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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๓ (๓) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชกับโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งที่ตั้งอยูนอกเขตและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสง เสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปน
ผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย
“ของเสียอันตราย” หมายความวา สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบ หรือปนเปอน
สารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๒ ทายประกาศนี้
“การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา การบําบัด ทําลายฤทธิ์ ทิ้ง กําจัด
จําหนายจายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว
เพื่อทําการดังกลาว
“ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไ มใ ชแ ล ว” หมายความวา ผู ประกอบกิจการโรงงาน
ที่กอใหเกิดและมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง
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“ผูรวบรวมและขนสง” หมายความวา ผูมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง
เพื่อการขนสง และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่เก็บรวบรวม หรือขน
ถายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง
ของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗
“ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา ผูประกอบกิจการโรงงานที่มี
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสาร
กํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๕
“ใบกํากับการขนสง” หมายความวา แบบกํากับการขนสง ๐๒ ตามแนบทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗
“การแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การแจงขอมูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๔ รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในภาคผนวกที่ ๑ ทายประกาศนี้
ขอ ๕ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
๕.๑ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จากสํานักงาน บานพักอาศัย
และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน
๕.๒ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ไดแก
๕.๒.๑ กากกัมมันตรังสี
๕.๒.๒ มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
๕.๓ น้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง
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หมวด ๒
ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๖ ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา ๙๐ วัน
หากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ ตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก. ๑
ทายประกาศนี้ ในกรณีที่ครอบครองของเสียอัน ตรายใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๗ ตองมีผูควบคุมดูแ ลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา
และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕
และตองจัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ขอ ๘ ตองจัดทําแผนการปองกัน อุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล
อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือเหตุที่คาดไมถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๓
ทายประกาศนี้ และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงาน
และมีเสนทางหนีภัยไปยังที่ปลอดภัย
ขอ ๙ หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไป
เพื่อการจัดการดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๔ ทายประกาศนี้
ในกรณีที่ ทําการบําบัดหรื อกําจัด สิ่งปฏิกูล หรือวัส ดุที่ไมใ ช แ ลวภายในบริเ วณโรงงาน ต องปฏิบั ติ
ตามหมวด ๔ ขอ ๑๗ และขอ ๒๑ ถึงขอ ๒๔ ดวย
ใหใ ชแบบ สก. ๒ ทายประกาศนี้ใ นการยื่นขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแ ลว
ออกนอกบริเวณโรงงาน
ขอ ๑๐ ตองสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลวที่เปน ของเสียอัน ตรายใหกับผูรวบรวมและ
ขนสง หรือผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเทานั้น ในกรณีที่จะใชบริการของผูอื่นในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ขอ ๑๑ ตองมีใบกํากับการขนสง เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง
และใหแจงขอมูลการขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๒ ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และตองรับผิดชอบตอภาระ
ความรับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การทิ้งผิดที่ หรือการลักลอบทิ้ง และการรับคืน
เนื่องจากขอขัดแยงที่ไมเปนไปตามสัญญาการใหบริการระหวางผูกอกําเนิดและผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว จนกวาผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น
ไวในครอบครอง
ขอ ๑๓ ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. ๓ ทายประกาศนี้
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ของปถัดไป
ขอ ๑๔ การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เขามาหรือออกนอกราชอาณาจักร ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และกฎหมายระหวางประเทศดวย
หมวด ๓
การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ขอ ๑๕ กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตราย หรือ ผูบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย แตงตั้ง ตัวแทน
เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ขอ ๑๖ ผูแตงตั้งตัวแทนตองรับภาระความรับผิด (liability) รวมกับตัวแทนระหวางการดําเนินการ
ขนสง และตองดําเนินการเพื่อใหผูรวบรวมและขนสงปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. ๔ ทายประกาศนี้
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ของปถัดไป
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หมวด ๔
ผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตองปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ขอ ๑๘ ตองรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเฉพาะที่ไดรับอนุญาตตามเงื่อนไข
การประกอบกิจการโรงงานที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและตองแจงเปนหนังสือ
ใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ไดรับอนุญาต ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่สามารถรับดําเนินการได พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ขอ ๑๙ ตองใชใบกํากับการขนสง และตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เรื่อง การขนสงวัตถุอัน ตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อมีการรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
เขามาในบริเวณโรงงาน ใหแจงขอมูลตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ขอ ๒๐ ตองรับภาระความรับผิด (liability) ตอสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เมื่อรับดําเนินการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และไดลงลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงแลว
ขอ ๒๑ ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแ ลว
กอนการดําเนินการบําบัดหรือกําจัด จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของสถานประกอบการ หองปฏิบัติการ
วิเคราะหของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และใหเก็บขอมูลผลวิเคราะหไวอยางนอย ๓ ป เพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๒๒ ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมที่มีความรูเฉพาะ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งใด ๆ ที่มี ผลกระทบต อสิ่งแวดล อม กําหนดคุณสมบัติ ของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบั ติงานประจํ า
และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕
และตองจัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ขอ ๒๓ ตองจัดทําแผนการปองกัน อุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล
อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุที่คาดไมถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๓
ทายประกาศนี้ และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินอยางเหมาะสม
และเพียงพออยูภายในโรงงาน และมีเสนทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๔ ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. ๕ ทายประกาศนี้
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ของปถัดไป
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ คําขออนุญาตใด ๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
(เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่อยูระหวางการพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๔๑) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแลว
(เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ออกใหกอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ใหคงใชตอไปไดจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ใหมผี ลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคผนวกที่ 1
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
-------------------------------ขอ 1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวถูกแบงออกเปน 19 หมวดหมู และมีการกําหนดรหัสเฉพาะของ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยใชรหัสเลข 6 หลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เลข 2 หลักแรกแสดงถึงประเภทของการประกอบกิจการ หรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว ดังนี้
หมวด 01 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน
และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี
หมวด 02 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว การประมง การแปรรูปอาหารตาง ๆ
หมวด 03 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการแปรรูปไม และการผลิตแผนไม
เครื่องเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
หมวด 04 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หมวด 05 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซ
ธรรมชาติ และกระบวนการบําบัดถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน
หมวด 06 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิตสารอนินทรียตาง ๆ
หมวด 07 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิตสารอินทรียตาง ๆ
หมวด 08 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และ
การใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ
หมวด 09 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมที่เกีย่ วกับการถายภาพ
หมวด 10 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการใชความรอน
หมวด 11 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตาง ๆ ดวย
วิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ non-ferrous
hydro-metallurgy
หมวด 12 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ
พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
หมวด 13 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภท น้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว ไมรวมน้ํามัน
ที่บริโภคได
หมวด 14 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น
สารขับเคลื่อน ที่ไมรวมไวในหมวด 07 และหมวด 08
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หมวด 15 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทบรรจุภณ
ั ฑ วัสดุดดู ซับ ผาสําหรับเช็ด
วัสดุตัวกรอง และชุดปองกันที่ไมไดระบุไวในหมวดอื่น
หมวด 16 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทตาง ๆ ที่ไมไดระบุในหมวดอื่น
หมวด 17 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง
รวมถึงดินที่ขดุ จากพื้นที่ปนเปอน
หมวด 18 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว
รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข
หมวด 19 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย
โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม
1.2 เลข 2 หลักกลาง แสดงถึงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้น ๆ ที่ทําใหเกิด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือเปนชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
1.3 เลข 2 หลักสุดทาย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนัน้ เชน
รหัส 05 07 01 หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี (05) จาก
กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ (07) ที่ปนเปอนดวยปรอท (01) เปนตน
ขอ 2 ในการกําหนดรหัสที่เหมาะสมกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ใหพิจารณาวาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดขึ้น มาจากกระบวนการที่สอดคลอง
กับ หมวด 01 ถึง หมวด 12 หรือ หมวด 17 ถึง หมวด 19 หรือไม โดยใหหารหัสเลข 6 หลักที่เหมาะสม
ในหมวดเหลานี้ ยกเวนรหัสที่มีเลข 2 หลักสุดทายเปน 99
2.2 หากไมสามารถหารหัสที่เหมาะสมตามขอ 2.1 ได ใหตรวจสอบรหัสตามชนิดของสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ในหมวด 13 ถึง 15
2.3 ถายังไมสามารถระบุได ใหตรวจสอบรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ในหมวด 16
2.4 หากไมสามารถระบุรหัสเลข 6 หลักจากหมวด 16 ได ใหกลับไปใชรหัสที่มีเลข 2 หลัก
สุดทายเปน 99 ในหมวดที่เกี่ยวของในขอ 2.1
ขอ 3 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีรหัสเลข 6 หลักกํากับดวยตัวอักษร HA (Hazardous waste –
Absolute entry) หรือ HM (Hazardous waste – Mirror entry) ถือวาเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่
มีคุณสมบัติเปนของเสียอันตราย ตามคุณลักษณะทีก่ ําหนดไวในภาคผนวกที่ 2 สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีรหัสกํากับดวย HM ผูประกอบการตองทําการวิเคราะหตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดใน
ภาคผนวกที่ 2 ในกรณีทตี่ องการโตแยงวาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวไมเขาขายเปนของเสีย
อันตรายตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 4 รหัสเลข 6 หลักของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามประกาศฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ดังนี้
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01

ของเสียจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธี
กายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and
chemical treatment of minerals)

01 01
01 01 01

ของเสียจากการขุดแรธาตุ (wastes from mineral excavation)
ของเสียที่ไดจากการขุดแรโลหะ (wastes from mineral metalliferous excavation)

01 01 02

ของเสียที่ไดจากการขุดแรอโลหะ (wastes from mineral non-metalliferous excavation)

01 03
01 03 04
01 03 05
01 03 06
01 03 07
01 03 08
01 03 09
01 03 99
01 04
01 04 07
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12
01 04 13

ของเสียจากการปรับสภาพแรโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical
processing of metalliferous minerals)
HA หางแรที่มีสภาพเปนกรดจากกระบวนการแปรสภาพสินแรซัลไฟด (acid-generating tailings from
processing of sulfide ore)
HM หางแรที่มีสารอันตราย (other tailings containing dangerous substances)
หางแรอื่น ๆ ที่ไมใช 01 03 04 และ 01 03 05 (tailings other than those mentioned in 01 03 04 and 01 03 05)
HM ของเสียอื่น ๆ จากการปรับสภาพแรโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี ที่มีสารอันตราย (other wastes
containing dangerous substances from physical and chemical processing of metalliferous minerals)
ของเสียที่เปนฝุนและผงอื่น ๆ ที่ไมใช 01 03 07 (dusty and powdery wastes other than those
mentioned in 01 03 07)
โคลนแดงจากการผลิตอลูมินา ที่ไมใช 01 03 07 (red mud from alumina production other than the
wastes mentioned in 01 03 07)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการปรับสภาพแรอโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical
processing of non-metalliferous minerals)
HM ของเสียจากการปรับสภาพแรอโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมีที่มีสารอันตราย (wastes containing
dangerous substances from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals)
ของเสียที่เปนกรวดและหินบดยอย ที่ไมใช 01 04 07 (waste gravel and crushed rocks other than
those mentioned in 01 04 07)
ของเสียที่เปนทรายหรือดิน (waste sand and clays)
ของเสียที่เปนฝุนและผงอื่น ๆ ที่ไมใช 01 04 07 (dusty and powdery wastes other than those
mentioned in 01 04 07)
ของเสียจากกระบวนการแปรสภาพแรโปแตสและเกลือหิน ที่ไมใช 01 04 07 (wastes from potash
and rock salt processing other than those mentioned in 01 04 07)
หางแรและของเสียอื่น ๆ จากการลางและทําความสะอาดของแรธาตุ ที่ไมใช 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)
ของเสียจากการตัดและเลื่อยหิน ที่ไมใช 01 04 07 (wastes from stone cutting and sawing other than
those mentioned in 01 04 07)
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ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
โคลนและของเสียอื่น ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes)
ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใชโคลนน้ําจืด (freshwater drilling muds and wastes)
HA ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใชน้ํามัน (oil-containing drilling muds and wastes)
HM ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะ ที่มีสารอันตราย (drilling muds and other drilling wastes
containing dangerous substances)
ของเสียและน้ําโคลนจากการขุดเจาะที่ใชแรแบไรท ที่ไมใช 01 05 05 และ 01 05 06 (baritecontaining drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06)
ของเสียและน้ําโคลนจากการขุดเจาะที่ใชคลอไรด ที่ไมใช 01 05 05 และ 01 05 06 (chloridecontaining drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)

02

ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม
การลาสัตว การประมง การแปรรูปอาหารตาง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture,
aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing)

02 01

ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว และ
การประมง (wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing)
ตะกอนจากการลางและทําความสะอาด (sludges from washing and cleaning)
เศษเนื้อเยื่อของสัตว (animal-tissue waste)
เศษเนื้อเยื่อของพืช (plant-tissue waste)
ของเสียประเภทพลาสติก ที่ไมใชบรรจุภัณฑ (waste plastics (except packaging))
มูลสัตว (รวมทั้งเศษฟาง) น้ําเสีย ซึ่งเก็บรวบรวมเพื่อนําไปบําบัดที่อื่น (animal feces, urine and
manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site)
ของเสียจากการทําปาไม (wastes from forestry)
HM ของเสียจากเคมีเกษตร ที่มีสารอันตราย (agrochemical waste containing dangerous substances)
ของเสียจากเคมีเกษตร ที่ไมใช 02 01 08 (agrochemical waste other than those mentioned in 02 01 08)
เศษโลหะ (waste metal)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตวตาง ๆ และปลา (wastes from the preparation and processing of
meat, fish and other foods of animal origin)
ตะกอนจากการลางและทําความสะอาด (sludges from washing and cleaning)
เศษเนื้อเยื่อสัตว (animal-tissue waste)
วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or
processing)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
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HA
HA
HA

