่งลงนามรับของเสียอันตราย  
ให้ผู้ก าเนิดของเสียอันตรายให้กรอกแบบรายงานการไม่ได้รับส าเนาแบบ
ก ากับการขนส่งของเสียอันตรายส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
2) หากของเสียอันตรายเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้ระบุลักษณะและ
คุณสมบัติ(หมวด ข้อ) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของเสียอันตรายท่ีขนส่งเคล่ือนย้าย 
1) รายละเอียด  ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 

* ช่ือทางการขนส่ง โดยเพิ่มค าว่า “ของเสียอันตราย”  
  ไว้หน้าช่ือน้ัน ๆ  
* ประเภทหรือหมวด (ความเป็นอันตราย) 
* หมายเลข สหประชาชาติ (UN number ) 
* กลุ่มการบรรจุ  

 
 
 
 

 
 
2) รหัสของเสียอันตราย : บรรจุภัณฑ/์แท็งก์ : จ านวน 
          และชนิดภาชนะ 
        -  ชนิดภาชนะ : ให้ระบุดังนี้ กังโลหะ ถังไม้ ถังพลาสติก  
            ถังเคลื่อนยา้ยได ้กลอ่งโลหะ กลอ่งไม้ กลุ่มพลาสตกิ  
           กลอ่งกระดาษ ถุงผา้ ถุงกระดาษหรอืแท็งก์ 
3) ปริมาณสุทธิ และ 
4) หน่วยน้ าหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตัน ปอนด์ ลูกบาศก์เมตร  
        ลิตร เป็นต้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ข้อมูลหรือรายละเอียดของของ 
 เสียอันตรายด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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 (grey  cement  kiln) 
.

 (white  cement  kiln)   
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(
)

( )

( )
.   (clinker  cooler) 
.

 (clinker  grinding  mill) 
.

 (coal  grinding  mill) 
.

-
-

-

-

-
-

-

-
-

( ) Determination  of  Particulate  Emissions  
from  Stationary  Sources    (United  States  
Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  

( ) Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  
Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  
(United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  

( )
Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  
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  (United  States  Environmental  Protection  Agency : U.S.  EPA)  

( )   (grey  cement  kiln)    (white  
cement  kiln)  

  (dry  basis)    (excess  air)  

( )   (clinker  cooler)    (clinker  grinding  mill)  
(coal  grinding  mill)  

  (dry  basis)  

. .
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Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˘ı ß ÛÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥≈—°…≥–¢ÕßπÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ

·≈–‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå∑’Ë®–π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡

‡æ◊ËÕ∑¥·∑ππÈ”¡—π‡µ“

æ.». ÚıÙ˜

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√°”°—∫·≈–¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π ÷́Ëßª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫

°“√π”º≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡∑’Ë‰¡à„™â·≈â«À√◊Õ¢Õß‡ ’¬®“°‚√ßß“π ¡“º≈‘µ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫

À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å„À¡à‚¥¬ºà“π°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥

¢Õß‚√ßß“π ≈”¥—∫∑’Ë Òˆ µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡

„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı ∑’Ë ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√π”πÈ”¡—π„™â·≈â«

¡“ºà“π°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ‡æ◊ËÕº≈‘µ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑¥·∑π ‡ªìπ‰ª

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ∂“π°“√≥å¥â“πæ≈—ßß“π¢Õßª√–‡∑»

„πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß “∏“√≥™π

‡ªìπ ”§—≠ ®÷ß‡ÀÁπ ¡§«√°”Àπ¥≈—°…≥–¢ÕßπÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫

§ÿ≥¿“æ·≈–‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå∑’Ë®–π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡ ‡æ◊ËÕ∑¥·∑π

πÈ”¡—π‡µ“ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â‡ªìπ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

çπÈ”¡—π„™â·≈â« (Used Oil)é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”¡—π∑ÿ°™π‘¥∑’Ë°≈—Ëπ®“°

πÈ”¡—π¥‘∫ (Mineral-based Oil or Petroleum-based Oil) À√◊ÕπÈ”¡—π —ß‡§√“–Àå

(Synthetic Oil) ∑’Ëºà“π°“√„™âß“π·≈â«·≈–‰¡àÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√
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Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˘ı ß ÛÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

„™âß“πµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‡¥‘¡ ‡π◊ËÕß®“°∂Ÿ°ªπ‡ªóôÕπ¥â«¬ ‘Ëß‡®◊Õªπ∑“ß°“¬¿“æ·≈–

∑“ß‡§¡’ (Physical and Chemical Impurities) √«¡∂÷ßπÈ”¡—π∑ÿ°™π‘¥∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â

ºà“π°“√„™âß“π ·µà‰¡àÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√„™âß“πµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å‡¥‘¡

Õ’°µàÕ‰ª‡π◊ËÕß®“°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ∑“ß‡§¡’ (Physical

or Chemical Properties)

çπÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ (Processed Used-Oil)é

À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ∑“ß‡§¡’ (Physical

or Chemical Processes) ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æ„Àâ “¡“√∂π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰¥â

‚¥¬„π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ¢Õß°√–∫«π°“√∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ∑“ß‡§¡’¥—ß°≈à“« ‰¡à¡’°“√π”‡Õ“

«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«™π‘¥Õ◊ËπÊ ‡™àπ µ—«∑”≈–≈“¬  “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å °“° ’

‡ªìπµâπ ¡“º ¡°—∫πÈ”¡—π„™â·≈â«π—Èπ

ç‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel)é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ë

ºà“π°√–∫«π°“√º ¡°—∫«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«™π‘¥µà“ßÊ (Waste Blending) ®π¡’

§ÿ≥¿“æ„π°“√π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰¥â

ç‡µ“Õÿµ “À°√√¡ (Industrial Furnace)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“Õÿµ “À°√√¡

∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ß√’¥‡À≈Á° ‚√ßÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–µà“ßÊ ·≈–‡µ“Õÿµ “À°√√¡

∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“πÕ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡°”Àπ¥

´÷Ëß‰¡à√«¡∂÷ß‡µ“‡º“ªŸπ´‘‡¡πµåÀ√◊Õ‡µ“‡º“ªŸπ¢“«∑’Ë¡’°“√‡º“√à«¡ (Co-incineration)

¢Õß¢Õß‡ ’¬ À√◊Õ‡µ“‡º“¢¬–Õÿµ “À°√√¡ª√–‡¿∑¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬ ‚¥¬°“√‡º“∑”≈“¬

(Burn for Destruction) ∑’Ë‡¢â“¢à“¬°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ

™π‘¥¢Õß‚√ßß“π ≈”¥—∫∑’Ë ÒÒ (‚√ßß“πª√—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡ ’¬√«¡) µ“¡∫—≠™’

∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı
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Àπâ“ 5

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˘ı ß ÛÒ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

ç‚√ßß“πºŸâº≈‘µ (Used Oil Processor or Waste Blender)é À¡“¬§«“¡«à“

‚√ßß“π´÷Ëß‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π µ“¡ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

≈”¥—∫∑’Ë Òˆ µ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„π

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı ∑’Ë„™â°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ‚¥¬°“√

π”‡Õ“πÈ”¡—π„™â·≈â«¡“∑”°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ∑“ß‡§¡’ ‡æ◊ËÕπ”‡Õ“

πÈ”¡—ππ—Èπ‰ª„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑¥·∑ππÈ”¡—π‡µ“ À√◊Õ°“√π”‡Õ“πÈ”¡—π„™â·≈â«‰ªº ¡°—∫

«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«™π‘¥µà“ßÊ ‡æ◊ËÕº≈‘µ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel)

¢âÕ Ú πÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ (Processed Used-Oil)

À√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel) ∑’Ë®–π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑¥·∑ππÈ”¡—π

‡µ“„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡ (Industrial Furnace) ®–µâÕß¡’≈—°…≥–·≈–§ÿ≥¿“æ

µ“¡Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë°”Àπ¥„π∫—≠™’·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

„π°√≥’∑’Ë‚√ßß“πºŸâº≈‘µ (Used Oil Processor or Waste Blender)

‰¡à “¡“√∂º≈‘µπÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ (Processed Used-Oil)

À√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel) „Àâ¡’≈—°…≥–·≈–§ÿ≥¿“æµ“¡Õß§åª√–°Õ∫

∑’Ë°”Àπ¥„π∫—≠™’·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È„Àâ¢Õ§”«‘π‘®©—¬®“°°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡

°àÕπ∑’Ë®–∑”°“√ àß‰ª„™â„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡ (Industrial Furnace) ‡ªìπ°√≥’‰ª

¢âÕ Û πÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ (Processed Used-Oil)

À√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel) ∑’Ë®–π”¡“„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑¥·∑ππÈ”¡—π‡µ“

µ“¡¢âÕ Ú µâÕß‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫∑ÿ°§√—ÈßÕ¬à“ßπâÕ¬·µà≈–™ÿ¥ (Batch) ¢Õß°“√º≈‘µ

‚¥¬ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√«‘‡§√“–Àå¢Õß‡Õ°™π∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡

À√◊ÕÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√«‘‡§√“–Àå¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–„Àâ‚√ßß“πºŸâº≈‘µ (Used Oil Processor
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or Waste Blender) √“¬ß“π„Àâ°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑√“∫∂÷ßª√‘¡“≥·≈–

º≈°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢ÕßπÈ”¡—π„™â·≈â«∑’Ëºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫§ÿ≥¿“æ (Processed

Used-Oil) À√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß —ß‡§√“–Àå (Synthetic Fuel) ∑’Ë®– àß‰ª„™â„π‡µ“Õÿµ “À°√√¡

(Industrial Furnace) ·≈–·®âß√“¬™◊ËÕ‚√ßß“π∑’Ëπ”‰ª„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑¥·∑π„π‡µ“

Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ

∑—Èßπ’È „Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜

¡πŸ ‡≈’¬«‰æ‚√®πå

ª≈—¥°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙı

ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√‘¡“≥ “√‡®◊Õªπ„πÕ“°“»∑’Ë√–∫“¬ÕÕ°®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“

 ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Òˆ ·Ààß°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÛı)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’

∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß

√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡é À¡“¬∂÷ß

 ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«®“°°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß‚√ßß“πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

‚√ßß“π æ.». ÚıÛı ‡©æ“–∑’Ë‡ªìπ¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬ (Hazardous Wastes)

µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÙ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„π

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °“√°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«

ç‡µ“‡º“ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡é À¡“¬∂÷ß

√–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥å„¥Ê ∑’Ë„™â°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°

Õÿµ “À°√√¡¥â«¬«‘∏’°“√‡º“‰À¡â ‚¥¬‰¡à√«¡‡µ“‡º“∑’Ëπ” ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’’Ë‰¡à„™â·≈â«

‰ª„™â„π°“√º≈‘µ À√◊Õ‡µ“‡º“∑’Ë„™â ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙı

¢âÕ Ú Õ“°“»∑’Ë “¡“√∂√–∫“¬ÕÕ°®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë

‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡µâÕß¡’ª√‘¡“≥ “√‡®◊Õªπ·µà≈–™π‘¥‰¡à‡°‘π§à“

∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¥—ßπ’È

≈”¥—∫∑’Ë ™π‘¥¢Õß “√‡®◊Õªπ„πÕ“°“» §à“ª√‘¡“≥¢Õß “√‡®◊Õªπ„πÕ“°“»

Ò. ΩÿÉπ≈–ÕÕß (Particulate) Ûı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