ของเสียจากการเตรียมและแปรรูปผลไม ผัก ธัญพืช น้ํามันที่บริโภคได โกโก กาแฟ ชา และยาสูบ
(รวมทั้งของเสียจากการดองหรือหมัก) ของเสียจากการผลิตและสกัดยีสต การเตรียมและหมัก
กากน้ําตาล (โมลาส) (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)
ตะกอนจากการลาง การทําความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก และการแยก (sludges from
washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation)
ของเสียจากการใชสารกันบูด (wastes from preserving agents)
ของเสียจากการสกัดดวยตัวทําละลาย (wastes from solvent extraction)
วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or
processing)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตน้ําตาล (wastes from sugar processing)
ตะกอนจากการลางและทําความสะอาดออย (sugar cane) หรือหัวน้ําตาล (sugar beet) (soil from
cleaning and washing)
แคลเซียมคารบอเนตที่ไมไดคุณภาพ (off-specification calcium carbonate)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
สารละลาย lead subacetate ที่ใชงานแลว (spent lead subacetate)
กระดาษกรองที่ปนเปอน lead subacetate (filter paper contaminated with lead subacetate)
สารละลายที่ผา นการกรองที่มี lead subacetate (filtrate containing lead subacetate)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑนม (wastes from the dairy products industry)
วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or
processing)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and
confectionery industry)
วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or
processing)
ของเสียจากการใชสารกันบูด (wastes from preserving agents)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
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ของเสียจากการผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล (ไมรวมการผลิตเครื่องดื่ม
กาแฟ ชา และโกโก) (wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages
(except coffee, tea and cocoa))
ของเสียจากการลาง การทําความสะอาด และการลดขนาดวัตถุดิบโดยวิธีเชิงกล การสับ (wastes
from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials) เปนตน
ของเสียจากการกลั่นแอลกอฮอล (wastes from spirits distillation)
ของเสียจากกรรมวิธีทางเคมี (wastes from chemical treatment)
วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคหรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or
processing)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)

03

ของเสียจากกระบวนการผลิตไม และการผลิตแผนไม เครื่องเรือน เยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
(Wastes from wood processing and the production of panels and furniture, pulp,
paper and cardboard)

03 01

ของเสียจากกระบวนการผลิตไม และการผลิตแผนไม เครื่องเรือน (wastes from wood processing
and the production of panels and furniture)
ของเสียประเภทเปลือกไม และไมกอก (waste bark and cork)
HM ขี้เลื่อย เศษไมจากการตัดแตงขึ้นรูปและตัดชิ้นไม ไมอัดและไมวีเนียร ที่มีสารอันตราย (sawdust,
shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing dangerous substances)
ขี้เลื่อย เศษไมจากการตัดแตงขึ้นรูปและตัดชิ้นไม ไมอัดและไมวีเนียร ที่ไมใช 03 01 04 (sawdust,
shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการรักษาเนื้อไม (wastes from wood preservation)
HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียที่ไมมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน (non-halogenated
organic wood preservatives)
HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียที่มีองคประกอบของคลอรีน (organochlorinated wood preservatives)
HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียที่มีองคประกอบของโลหะ (organometallic wood preservatives)
HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอนินทรีย (inorganic wood preservatives)
HM น้ํายารักษาเนื้อไมอื่น ๆ ที่มีสารอันตราย (other wood preservatives containing dangerous substances)
น้ํายารักษาเนื้อไมอื่น ๆ ที่ไมไดระบุขางตน (wood preservatives not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (wastes from pulp, paper and
cardboard production and processing)
ของเสียประเภทเปลือกไม และเนื้อไม (waste bark and wood)
HM green liquor sludge จากกระบวนการเรียกคืนน้ํายาตมเยื่อ (green liquor sludge (from recovery of
cooking liquor))
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HM กากตะกอนจากขั้นตอนการกําจัดหมึกพิมพในกระบวนการนํากระดาษกลับมาใชใหม (de-inking
sludges from paper recycling)
สวนเหลือทิ้งจากการแยกเยื่อจากเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งดวยวิธีเชิงกล (mechanically
separated rejects from pulping of waste paper and cardboard)
ของเสียจากการคัดแยกเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งเพื่อนําไปใชในกระบวนการนํากระดาษ
กลับมาใชใหม (wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling)
กากปูนขาว (lime mud waste)
เศษเสนใย กากตะกอนเสนใย สารเพิ่มเนื้อและสารเคลือบผิวจากการแยกเชิงกล (fiber rejects,
fiber-, filler- and coating-sludges from mechanical separation)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 03 03 10 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 03 03 10)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ (wastes from the
leather, fur and textile industries)
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HM
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04 01 09
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04 02
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04 02 10

ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนังและขนสัตว (wastes from the leather and fur industry)
ของเสียจากการแลเนื้อ แยกหนัง (fleshing and lime split wastes)
กากปูนขาว (liming waste)
ของเสียจากกระบวนการลางไขมันดวยตัวทําละลาย (degreasing wastes containing solvents
without a liquid phase)
น้ํายาฟอกโครม (tanning liquor containing chromium)
น้ํายาฟอกหนังอื่น ที่ไมมีโครเมี่ยม (tanning liquor free of chromium) เชน น้ํายาฟอกฝาด
(Vegetable-tanning liquor) เปนตน
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีโครเมี่ยม (sludges, in particular from on-site effluent
treatment containing chromium)
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมีโครเมี่ยม (sludges, in particular from on-site effluent
treatment free of chromium)
เศษหนังที่ผานการฟอกโครมแลว ไดแก แผนหนัง ฝุนหนังที่เกิดจากการตัดแตง (waste tanned
leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium)
ของเสียจากการตกแตงใหสําเร็จ (wastes from dressing and finishing)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ (wastes from the textile industry)
ของเสียจากวัสดุคอมโพสิทตาง ๆ ไดแก impregnated textile, elastomer, plastomer (wastes from
composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer))
สารอินทรียที่เปนผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน ไขพืช ไขสัตว ขี้ผึ้ง (organic matter from natural
products (for example grease, wax)) เปนตน
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HM ของเสียจากกระบวนการทําสําเร็จดวยตัวทําละลายอินทรีย (wastes from finishing containing
organic solvents)
ของเสียจากกระบวนการทําสําเร็จ ที่ไมใช 04 02 14 (wastes from finishing other than those
mentioned in 04 02 14)
HM สียอมและสารสี (dyestuffs and pigments) ที่มีสารอันตราย (dyestuffs and pigments containing
dangerous substances)
สียอมและสารสี ที่ไมใช 04 02 16 (dyestuffs and pigments other than those mentioned in
04 02 16)
HM ของเสียจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment containing
dangerous substances)
ของเสียจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 04 02 19 (sludges from on-site effluent treatment other than
those mentioned in 04 02 19)
เศษเสนใย สิ่งทอที่ยังไมไดผานการฟอกยอม (wastes from unprocessed textile fibres)
เศษเสนใย สิ่งทอที่ผานการฟอกยอมแลว (wastes from processed textile fibres)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

05

ของเสียจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการบําบัด
ถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน (Wastes from petroleum refining, natural gas
purification and pyrolytic treatment of coal)
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ของเสียจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม (wastes from petroleum refining)
HA กากตะกอนจากกระบวนการกําจัดเกลือ (desalter sludges)
HA กากตะกอนกนถังบรรจุปโตรเลียม (tank bottom sludges)
HA กากตะกอนอัลคิลที่มีสภาพเปนกรด (acid alkyl sludges)
HA น้ํามันที่หกหลน (oil spills)
HA กากตะกอนปนเปอนน้ํามันจากการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในโรงงาน (oily sludges from
maintenance operations of the plant or equipment)
HA น้ํามันดิน (tars) ที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
HA น้ํามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 05 01 09 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 05 01 09)
HA ของเสียจากการลางน้ํามันเชื้อเพลิงดวยดาง (wastes from cleaning of fuels with bases)
HM กรดตาง ๆ ที่มีน้ํามันปน (oil containing acids)
กากตะกอนจากน้ําปอนหมอไอน้ํา (boiler feedwater sludges)
ของเสียจากหอเย็น (wastes from cooling columns)

05 01 07
05 01 08
05 01 09
05 01 10
05 01 11
05 01 12
05 01 13
05 01 14

-905 01 15
05 01 16
05 01 17
05 01 99
05 06
05 06 01
05 06 03
05 06 04
05 06 99
05 07
05 07 01
05 07 02
05 07 99

06

HA

สารกรอง (clay) ที่ใชงานแลว (spent filter clays)
ของเสียที่ประกอบดวยกํามะถันจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในปโตรเลียม (sulfur-containing
wastes from petroleum desulfurisation)
บิทูเมน (bitumen)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการบําบัดถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน (wastes from the pyrolytic
treatment of coal)
HA น้ํามันดิน (tars) ที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
HA น้ํามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars)
ของเสียจากหอเย็น (wastes from cooling columns)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการแยกกาซธรรมชาติและการขนสง (wastes from natural gas purification and
transportation)
HM ของเสียที่มีปรอทเจือปน (wastes containing mercury)
ของเสียที่มีกํามะถันเจือปน (wastes containing sulfur)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรียต าง ๆ (Wastes from inorganic chemical
processes)

06 01
06 01 01
06 01 02
06 01 03
06 01 04
06 01 05
06 01 06
06 01 99
06 02

HA
HA
HA
HA
HA
HA

06 02 01
06 02 03
06 02 04
06 02 05
06 02 99

HA
HA
HA
HA

ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานกรดอนินทรียตาง ๆ
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids)
กรดกํามะถัน (กรดซัลฟูริก) และกรดซัลฟูรัส (sulfuric acid and sulfurous acid)
กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) (hydrochloric acid)
กรดกัดแกว (กรดไฮโดรฟลูออริก) (hydrofluoric acid)
กรดฟอสฟอริกและกรดฟอสฟอรัส (phosphoric and phosphorous acid)
กรดไนตริกและกรดไนตรัส (nitric acid and nitrous acid)
กรดอนินทรียอื่น ๆ (other acids)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานดางอนินทรียตาง ๆ
(wastes from the MFSU of bases)
แคลเซียมไฮดรอกซไซด (calcium hydroxide)
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide)
โซเดียมไฮดรอกไซดและ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (sodium and potassium hydroxide)
ดางอื่น ๆ (other bases)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

- 10 06 03

06 03 11

HM

06 03 13
06 03 14

HM

06 03 15
06 03 16
06 03 99
06 04

HM

06 04 03
06 04 04
06 04 05
06 04 99
06 05
06 05 02

HM
HM
HM

HM

06 05 03
06 06

06 06 02
06 06 03

HM

06 06 99
06 07

06 07 01
06 07 02

HM
HA

ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานเกลืออนินทรีย สารละลาย
เกลืออนินทรียและโลหะออกไซดตาง ๆ (wastes from the MFSU of salts and their solutions and
metallic oxides)
เกลืออนินทรียในรูปของแข็งและสารละลายที่มีไซยาไนด (solid salts and solutions containing
cyanides)
เกลืออนินทรียและสารละลายที่มีโลหะหนัก (solid salts and solutions containing heavy metals)
เกลืออนินทรียและสารละลายอื่น ๆ ที่ไมใช 06 03 11 และ 06 03 13 (solid salts and solutions other
than those mentioned in 06 03 11 and 06 03 13)
โลหะออกไซดที่มีโลหะหนัก (metallic oxides containing heavy metals)
โลหะออกไซด ที่ไมใช 06 03 15 (metallic oxides other than those mentioned in 06 03 15)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียที่มีโลหะ ที่ไมใชของเสียรหัส 06 03 (metal-containing wastes other than those mentioned
in 06 03)
ของเสียที่มีองคประกอบของอารซีนิก (wastes containing arsenic)
ของเสียที่มีองคประกอบของปรอท (wastes containing mercury)
ของเสียที่มีโลหะหนักอื่น ๆ (wastes containing other heavy metals)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 06 05 02 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 06 05 02)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกกํามะถัน
(sulfur chemicals) กระบวนการผลิตอื่นที่ใชสารเคมี จําพวกกํามะถันและกระบวนการกําจัด
กํามะถัน (desulfurisation) (wastes from the MFSU of sulfur chemicals, sulfur chemical
processes and desulfurisation processes)
ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟดที่เปนอันตราย (wastes containing dangerous sulfides)
ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด ที่ไมใช 06 06 02 (wastes containing sulfides other than those
mentioned in 06 06 02)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานธาตุฮาโลเจนตาง ๆ
(halogens) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใชธาตุฮาโลเจน (wastes from the MFSU of halogens and
halogen chemical processes)
ของเสียที่มีแรใยหินจากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส (wastes containing asbestos from electrolysis)
ถานกัมมันตจากกระบวนการผลิตคลอรีน (activated carbon from chlorine production)

- 11 06 07 03
06 07 04
06 07 99
06 08
06 08 02
06 08 99
06 09

06 09 02
06 09 03
06 09 04
06 09 99
06 10

06 10 02

HM กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน (barium sulfate sludge containing mercury)
HA สารละลาย และกรดตาง ๆ (solutions and acids, for example contact acid)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานธาตุซิลิคอนและอนุพันธ
ของธาตุซิลิคอน (wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives)
HM ของเสียที่มีสารซิลิโคน ที่เปนอันตราย เชน คลอโรซิเลน (chlorosilanes) (wastes containing
dangerous silicones such as chlorosilanes) เปนตน
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกฟอสฟอรัส
(phosphorus chemicals) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใชสารเคมีจําพวกฟอสฟอรัส (wastes from the
MFSU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes)
ตะกรันฟอสฟอรัส (phosphorous slag)
HM ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐาน ที่มีหรือปนเปอนดวยสารอันตราย (calciumbased reaction wastes containing or contaminated with dangerous substances)
ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐาน ที่ไมใช 06 09 03 (calcium-based reaction wastes
other than those mentioned in 06 09 03)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกไนโตรเจน
(nitrogen chemicals) กระบวนการผลิตอื่นที่ใชสารเคมีจําพวกไนโตรเจน และกระบวนการผลิตปุย
(wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertilizer
manufacture)
HM ของเสียที่มีสารอันตราย (wastes containing dangerous substances)