Ú. ‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

(Hydrogen Chloride)

Û. §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ÒÒı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

(Carbon Monoxide)

Ù. ´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å ¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

(Sulfur Dioxide)

ı. ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π„π√Ÿª¢Õß Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å

(Oxide of Nitrogen as NO
2
)

ˆ. ‰¥ÕÕ°´‘π/·≈–øŸ√“π .ı π“‚π°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

(Dioxins/Furans-TEQ)

˜. ª√Õ∑ (Mercury) .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

¯. Semi Volatile Metals ‰¥â·°à .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium)

µ–°—Ë« (Lead)

˘. Low Volatile Metals ‰¥â·°à Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

Õ“√å´‘π‘§ (Arsenic) ‡∫√‘≈‡≈’¬¡

(Beryllium) ‚§√‡¡’¬¡ (Chromium)
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙı

¢âÕ Û °“√√“¬ß“πº≈µ√«®«—¥ª√‘¡“≥ “√‡®◊Õªπ·µà≈–™π‘¥„πÕ“°“»∑’Ë√–∫“¬

ÕÕ°®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡

„Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı

Õß»“‡´≈‡´’¬  ∑’Ë ¿“«–·Àâß ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â √âÕ¬≈–

ı À√◊Õ¡’ª√‘¡“µ√ÕÕ°´‘‡®π à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â√âÕ¬≈– ˜

¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥ª√‘¡“≥ “√‡®◊Õªπ„πÕ“°“»∑’Ë√–∫“¬ÕÕ°®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“

 ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬®“°Õÿµ “À°√√¡„Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßπ’È

(Ò) ª√‘¡“≥ΩÿÉπ≈–ÕÕß„™â«‘∏’ Determination of Particulate Emissions

from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“

(United States Environmental Protection Agency US.EPA) °”Àπ¥‰«â

À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(Ú) ª√‘¡“≥°ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å „™â«‘∏’ Determination of Hydrogen

Chloride Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection

Agency-US.EPA) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(Û) ª√‘¡“≥°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å „™â«‘∏’ Determination of Carbon

Monoxide Emission from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection

Agency-US.EPA) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(Ù) ª√‘¡“≥°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å „™â«‘∏’ Determination of Sulfur

Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Û µÿ≈“§¡ ÚıÙı

Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary

Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States

Environmental Protection Agency-US.EPA) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(ı) ª√‘¡“≥°ä“´‰π‚µ√‡®πÕÕ°‰´¥å„π√Ÿª¢Õß‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å „™â«‘∏’

Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources

∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental

Protection Agency-US.EPA) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(ˆ) ª√‘¡“≥ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ° ‘́π/øŸ√“π „™â«‘∏’ Determination of

Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans

Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»

 À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection Agency-US.EPA)

°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

(˜) ª√‘¡“≥‚≈À–Àπ—°„™â«‘∏’ Determination of Metals Emissions

from Stationary Sources À√◊Õ Determination of Metals in Stack

Emissions ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United

States Environmental Protection Agency-US.EPA) °”Àπ¥ À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ

∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ÀÁπ™Õ∫

∑—Èßπ’È „Àâ¡’º≈„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙı

 ÿ√‘¬–  ®÷ß√ÿàß‡√◊Õß°‘®

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡



��8

	 คูมือการขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงาน

	 1.	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง	การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	พ.ศ.	2548	

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่	26	เมษายน	2549

	 2.	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง	ระบบเอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตราย	พ.ศ.	2547

ผูที่ตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

	 โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	ทั้งที่ตั้งอยูนอกเขตและในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม	นิคมอุตสาหกรรม	และโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริม		

การลงทุน	พ.ศ.	2520

โรงงานจะตองปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามประเภท

	 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว คือ

	 “ส่ิงของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสีย

จากวัตถุดิบ	ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต	ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ	และน้ำทิ้งที่

มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย”

ตัวอยางเชน

	 •		กาก	หรือสวนที่เหลือจากการผลิต	หรือการใชงาน	หรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม		

	 				เชน	ตะกรัน	ตะกอนจากเครื่องกลั่น

	 •		ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ	หรือไมเปนไปตามขอกำหนด	ผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน

	 •		วัสดุหรือสิ่งใด	ๆ	ที่ปนเป้อน	หกหลน	หรือเสียหาย	เนื่องจากอุบัติเหตุ	หรือการใชงานผิด

	 				วัตถุประสงค

	 •		วัสดุ	หรือส่ิงใด	ๆ	ท่ีปนเปอ้น	หรือสกปรก	เน่ืองจากการใชงานในภาวะปกติ	เชน	ผาท่ีปนเปอ้น

	 				น้ำมัน	หรือสารเคมีเน่ืองจากการเช็ดทำความสะอาด	ภาชนะบรรจุ	หรือบรรจุภัณฑ	ท่ีปนเปอ้น

	 				สารเคมี

	 •		วัสดุ	ช้ินสวน	หรือผลิตภัณฑท่ีไมสามารถใชงานได	เชน	แบตเตอร่ีเสีย	สารเรงปฏิกิริยาท่ีเส่ือมสภาพ

	 •		สารใด	ๆ	ซ่ึงขาดคุณสมบัติเดิม	เน่ืองจากการผานการใชงาน	เชน	กรดหรือตัวทำละลายท่ีถูก

	 					ปนเปอ้น	เกลือเคมีที่ใชในการชุบผิวเหล็ก	ซึ่งเสื่อมสภาพแลว

	 •		กาก	หรือสวนท่ีเหลือจากกระบวนการบำบัด	หรือกำจัดมลพิษ		เชน	ฝุนหรือตะกอนจากระบบ

	 				บำบัดมลพิษทางอากาศ	ตัวกรองที่ใชงานแลว

	 •		กาก	หรือสวนที่เหลือจากกระบวนการขึ้นรูป	ขัดเกลา	หรือตกแตง	เชน	เศษจากการกลึง	ไส		

	 				เจาะ			หรือรีดโลหะ

												 •		กาก	หรือสวนท่ีเหลือจากกระบวนการกล่ัน	สกัด	วัตถุดิบใด	ๆ	หรือกระบวนการแยกแตงสินแร	

	 				เชน	กากกาแฟ	หางแร	กากน้ำมันจากแหลงขุดเจาะ

													 •		วัสดุ	สาร	หรือผลิตภัณฑใด	ๆ	ซึ่งกฎหมายประกาศหามใช



��9

											 •		ผลิตภัณฑใด	ๆ	ที่ถูกปนเป้อนจากการจัดการแกไขปญหามลพิษจากโรงงาน	เชน	การฟ้นฟู	

	 				สภาพเดิม

												 •		บรรจุภัณฑที่ไมใชแลว	หรือเสียหาย	เปนตน

การจัดการวัสดุที่ไมใชแลว คือ

	 การบำบัด	ทำลายฤทธ์ิ	ท้ิง	กำจัด	จำหนายจายแจก	แลกเปล่ียน	หรือนำกลับไปใชประโยชน	ใหม

ในรูปแบบตาง	ๆ	รวมถึงการกักเก็บไวเพื่อทำการดังกลาว

หนาที่ของผูกอกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

	 �.หากโรงงานมีวัสดุท่ีไมใชแลวในปริมาณท่ีนอยหรือยังไมตองการนำออกนอกบริเวณ

โรงงานตองทำอยางไร

	 วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย	(NON-	Hazardous)	สามารถเก็บไวในโรงงานได

ไมเกิน	90	วัน

	 วัสดุที่ไมใชแลวเปนของเสียอันตราย	(Hazardous	Waste)

	 	 -	ผูกอกำเนิดของเสียอันตรายนอยกวา	100	กิโลกรัมตอเดือน	เก็บไวได	90	วัน

	 	 -	ผูกอกำเนิดของเสียอันตราย	100	-	1,000	กิโลกรัมตอเดือน	เก็บไวได	180	วัน

	 	 -	ผูกอกำเนิดของเสียอันตรายมากกวา	1,000	กิโลกรัมตอเดือน	เก็บไวได	90	วัน

	 หากตองการเก็บวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด	ตองขออนุญาตขยาย

ระยะเวลาในการเก็บ	โดยใชแบบ	สก.1	ระยะเวลาที่ขยายขึ้นอยูกับปริมาณและความเหมาะสมในการ

จัดเก็บ	รวมถึงปริมาณที่เพียงพอในการสงกำจัดหรือบำบัด

การยื่นแบบ สก.�	ใหยื่นเปนเอกสารที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม	โดยตองแนบ

	 1.	สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)	หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสำนักอุตสาหกรรม

จังหวัด	(กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม)	หรือสำเนาใบอนุญาตการใชท่ีดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรม	(แบบ	กนอ.03/6)	(กรณีของโรงงานในเขตพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย)

	 2.	สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล	(ระยะเวลาไมเกิน	6	เดือน	นับตั้งแต

วันที่ยื่นคำขออนุญาต)	พรอมสำเนาบัตรประชนของผูมีอำนาจลงนาม	 	

	 3.	หนังสือมอบอำนาจตนฉบับ	พรอมติดอากรแสตมป	(กรณีที่มีการมอบอำนาจ)	กรณีที่

กรรมการ		ผูมีอำนาจไมสามารถลงนามในแบบ	สก.1	ได

	 4.	มาตรการและวิธีการจัดการเหตุการณฉุกเฉิน	ในกรณีของการเก็บของเสียอันตราย

�. กรณีที่โรงงานตองการนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานตองทำอยางไรบาง

	 กรณีที่โรงงานตองการนำวัสดุที่ไมใชแลวไปบำบัด	ทำลายฤทธิ์	ทิ้ง	กำจัด	จำหนายจายแจก

แลกเปลี่ยนหรือนำกลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง	ๆ	ภายนอกบริเวณโรงงาน	โรงงานจะตองยื่น

ขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน	โดยใชแบบ	สก.2
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การยี่นขออนุญาตทำได � ชองทาง คือ

	 �. การขออนุญาตโดยเอกสาร ใชแบบคำขออนุญาต สก.� กรอกรายละเอียด

	 •		ระยะเวลาที่ขออนุญาต	(ไมเกิน	1	ป	หรือตามที่ระบุไวในสัญญา)

	 •		รหัสวัสดุที่ไมใชแลว	(6	หลัก	ดูจากภาคผนวกที่	1		ของประกาศฯ)

	 •		ชื่อหรือรายละเอียดของวัสดุที่ไมใชแลว

	 •	ปริมาณวัสดุที่ไมใชแลวที่จะขออนุญาตนำออกตลอดชวงระยะเวลาที่ขออนุญาต

	 •	เลขทะเบียนโรงงานของผูรับดำเนินการ

	 ทั้งนี้	การลงนามในแบบ	สก.2	ตองลงนาม	โดยกรรมการผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล	หรือผูรับมอบอำนาจ	อยาลืมประทับตราบริษัทฯ	(ถามี)

	 “ยื่นแบบ สก.� ไดที่ชองบริการหมายเลข �0 ถึง �� ภายในหองสารพันทันใจ ชั้น � 

อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนใชบริการ ตองกดบัตรคิวหมายเลข � เพื่อรอคิวในการ

เรียกใชบริการ”

 �. การขออนุญาตโดย ยื่นผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

	 		เขาสูเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	www.diw.go.th

	 	 2.1		เลือกเมนู	“การอนุญาต”