06 10 99

ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

06 11

ของเสียจากการผลิตสีอนินทรียและสารทึบแสง (wastes from the manufacture of inorganic
pigments and opacificiers)
ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐานจากการผลิตไททาเนียมไดออกไซด (calciumbased reaction wastes from titanium dioxide production)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใชสารเคมีอนินทรียอื่น ๆ (wastes from inorganic chemical
processes not otherwise specified)
ผลิตภัณฑสารเคมีอนินทรียที่ปกปองพืช รักษาเนื้อไมและกําจัดสิ่งมีชีวิต (inorganic plant protection
products, wood-preserving agents and other biocides)
ถานกัมมันตที่ใชแลว ที่ไมใช 06 07 02 (spent activated carbon (except 06 07 02))
ผงคารบอน (carbon black)
ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ (wastes from asbestos processing)

06 11 01
06 11 99
06 13
06 13 01

HA

06 13 02
06 13 03
06 13 04

HA
HA
HA

- 12 06 13 05
06 13 99

HA

07

ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรียตาง ๆ (Wastes from organic chemical processes)

07 01

เขมา (soot)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีอินทรียพื้นฐาน
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals)
aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)

07 01 01

HA

07 01 03

HA

07 01 04

HA

07 01 07

HA

07 01 08
07 01 09

HA
HA

07 01 10
07 01 11

HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 01 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 01 11)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานพลาสติก ยางสังเคราะห
และ เสนใยประดิษฐ (wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres)
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)

07 01 12
07 01 99
07 02
07 02 01
07 02 03
07 02 04
07 02 07
07 02 08
07 02 09

- 13 07 02 10
07 02 11
07 02 12
07 02 13
07 02 14
07 02 15
07 02 16
07 02 17
07 02 99
07 03

07 03 01
07 03 03
07 03 04
07 03 07
07 03 08
07 03 09
07 03 10
07 03 11
07 03 12
07 03 99

HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 02 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 02 11)
ของเสียจําพวกพลาสติก (waste plastic)
HM ของเสียจากสารเติมแตง ที่มีสารอันตราย (wastes from additives containing dangerous substances)
ของเสียจากสารเติมแตง ที่ไมใช 07 02 14 (wastes from additives other than those mentioned in 07 02 14)
HM ของเสียที่มีสารซิลิโคน ที่เปนอันตราย เชน คลอโรซิเลน (chlorosilanes) (wastes containing
dangerous silicones such as chlorosilanes) เปนตน
ของเสียที่มีซิลิโคน ที่ไมใช 07 02 16 (wastes containing silicones other than those mentioned in 07 02 16)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสียอมที่เปนสารอินทรีย
และสารสี ที่ไมใชของเสียรหัส 06 11 (wastes from the MFSU of organic dyes and pigments
(except 06 11))
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)
HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM ของเสียจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment containing
dangerous substances)
ของเสียจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 03 11 (sludges from on-site effluent treatment other than
those mentioned in 07 03 11)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

- 14 07 04

07 04 01
07 04 03
07 04 04
07 04 07
07 04 08
07 04 09
07 04 10
07 04 11
07 04 12
07 04 13
07 04 99
07 05
07 05 01
07 05 03
07 05 04
07 05 07
07 05 08
07 05 09
07 05 10

ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานผลิตภัณฑสารเคมีอินทรีย
ที่ปกปองพืช (ที่ไมใชของเสียรหัส 02 01 08 และ 02 01 09) รักษาเนื้อไม (ที่ไมใชของเสียรหัส 03
02) และกําจัดสิ่งมีชีวิต (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)
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)
HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 04 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 04 11)
HM ของเสียที่อยูในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous substances)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานเภสัชภัณฑ (wastes from
the MFSU of pharmaceuticals)
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)
HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)

- 15 07 05 11
07 05 12
07 05 13
07 05 14
07 05 99
07 06

07 06 01
07 06 03
07 06 04
07 06 07
07 06 08
07 06 09
07 06 10
07 06 11
07 06 12
07 06 99
07 07

07 07 01
07 07 03
07 07 04

HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 05 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 05 11)
HM ของเสียที่อยูในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous substances)
ของเสียที่อยูในรูปของแข็ง ที่ไมใช 07 05 13 (solid wastes other than those mentioned in 07 05 13)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานไขมัน ไข จารบี สบู
สารซักฟอก สารฆาเชื้อ และเครื่องสําอางค (wastes from the MFSU of fats, grease, soaps,
detergents, disinfectants and cosmetics)
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)
HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 06 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 06 11)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานเคมีภัณฑและสารเคมี
บริสุทธิอ์ ื่น ๆ (wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise
specified)
HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and
mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic
solvents, washing liquids and mother liquors)
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08

HA

ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated
still bottoms and reaction residues)
HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
HA กอนกรอง (filter cakes) ที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated
filter cakes and spent absorbents)
HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents)
HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 07 07 11 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 07 07 11)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลือบเงา
สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ (Wastes from the manufacture,
formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous
enamels), adhesives, sealant and printing inks)
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ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสีหรือสารเคลือบเงา และ
กระบวนการลางขัดสีหรือสารเคลือบเงา (wastes from MFSU and removal of paint and varnish)
กากสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (waste paint and varnish
containing organic solvents or other dangerous substances)
กากสี/สารเคลือบเงา ที่ไมใช 08 01 11 (waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11)
กากตะกอนสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (sludges from paint or
varnish containing organic solvents or other dangerous substances)
กากตะกอนสี/สารเคลือบเงา ที่ไมใช 08 01 13 (sludges from paint or varnish other than those
mentioned in 08 01 13)
กากตะกอนน้ําเสียซึ่งมีส/ี สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (aqueous
sludges containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances)
กากตะกอนน้ําเสียซึ่งมีส/ี สารเคลือบเงา ที่ไมใช 08 01 15 (aqueous sludges containing paint or
varnish other than those mentioned in 08 01 15)
ของเสียจากการลางขัดสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (wastes from
paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances)
ของเสียจากการลางขัดสี/สารเคลือบเงา ที่ไมใช 08 01 17 (wastes from paint or varnish removal
other than those mentioned in 08 01 17)
น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น
(aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous
substances)
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น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนสี/สารเคลือบเงา ที่ไมใช 08 01 19 (aqueous suspensions containing
paint or varnish other than those mentioned in 08 01 19)
สารลอกสี/สารเคลือบเงา ที่ผา นการใชงานแลว (waste paint or varnish remover)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานสารเคลือบผิวอื่น ๆ รวมถึงการ
เคลือบดวยวัสดุเซรามิก (wastes from MFSU of other coatings (including ceramic materials))
เศษผงเคลือบผิว (waste coating powders)
กากตะกอนน้ําเสียที่มีวัสดุเซรามิกส (aqueous sludges containing ceramic materials)
น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนวัสดุเซรามิกส (aqueous suspensions containing ceramic materials)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของหมึกพิมพ (wastes from MFSU of
printing inks)
กากตะกอนน้ําเสียที่มีหมึก (aqueous sludges containing ink)
น้ําเสียที่มีหมึก (aqueous liquid waste containing ink)
กากหมึกที่มีสารอันตราย (waste ink containing dangerous substances)
กากหมึก ที่ไมใช 08 03 12 (waste ink other than those mentioned in 08 03 12)
กากตะกอนหมึกที่มีสารอันตราย (ink sludges containing dangerous substances)
กากตะกอนหมึก ที่ไมใช 08 03 14 (ink sludges other than those mentioned in 08 03 14)
ของเสียประเภทน้ํายากัดแกะลาย (waste etching solutions)
กากหมึกพิมพที่มีสารอันตราย (waste printing toner containing dangerous substances)
กากหมึกพิมพ ที่ไมใช 08 03 17 (waste printing toner other than those mentioned in 08 03 17)
น้ํามันชวยการกระจายตัว (disperse oil)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานกาว/สารติดผนึก (wastes from
MFSU of adhesives and sealant (including waterproofing products))
กากกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอืน่ (waste adhesives and sealant
containing organic solvents or other dangerous substances)
กากกาว/สารติดผนึก ที่ไมใช 08 04 09 (waste adhesives and sealant other than those mentioned in
08 04 09)
กากตะกอนกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (adhesive and sealant
sludges containing organic solvents or other dangerous substances)
กากตะกอนกาวและสารติดผนึก ที่ไมใช 08 04 11 (adhesive and sealant sludges other than those
mentioned in 08 04 11)
กากตะกอนน้ําเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอืน่ (aqueous sludges
containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances)
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กากตะกอนน้ําเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่ไมใช 08 04 13 (aqueous sludges containing adhesives or
sealant other than those mentioned in 08 04 13)
HM น้ําเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (aqueous liquid waste
containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances)
น้ําเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่ไมใช 08 04 15 (aqueous liquid waste containing adhesives or sealant
other than those mentioned in 08 04 15)
HA น้ํามันยางสน (rosin oil)