	 	 2.2		เลือกเมนู	“การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส

	 	 2.3		จากหนาตางแรกของระบบ	ผูประกอบกิจการโรงงานสามารถเขาสูระบบไดโดยใช		

เลขประจำตัว13	หลัก		(ขอตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	ระบบเอกสารกำกับการขนสงของ

เสียอันตราย	พ.ศ.	2547)	หรือ	สมัครใชบริการ	โดยกรอกขอมูลตาง	ๆ	ใหครบถวนตามคำแนะนำจากน้ัน

ระบบจะสงรหัสผานใหทางอีเมลที่ระบุไว	เมื่อไดรหัสผาน	ทานสามารถใชเลขทะเบียนโรงงาน	พรอม

รหัสผานที่ไดรับในการเขาใชระบบ

	 	 เมื่อทานเขาใชงานระบบดังกลาว	ทานสามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบ

สำหรับผูกอกำเนิด	หรือผูรับกำจัด/บำบัดวัสดุที่ไมใชแลวไดในเมนู	3.3	และ	3.4

เอกสารอะไรบางที่ตองใชในการยื่นขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกโรงงาน 

(กรณีที่ยื่นเปนเอกสาร)

	 เอกสารของโรงงานผูกอใหเกิดวัสดุที่ไมใชแลว

	 1.	สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด	(กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม)	หรือสำเนาใบอนุญาตใชที่ดิน

และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม	(แบบ	กนอ.	03/6)	(กรณีของโรงงานในเขตพื้นที่การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)

	 2.	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	(ระยะเวลาไมเกิน	6	เดือน	นับตั้งแตวันที่ยื่น

คำขออนุญาต)	พรอมสำเนาบัตรประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม
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	 3.	หนังสือมอบอำนาจตนฉบับ	พรอมติดอากรแสตมป	(กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

	 4.	เอกสารแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย

	 5.	กรณีรหัสวัสดุที ่ไมใชแลวที ่ตองพิสูจนความเปนอันตราย	(เปนรหัสที ่ตองพิจารณา

เปรียบเทียบกับรหัสท่ีมีอักษร	“HM”	กำกับ)		ตองแสดงผลวิเคราะหคาความเขมขนท้ังหมดของส่ิงเจือปน	

(total	Concentration	Analysis)	และ/หรือผลวิเคราะหดวยวิธีสกัดสาร	(Waste	Extraction	Test)	

รายละเอียดจุดที่เกิดของเสีย	หรือเอกสารขอมูลความปลอดภัย	แลวแตกรณี

	 6.	รายละเอียดอื่น	ๆที่เกี่ยวของ	เชน	หากเปนวัสดุปนเป้อน	ควรระบุวาปนเป้อนดวยสิ่งใดหาก

เปนสารเคมีควรแนบเอกสารขอมูลความปลอดภัย	(Material	Safety	Data	Sheet:	MSDS)

	 เอกสารของผูรับบำบัด กำจัดหรือนำไปใชประโยชนใหม

	 1.	สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)	หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด	(กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม)	หรือสำเนาใบอนุญาตใชดินและ

ประกอบกิจการในงานนิคมอุตสาหกรรม	(แบบ	กนอ.	03/6)	(กรณีของโรงงานในเขตพื้นที่การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)

	 2.	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	(ระยะเวลาไมเกิน	6	เดือน	นับตั้งแตวันที่ยื่น

ขอสำเนาหนังสือรับรอง)	หรือสำเนาบัตรประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม

	 3.	หนังสือมอบอำนาจตนฉบับ	พรอมติดอากรแสตมป	(กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

	 4.	หนังสือยินยอมระหวางผูใชบริการและผูใหบริการ	เพื่อประกันความรับผิด-Liability	(กอ.1)	

ตนฉบับ	กรณีที่เปนของเสียอันตราย

	 5.	หนังสือยินยอม	หรือหนังสือรับรอง	หรือสัญญาเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของ

เสียอันตรายไปใชประโยชนดวยวิธีการตาง	ๆ	

	 เอกสารอื่น ๆ ที่ตองแนบเพิ่มเติมในแตละกรณี เชน

	 1.	การนำวัสดุท่ีไมใชแลว	เชน	เศษอิฐ	หิน	ปูน	ทราย	กระเบ้ือง	กากตะกอนจากการผลิตน้ำประปา	

ฯลฯ		ไปถมที่ลุม	ตองแนบสำเนา	โฉนดที่ดิน	พรอมสำเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน	และหนังสือ

ยินยอมใหนำวัสดุที่ไมใชแลวมาถมที่ลุม

	 2.	กรณีนำวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายไปหมักทำปุย	โดยบุคคลธรรมดากลุม

เกษตรกรตาง	ๆ	ซ่ึงไมใชโรงงานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ	ตองแนบผลวิเคราะหหาองคประกอบของปุยและ

มีหนังสือรับรองวาวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาว		สามารถนำไปใชเปนปุยหรือสารปรับปรุงดินไดจริงจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ	เชน	สำนักงานเกษตรอำเภอ	หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด		หรือกรมวิชาการเกษตร

เปนตน

	 3.	กรณีนำวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายมาใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว	ไดแก	เศษแปง

หรือเสนหม่ีจากขาวเปลือกและแกนขาวโพด	เปลือกสัปปะรด	มะเขือเทศ	เศษปลาหมึก	เศษเน้ือสัตวตางๆ

ฯลฯ	ผูรับดำเนินการที่นำวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวไปใชเปนอาหารสัตวจะตองแสดงหลักฐานและเอกสาร

รับรองจากสวนราชการที่เกี่ยวของ	หรือสหกรณการเลี้ยงสัตว	หรือมีอาชีพเปนเกษตรกรเลี้ยงสัตว	

โดยใหระบุประเภท	จำนวน	และอัตราสวนการใชวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวเปนอาหารเลี้ยงสัตว
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	 4.	การนำไปใชประโยชนใหมดวยวิธีอื่น	ๆ	ซึ่งไมไดระบุไว	ใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานทาง

วิชาการที่เกี่ยวของแสดงตอเจาหนาที่วาสามารถนำไปดำเนินการไดจริง	ในบางกรณีเจาหนาที่อาจตอง

ไปตรวจโรงงานทั้งนี้ตองแสดงผังกระบวนการนำกลับไปใชประโยชนใหม	และแผนผังแสดงแหลงกำเนิด

ของวัสดุที่ไมใชแลวดวย

	 5.	การขายวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายใหรานคาของเกาหรือบุคคลธรรมดาเพื่อ

รวบรวมและจัดสงใหโรงงานลำดับท่ี	105	คัดแยกวัตถุดิบท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตราย	หรือ	โรงงาน

ลำดับอื่นๆ	ที่สามารถรับวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวไปใชเปนวัตถุดิบทดแทนในการผลิตได	โดยจะตองมี

สัญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองจากโรงงานผูรับดำเนินการปลายทางที่ระบุระยะเวลาในการรับซื้อวัสดุ

ที่ไมใชแลวดังกลาวจากโรงงานผูกอกำเนิดโดยมีรานคาของเกาหรือบุคคลธรรมดาเปนผูรวบรวมและ

ขนสง	หรือมีสัญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองแตละชวงใหครบถวน

	 6.	เอกสารอื่นๆ	ที่จำเปนตอการพิจารณาในแตละกรณี

	 	 	 สวนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา	6

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มีนาคม	2550
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คูมือการใชงานสำหรับผูกอกำเนิด

ระบบการจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส

	 ผูกอกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว	ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	การกำจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว	พ.ศ.	2548	หมายความวา	ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีกอใหเกิดและมีส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุ	ไมใชแลวไวในครอบครอง

การเขาสูระบบ

ผูกอกำเนิดสามารถเขาใชงานระบบไดโดย

	 1.	เขาสูเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่			http://www.diw.go.th

	 2.	เลือก	เมนู	“การอนุญาต”

รูปที่	1-1

	

รูปที่	1-1
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3.	เลือก	เมนู	“การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส”

รูปที่	1-2

4.	หรือ	เขาใชระบบงานโดยตรงที่	http://www2.diw.go.th/e-license	ระบบจะแสดงหนาจอแรก									

	ของระบบเพื่อใหผูกอกำเนิดกรอกรหัสประจำตัวและรหัสผานดังรูป
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รูปที่	1-3

	 จากรูปท่ี	1-3	ใหผูกอกำเนิดพิมพรหัสประจำตัวหรือเลขประจำตัว	13	หลักในชอง	“รหัสประจำตัวผูใช”	

และพิมพรหัสผานในชอง	“รหัสผาน”	จากน้ันคลิกท่ีปุม																								จะปรากฏหนาจอเมนูการทำงาน

ดังรูป

รูปที่	1-4

	 จากรูปท่ี	1-4	เม่ือผูกอกำเนิดดำเนินการเขาสูระบบ	จะปรากฏหนาจอเมนูรายการ	2	สวน	ดังน้ี
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รูปที่	1-7

เมนูสำหรับผูกอกำเนิด

เมนูสำหรับผู้รับกำจัด/

บำบัด
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G0� ขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป

	 เปนการขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป	เมื่อผูกอกำเนิดเลือกเมนู

นี้แลวระบบจะแสดงหนาจอเมนูยอยดังรูป

รูปที่	1-8

G1.1	ขออนุญาตฯ	รายป	(ขอใหมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)

ผูกอกำเนิดสามารถใชเมนูในกรณีดังนี้

	 1)	ตองการขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป	เปนครั้งแรก

	 2)	ตองการตออายุการขออนุญาตนำวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานรายป

แตรายการวัสดุที่ไมใชแลวเปลี่ยนแปลงไป	จากรายการในหนังสือแจงผล	(ใบอนุญาต)	ฉบับเดิม

เมื่อผูกอกำเนิดคลิกเมนูนี้แลว	จะปรากฏหนาจอ	ดังรูป
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รูปที่	1-9

	

	 จากรูปท่ี	1-9	แสดงหนาจอเง่ือนไขในการย่ืนขออนุญาต	โดยผูกอกำเนิดควรอานเง่ือนไขตางๆ		

โดยละเอียด	และเมื่อยอมรับขอตกลงใหคลิกที่ปุม																								จะปรากฏหนาจอดังรูป
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รูปที่	1-10

จากรูปที่	1-10	ผูกอกำเนิดตองพิมพรายละเอียดการขออนุญาต	ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

	 1.	วันที่เริ่มตนของการขออนุญาต

	 2.	วันที่สิ้นสุดของการอนุญาต

	 3.	จำนวนรายการวัสดุที่ไมใชแลว

	 จากนั้นคลิกที่ปุม																									จะปรากฏหนาจอดังรูป
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	 	 	 	 				รูปที่	1-11
จากรูปที่	1-11	ผูกอกำเนิดจะตองพิมพรายละเอียดตาง	ๆ	ดังตอไปนี้

	 1.	รหัสของเสีย	เปนตัวเลข	6	หลัก	เชน	160403	หากผูกอกำเนิดไมทราบรหัสของเสีย	ให

คลิกที่ปุม									ดานหลังชอง	“รหัสของเสีย”	เพื่อดูรายละเอียดของรหัสของเสีย

	 2.	ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว	(ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว	1	รายการ	จะมีผูรับดำเนินการได	3	โรงงาน)