08 04 99

ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

08 05

ของเสียที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified in 08)
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ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถายภาพ (Wastes from the photographic industry)
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ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถายภาพ (wastes from the photographic industry)
HA น้ํายาลางฟลมภาพ (water-based developers and activator solutions)
HA น้ํายาลางฟลมภาพ (water-based offset plate developer solutions)
HA ตัวทําละลายลางฟลมภาพ (solvent-based developer solutions)
HA สารละลาย fixer ไดแก สารละลายโซเดียมไทโอซัสเฟต แอมโมเนียมไทโอซัสเฟต (fixer solutions)
HA สารละลายฟอกฟลมภาพ (bleach solutions and bleach fixer solutions)
HM ของเสียที่มีองคประกอบของธาตุเงินจากการบําบัดน้ํายา หรือสารละลาย หรือตัวทําละลายลาง
หรือ ฟอกฟลมภาพที่ใชงานแลว (wastes containing silver from on-site treatment of photographic
wastes)
ฟลมและภาพถาย ที่มีองคประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน (photographic film and
paper containing silver or silver compounds)
ฟลมและภาพถาย ที่ไมมีองคประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน (photographic film
and paper free of silver or silver compounds)
กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวทิ้งที่ถอดแบตเตอรี่ทิ้งแลวหรือไมมีแบตเตอรี่บรรจุ (single-use
cameras without batteries)
HA กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวทิ้งที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู (แบตเตอรี่ตามชนิดที่ระบุในรหัส 16 06 01
16 06 02 หรือ 16 06 03) (single-use cameras containing batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or
16 06 03)
กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวทิ้งที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู ที่ไมใช 09 01 11 (single-use cameras
containing batteries other than those mentioned in 09 01 11)
HA น้ําเสียจากกระบวนการสกัดโลหะเงินกลับมาใชใหม ที่ไมใช 09 01 06 (aqueous liquid waste from
on-site reclamation of silver other than those mentioned in 09 01 06)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

09 01 07
09 01 08
09 01 10
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09 01 12
09 01 13
09 01 99

เศษกาวหรือของเสียที่มีสารประกอบไอโซไซยาเนต (waste isocyanates)