	 3.	รายละเอียดของกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย

	 4.	เลขทะเบียนโรงงานของผูรับดำเนินการ

	 5.	ปริมาณของเสีย	(ตัน)

	 6.	รหัสวิธีกำจัดเปนตัวเลข	3	หลัก	หากไมทราบใหคลิกที่ปุม									หลังคำวา	“รหัสวิธีกำจัด”	

เพื่อดูรายละเอียดของรหัสวิธีกำจัด

	

	 จากนั้นใหคลิกที่ปุม																											จะปรากฏหนาจอดังรูป
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รูปที่	1-12

	 จากรูปที่	1-12	แสดงหนาจอใหผูกอกำเนิดเลือกวิธีวิเคราะหคาความเขมขน	หรือผลวิเคราะห	

น้ำสกัดเมื่อคลิกเลือกวิธีวิเคราะหแลวใหคลิกที่ปุม																										จะปรากฏหนาจอดังรูป
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รูปที่	1-13

	 จากรูปท่ี	1-13	แสดงรายละเอียดตาง	ๆ	ของผลวิเคราะหน้ัน	และชองสำหรับใหผูกอกำเนิดพิมพ

รายละเอียดตาง	ๆ	ดังนี้

	 1.	วันที่วิเคราะห	เชน	5/6/2551	(*	ใสป	พ.ศ.)

	 2.	ชื่อหองปฏิบัติการวิเคราะห

	 3.	เลขทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห

	 4.	เลือกเครื่องหมายโดยการคลิกที่เครื่องหมาย	เชน	<>	=	≥	≤	

	 5.	พิมพปริมาณสาร

เมื่อผูกอกำเนิดพิมพรายละเอียดเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม																			จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังรูป
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รูปที่	1-14

	 จากรูปท่ี	1-14	แสดงหนาจอยืนยันการขออนุญาตนำวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนอันตราย	ซ่ึงแสดง

รายละเอียดของเสียตาง	ๆ	ซึ่งมีรายละเอียดตาง	ๆ	ดังตอไปนี้

	 1.	ในชอง	“Lab”	ผูกอกำเนิดสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของผลวิเคราะหไดโดยการคลิก

ในชอง	“Lab”	จากนั้นจะปรากฏหนาจอผลวิเคราะห	ดังรูป

รูปที่	1-15
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	 2.	ในชอง	“ช่ือวัสดุท่ีไมใชแลว”	เม่ือคลิกท่ีสัญลักษณ	“@”	จะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียด

ของกิจกรรมที่กอใหเกิดของเสีย	ดังรูป

									รูปที่	1-16

	 จากรูปที่	1-16	แสดงรายละเอียดของวัสดุที่ไมใชแลว	และรายละเอียดของกิจกรรมที่กอให

เกิดของเสีย

	 3.	หากตองการแกไขขอมูล	ผูกอกำเนิดสามารถคลิกที่ปุม																			ในหนาจอที่	1-14	ซึ่งมี

หนาจอการทำงานเหมือนกับข้ันตอนการเพ่ิมขอมูลดังรูปท่ี	1-10	เม่ือผูกอกำเนิดตรวจสอบขอมูลเรียบรอย

แลวให											เพื่อยืนยันขอมูล	และคลิกที่ปุม																																	เพื่อทำการขออนุญาตจากนั้นจะ

	ปรากฏหนาจอดังรูป	
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รูปที่	1-17

	 จากรูปที่	1-17	แสดงหนาจอยืนยันการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุญาตนำวัสดุไมใชแลวออก

นอกบริเวณโรงงาน
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G0� แจงการขนสงของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (Manifest)

	 หากผูกอกำเนิดไดรับอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุที่ไมใชแลวเรียบรอยแลว	เมื่อมีการขนสงของเสีย

อันตราย	ออกนอกบริเวณโรงงาน	ผูกอกำเนิดตองแจงการขนสงที่เมนูนี้	เมื่อคลิกที่เมนูนี้แลว	จะปรากฏ

หนาจอดังรูป

รูปที่	1-59

	 จากรูปท่ี	1-59	เปนหนาจอแสดงขอมูลผูกอกำเนิดและรายละเอียดของเสียอันตราย	ผูกอกำเนิด

จะตองพิมพรายละเอียดตาง	ๆ	ดังตอไปนี้

	 1.	เลือกหนังสือแจงผล	โดยคลิกที่																															เพื่อเลือกหนังสือแจงผล

	 2.	หมายเลขใบกำกับการขนสง	(ผูประกอบการกำหนดเอง)

	 3.	วันที่และเวลาที่ขนออกนอกบริเวณโรงงาน

	 4.	เลขประจำตัวผูขนสง

	 5.	พาหนะที่ใชในการขนสง	โดยสามารถคลิกเลือกที่		

	 6.	เลขทะเบียนพาหนะที่ใชในการขนสง

	 7.	คลิก										เพื่อเลือกรายการของวัสดุที่ไมใชแลว

	 8.	ปริมาณที่ตองการแจงการขนสง
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	 		9.	หากปริมาณเปนคาประมาณใหคลิก										เพื่อระบุวาเปนคาประมาณ

	 10.	ภาชนะบรรจุ	หากไมทราบใหคลิกที่		

	 11.	จำนวนภาชนะบรรจุ

	 หลังจากนั้นผูกอกำเนิดจะตองคลิก										เพื่อยืนยันวาขอมูลเปนความจริง	และคลิกที่ปุม

																																		จะปรากฏหนาจอ	ดังรูป

รูปที่	1-60

	 จากรูปที่	1-60	แสดงขอความเตือนใหผูกอกำเนิดตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง	เมื่อตรวจสอบ

ขอมูลตาง	ๆ	เรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม																						จากนั้นจะปรากฏหนาจอดังรูป

รูปที่	1-61

	 จากรูปที่	1-61	แสดงเลขที่อางอิงที่ระบบออกใหอัตโนมัติ	และรายละเอียดตาง	ๆ	ผูกอกำเนิด

ควรทราบ	โดยผูกอกำเนิดสามารถพิมพใบกำกับการขนสงของเสียอันตรายได	ตัวอยางแสดงดังรูป
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รูปที่	1-62

	 	จากรูปที่	1-62		แสดงหนาจอของใบกำกับการขนสง		ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดตางๆ	ที่

ผูกอกำเนิดไดทำการพิมพขอมูลไวตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ
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G06 ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน (สก.�)

	 เมื่อผูกอกำเนิดเลือกเมนู	ขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใน

บริเวณโรงงาน	(สก.1)		จะเขาสูหนาจอที่มี	2	เมนูยอย	ดังรูป

รูปที่	1-63
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�) บันทึกคำขอสก.�

	 เมื่อคลิกเมนูนี้	จะปรากฏรายละเอียดของผูกอกำเนิด	และรายละเอียดของการขอขยายระยะ

เวลาดังรูป

รูปที่	1-64

	 จากรูปที่	1-64	แสดงหนาจอนี้ที่ใหผูกอกำเนิดทำการพิมพรายละเอียดตาง	ๆ	ดังตอไปนี้

	 1.	วันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุดในการขยายระยะเวลากักเก็บสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว

	 2.	จำนวนรายการวัสดุที่ไมใชแลว

	 3.	ความจำเปนในการขอขยายระยะเวลา

	 จากนั้นใหคลิกที่ปุม																																	จะเขาสูหนาจอเพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล

ดังรูป
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รูปที่	1-65	

	 จากรูปที่	1-65	ผูกอกำเนิดจะตองพิมพรายละเอียดตาง	ๆ	ดังตอไปนี้

	 1.	รหัสของเสีย

	 2.	ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว

	 3.	ปริมาณ	(ตัน)

	 4.	ลักษณะของภาชนะบรรจุ

	 5.	คลิก												เพื่อยืนยันขอมูลที่ขออนุญาต	และคลิกที่ปุม
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	 ในสวนของชอง	“เลขที่คำขอ”	ผูกอกำเนิดไมสามารถพิมพขอมูลได	เนื่องจากระบบจะออก

เลขที่คำขอใหอัตโนมัติ	และเมื่อคลิกที่ปุม																																										เรียบรอยแลว	จะปรากฏหนาจอ	

ดังรูป

รูปที่	1-66

	 จากรูปที่	1-66	เปนหนาจอนี้แสดงเลขที่คำขอ	และระบบไดบันทึกขอมูลและออกเลขที่คำขอ

ใหกับผูกอกำเนิดเรียบรอยแลว
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คูมือการสั่งจอง Order ผานเว็บไซต
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

	 1.	กรอกแบบฟอรมการขอรับรหัสผานไดจาก	www.betterworldgreen.com	ในหัวขอ	Register

	 2.	สำหรับทานที่เปนลูกคาของบริษัท	เบตเตอรฯ	ที่ตองการสั่งจอง	Order	ตองสมัครสมาชิก

ใหมกอนในหัวขอ	“กรุณาลงทะเบียน”	

	 3.	ทานจะไดรับ	Username	กับ	Password	ทาง	e-mail	ตอบกลับจากบริษัท	เบตเตอรฯ		เพื่อ

ทำการ	Login	เขาสูเมนูสั่งจอง	Order	(ใชไดเฉพาะลูกคาบริษัทฯเทานั้น)

ขั้นตอนการสั่งจอง Order ผานเว็บไซต 

1.	เขาสูหนาเว็บไซต	บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)	http://www.betterworldgreen.com
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2.	ให	Login	เขาระบบสมาชิก	โดยคลิกที่		“Register”		ที่เมนูดานซายมือของเว็บไซต

3.	ใหกรอก	User	Name		และ	Password		ที่ไดรับทางอีเมล
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4.		เมื่อทานล็อกอินเขาในระบบแลวจะเห็นเมนูทางซายมือดังรูปดานลาง

					(สามารถใชงานไดเฉพาะลูกคาของบริษัทฯ	เทานั้น)			ทานจะเห็นเมนูตางๆ	ทั้งหมด		5	เมนู		ดังนี้

	 1.	Log	out

	 2.	แกไขขอมูลสมาชิก

	 3.	สั่งจอง	Order

	 4.	E-Manifest	การขนสง	(รายการใบเมนิเฟสที่มี)

	 5.	E-Manifest		ยอดสะสม

5.	ถาทานตองการสั่งจอง	Order		ใหคลิกที่	“สั่งจอง	Order”		จะปรากฏหนาจอสำหรับการปอนขอมูล		

ดังรูปดานลาง
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6.		กรอกขอมูลใหครบถวนโดยเฉพาะในชองท่ีมีเคร่ืองหมาย		∗		กำกับ	เสร็จแลวลงช่ือพรอมท้ังระบุแผนก
ที่สั่ง	Order		ใสขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ	(ถามี)

7.	คลิกปุม	“ตรวจสอบการจอง	Order”		จะปรากฏหนาสำหรับการตรวจสอบขอมูลขึ้นมาดังรูปดานลาง

8.		คลิกปุม	“ยืนยันการจอง	Order”		ระบบจะสงขอมูลไปท่ีฝายลูกคาสัมพันธ		เพ่ือทำการตรวจสอบ

และแจงผลกลับไปยังลูกคา

	 มีขอสงสัยในการใชงานผานเว็บไซตประการใดติดตอแผนก	เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท	เบตเตอร	เวิลด	กรีน	จำกัด	(มหาชน)		โทรศัพท	0-2731-0080-1		ตอ	119
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