- 19 -

10

ของเสียจากกระบวนการใชความรอน (Wastes from thermal processes)
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10 01 21
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ของเสียจากการผลิตไฟฟาและโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม (ที่ไมใชของเสียรหัส 19) (wastes
from power stations and other combustion plants (except 19))
เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่ไมใช 10 01 04 (bottom ash, slag and boiler dust
(excluding boiler dust mentioned in 10 01 04))
เถาลอยจากการเผาไหมถานหิน (coal fly ash)
เถาลอยจากการเผาไหมถานหินรวน (peat) และจากไมที่ไมมีการอาบน้ํายา (fly ash from peat and
untreated wood)
เถาลอยและฝุนจากหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง (oil fly ash and boiler dust)
กากแคลเซียมในรูปของแข็งซึ่งไดจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในไอเสีย (calcium-based reaction
wastes from flue-gas desulfurisation in solid form)
กากแคลเซียมในรูปตะกอนซึ่งไดจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในไอเสีย (calcium-based reaction
wastes from flue-gas desulfurisation in sludge form)
กรดซัลฟูริก (sulfuric acid)
เถาลอยจากการเผาไหมเชื้อเพลิงซึ่งมีสารอีมัลซิไฟดไฮโดรคารบอน (fly ash from emulsified
hydrocarbons used as fuel)
เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่มีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายรวมดวย
(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration containing dangerous substances)
เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่มีการเผาสารหรือของเสียอื่นรวมดวย ที่ไมใช 10 01 14
(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration other than those mentioned in 10 01 14)
เถาลอยจากการเผาไหม ที่มีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายรวมดวย (fly ash from coincineration containing dangerous substances)
เถาลอยจากการเผาไหม ที่มีการเผาสารหรือของเสียอื่นรวมดวย ที่ไมใช 10 01 16 (fly ash from coincineration other than those mentioned in 10 01 16)
ของเสียจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (wastes from gas cleaning containing dangerous substances)
ของเสียจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 01 05 10 01 07 และ 10 01 08 (wastes from gas cleaning
other than those mentioned in 10 01 05, 10 01 07 and 10 01 18)
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
containing dangerous substances)
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 10 01 20 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 10 01 20)
กากตะกอนน้ําเสียจากการลางหมอไอน้ําที่มีสารอันตราย (aqueous sludges from boiler cleansing
containing dangerous substances)
กากตะกอนน้ําเสียจากการลางหมอไอน้ําที่ไมใช 10 01 22 (aqueous sludges from boiler cleansing
other than those mentioned in 10 01 22)
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10 02 08
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10 03 19
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ทรายจากกระบวนการฟลูอิดไดสเบด (sands from fluidised beds)
ของเสียจากถังเก็บสํารองเชื้อเพลิงและการบดถานหินใหเปนผง (wastes from fuel storage and
preparation of coal-fired power plants)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น (wastes from cooling-water treatment)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา (wastes from the iron and steel industry)
ของเสียจากกระบวนการปรับคุณภาพตะกรัน (wastes from the processing of slag)
ตะกรันที่ยังไมผานกระบวนการปรับคุณภาพ (unprocessed slag)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment
containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 02 07 (solid wastes from gas treatment other
than those mentioned in 10 02 07)
สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด (mill scales)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing
oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 02 11 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 02 11)
ตะกอนกรองและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from gas
treatment containing dangerous substances)
ตะกอนกรองและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 02 13 (sludges and filter cakes from gas
treatment other than those mentioned in 10 02 13)
ตะกอนกรองและกอนกรองอื่น (other sludges and filter cakes)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมถลุงอลูมิเนียม (wastes from aluminium thermal metallurgy)
เศษขั้วประจุบวก (anode scraps)
ตะกรันจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิ (primary production slags)
กากอลูมิเนียมออกไซด (waste alumina)
ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ (salt slags from secondary production)
กากตะกรันดําจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ (black drosses from secondary production)
ตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเมื่อสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่เปนอันตราย
(skimming that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities)
ตะกรันลอย ที่ไมใช 10 03 15 (skimming other than those mentioned in 10 03 15)
ของเสียปนเปอนน้ํามันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก (tar-containing wastes from anode manufacture)
ของเสียปนเปอนคารบอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ที่ไมใช 10 03 17 (carbon-containing wastes
from anode manufacture other than those mentioned in 10 03 17)
ฝุนจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances)
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ฝุนจากเตาหลอม ที่ไมใช 10 03 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 03 19)
ฝุนละออง (รวมฝุนจาก ball-mill) ที่มีสารอันตราย (other particulates and dust (including ball-mill
dust) containing dangerous substances)
ฝุนละออง (รวมถึงฝุนจาก ball-mill) ที่ไมใช 10 03 21 (other particulates and dust (including ballmill dust) other than those mentioned in 10 03 21)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment
containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 03 23 (solid wastes from gas treatment other
than those mentioned in 10 03 23)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from gas
treatment containing dangerous substances)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 03 25 (sludges and filter cakes from gas
treatment other than those mentioned in 10 03 25)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment
containing oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 03 27 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 03 27)
ของเสียจากการบําบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดําที่มีสารอันตราย (wastes from treatment
of salt slags and black drosses containing dangerous substances)
ของเสียจากการบําบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดํา ที่ไมใช 10 03 29 (wastes from
treatment of salt slags and black drosses other than those mentioned in 10 03 29)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมถลุงตะกั่ว (wastes from lead thermal metallurgy)
ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production)
กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from
primary and secondary production)
แคลเซียมอารเซเนต (calcium arsenate)
ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust)
ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing
oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 04 09 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 04 09)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
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ของเสียจากการหลอมถลุงสังกะสี (wastes from zinc thermal metallurgy)
ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production)
HA ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust)
ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust)
HA ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
HA กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing
oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 05 08 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 05 08)
HM กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเมื่อสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่
เปนอันตราย (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water,
flammable gases in dangerous quantities)
กากตะกรันและตะกรันลอย ที่ไมใช 10 05 10 (dross and skimmings other than those mentioned in
10 05 10)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมถลุงทองแดง (wastes from copper thermal metallurgy)
ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production)
กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from
primary and secondary production)
HA ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust)
ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust)
HA ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
HA กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
HM ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing
oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 06 09 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 06 09)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมถลุงธาตุเงิน ทองคํา และพลาตินั่ม (wastes from silver, gold and platinum
thermal metallurgy)
ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production)
กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from
primary and secondary production)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
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ฝุนละออง (other particulates and dust)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing
oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 07 07 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 07 07)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมถลุงโลหะที่ไมใชเหล็ก (wastes from other non-ferrous thermal metallurgy)
ฝุนละออง (particulates and dust)
ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิและทุติยภูมิ (salt slag from primary and secondary
production)
ตะกรันอื่น ๆ (other slags)
กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเมื่อสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่
เปนอันตราย (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water,
flammable gases in dangerous quantities)
กากตะกรันและตะกรันลอย ที่ไมใช 10 08 10 (dross and skimmings other than those mentioned in 10 08 10)
ของเสียปนเปอ นน้าํ มันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก (tar-containing wastes from anode manufacture)
ของเสียปนเปอนคารบอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ที่ไมใช 10 08 12 (carbon-containing wastes
from anode manufacture other than those mentioned in 10 08 12)
เศษขั้วประจุบวก (anode scraps)
ฝุนจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances)
ฝุนจากเตาหลอม ที่ไมใช 10 08 15 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 08 15)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from fluegas treatment containing dangerous substances)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 08 17 (sludges and filter cakes from fluegas treatment other than those mentioned in 10 08 17)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน(wastes from cooling-water treatment containing oil)
ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ที่ไมใช 10 08 19 (wastes from cooling-water treatment other
than those mentioned in 10 08 19)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมหลอโลหะเหล็ก (wastes from casting of ferrous pieces)
ตะกรันจากเตาหลอมหลอ (furnace slag)
แกนและแบบหลอที่มีสารอันตรายซึ่งยังไมไดใชงาน (casting cores and moulds which have not
undergone pouring containing dangerous substances)
แกนและแบบหลอซึ่งยังไมไดใชงาน ที่ไมใช 10 09 05 (casting cores and moulds which have not
undergone pouring other than those mentioned in 10 09 05)
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HM แกนและแบบหลอที่มีสารอันตรายซึ่งใชงานแลว (casting cores and moulds which have undergone
pouring containing dangerous substances)
แกนและแบบหลอซึ่งใชงานแลว ที่ไมใช 10 09 07 (casting cores and moulds which have
undergone pouring other than those mentioned in 10 09 07)
HM ฝุนจากเตาหลอมหลอที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances)
ฝุนจากเตาหลอมหลอ ที่ไมใช 10 09 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 09 09)
HM ฝุนละอองที่มีสารอันตราย (other particulates containing dangerous substances)
ฝุนละออง ที่ไมใช 10 09 11 (other particulates other than those mentioned in 10 09 11)
HM ตัวประสานที่มีสารอันตราย (waste binders containing dangerous substances)
ตัวประสาน ที่ไมใช 10 09 13 (waste binders other than those mentioned in 10 09 13)
HM สารทดสอบรอยราวที่มีสารอันตราย (waste crack-indicating agent containing dangerous substances)
สารทดสอบรอยราว ที่ไมใช 10 09 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in
10 09 15)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการหลอมหลอโลหะที่ไมใชเหล็ก (wastes from casting of non-ferrous pieces)
ตะกรันจากเตาหลอมหลอ (furnace slag)
HM แกนและแบบหลอที่มีสารอันตรายซึ่งยังไมไดใชงาน (casting cores and moulds which have not
undergone pouring containing dangerous substances)
แกนและแบบหลอซึ่งยังไมไดใชงาน ที่ไมใช 10 10 05 (casting cores and moulds which have not
undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 05)
HM แกนและแบบหลอที่มีสารอันตรายซึ่งใชงานแลว (casting cores and moulds which have undergone
pouring containing dangerous substances)
แกนและแบบหลอซึ่งใชงานแลว ที่ไมใช 10 10 07 (casting cores and moulds which have
undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 07)
HM ฝุนจากเตาหลอมหลอที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances)
ฝุนจากเตาหลอมหลอ ที่ไมใช 10 10 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 10 09)
HM ฝุนละอองที่มีสารอันตราย (other particulates containing dangerous substances)
ฝุนละออง ที่ไมใช 10 10 11 (other particulates other than those mentioned in 10 10 11)
HM ตัวประสานที่มีสารอันตราย (waste binders containing dangerous substances)
ตัวประสาน ที่ไมใช 10 10 13 (waste binders other than those mentioned in 10 10 13)
HM สารทดสอบรอยราวที่มีสารอันตราย (waste crack-indicating agent containing dangerous substances)
สารทดสอบรอยราว ที่ไมใช 10 10 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in
10 10 15)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว (wastes from manufacture of glass and glass
products)
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วัสดุใยแกว (waste glass-based fibrous materials)
ฝุนละออง (particulates and dust)
ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอนที่มีสารอันตราย (waste preparation
mixture before thermal processing, containing dangerous substances)
ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน ที่ไมใช 10 11 09 (waste preparation
mixture before thermal processing, other than those mentioned in 10 11 09)
เศษแกว ผงแกวที่มีโลหะหนัก (เชน เศษแกว ผงแกว จากหลอดภาพ เปนตน) (waste glass in small
particles and glass powder containing heavy metals (for example from cathode ray tubes))
เศษแกว ที่ไมใช 10 11 11 (waste glass other than those mentioned in 10 11 11)
กากตะกอนจากการบดขัดแกวที่มีสารอันตราย (glass-polishing and -grinding sludge containing
dangerous substances)
กากตะกอนจากการบดขัดแกว ที่ไมใช 10 11 13 (glass-polishing and -grinding sludge other than
those mentioned in 10 11 13)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment
containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 11 15 (solid wastes from flue-gas treatment
other than those mentioned in 10 11 15)
กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from fluegas treatment containing dangerous substances)
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 11 17 (sludges and filter cakes from fluegas treatment other than those mentioned in 10 11 17)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (solid wastes from on-site effluent
treatment containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดน้ําเสีย ที่ไมใช 10 11 19 (solid wastes from on-site effluent
treatment other than those mentioned in 10 11 19)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตสินคาเซรามิกส อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง (wastes from
manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products)
ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน (waste preparation mixture before
thermal processing)
ฝุนละออง (particulates and dust)
กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
แบบหลอที่ใชงานแลว (discarded moulds)
ของเสียที่เปนเซรามิกส อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง (ที่ผานกระบวนการให
ความรอนแลว) (waste ceramics, bricks, tiles and construction products (after thermal processing))
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment
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11 01

containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 12 09 (solid wastes from gas treatment other
than those mentioned in 10 12 09)
HM ของเสียจากการเคลือบที่มีโลหะหนัก เชน ฟริท (wastes from glazing containing heavy metals such
as frit) เปนตน
ของเสียจากการเคลือบ ที่ไมใช 10 12 11 (wastes from glazing other than those mentioned in 10 12 11)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludge from on-site effluent treatment)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว และปูนปลาสเตอร รวมทัง้ ผลิตภัณฑจากปูนดังกลาว (wastes
from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them)
ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน (waste preparation mixture before
thermal processing)
ของเสียจากกระบวนการเผาและการไลนา้ํ ของหินปูน (wastes from calcination and hydration of lime)
ฝุนละออง ที่ไมใช 10 13 12 และ 10 13 13 (particulates and dust (except 10 13 12 and 10 13 13))
กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment)
HM ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหิน ที่มีแรใยหิน (wastes from asbestos-cement manufacture
containing asbestos)
ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหิน ที่ไมใช 10 13 09 (wastes from asbestos-cement manufacture
other than those mentioned in 10 13 09)
ของเสียจากการผลิตวัสดุผสมซึ่งมีซีเมนตเปนองคประกอบ ที่ไมใช 10 13 09 และ 10 13 10 (wastes
from cement-based composite materials other than those mentioned in 10 13 09 and 10 13 10)
HM ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment
containing dangerous substances)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ที่ไมใช 10 13 12 (solid wastes from gas treatment other
than those mentioned in 10 13 12)
เศษและกากคอนกรีต (waste concrete and concrete sludge)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)

ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตาง ๆ ดวยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และ
ของเสียจากกระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy (Wastes from chemical surface
treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy)
ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตาง ๆ ดวยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว เชน
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))เปนตน
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กรดตาง ๆ ที่ใชในการขจัดคราบสกปรก (pickling acids)
กรดอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการปรับสภาพผิว (acids not otherwise specified)
ดางตาง ๆ ที่ใชในการขจัดคราบสกปรก (pickling bases)
กากตะกอนจากกระบวนการ phosphatising process (phosphatising sludges)
กากตะกอนและกอนกรอง (filter cakes) ที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes containing
dangerous substances)
กากตะกอนและกอนกรอง (filter cakes) ที่ไมใช 11 01 09 (sludges and filter cakes other than those
mentioned in 11 01 09)
น้ําลาง (aqueous rinsing liquids) ที่มีสารอันตราย (aqueous rinsing liquids containing dangerous
substances)
น้ําลาง (aqueous rinsing liquids) ที่ไมใช 11 01 11 (aqueous rinsing liquids other than those
mentioned in 11 01 11)
ของเสียจากการลางไขมัน ที่มีสารอันตราย (degreasing wastes containing dangerous substances)
ของเสียจากการลางไขมัน ที่ไมใช 11 01 13 (degreasing wastes other than those mentioned in 11 01 13)
สารละลาย (eluate) และกากตะกอนจากระบบเยื่อเลือกผานหรือระบบแลกเปลี่ยนประจุ ที่มีสาร
อันตราย (eluate and sludges from membrane systems or ion exchange systems containing
dangerous substances)
เรซินที่อิ่มตัวหรือผานการใชงานแลกเปลี่ยนประจุแลว (saturated or spent ion exchange resins)
ของเสียอื่น ๆ ที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจาก non-ferrous hydrometallurgical process (wastes from non-ferrous
hydrometallurgical processes)
กากตะกอนจากการแยกสังกะสี รวมทั้ง jarosite และ goethite ดวย (sludges from zinc
hydrometallurgy (including jarosite, goethite))
ของเสียจากการผลิตขั้วไฟฟาประจุบวกสําหรับกระบวนการ electrolytical processes (wastes from
the production of anodes for aqueous electrolytical processes)
ของเสียจากกระบวนการแยกทองแดง ที่มีสารอันตราย (wastes from copper hydrometallurgical
processes containing dangerous substances)
ของเสียจากการแยกทองแดง ที่ไมใช 11 02 05 (wastes from copper hydrometallurgical processes
other than those mentioned in 11 02 05)
ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
กากตะกอนและกากของแข็งจากกระบวนการชุบอบผิว (sludges and solids from tempering processes)
กากตะกอนและกากของแข็งที่มีไซยาไนด (wastes containing cyanide)
กากตะกอนและกากของแข็ง อื่น ๆ (other wastes)
ของเสียจากกระบวนการเคลือบสังกะสีดวยความรอน (wastes from hot galvanizing processes)
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สังกะสีในรูป hard zinc
เถาสังกะสี (zinc ash)
ของเสียในรูปของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
ฟลักส ที่ใชงานแลว (spent flux)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
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ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือ
เชิงกล (Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals
and plastics)

12 01

ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
(wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics)
เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง (ferrous metal filings and turnings)
ฝุน/ผงเหล็ก (ferrous metal dust and particles)
เศษโลหะที่ไมใชเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง (non-ferrous metal filings and turnings)
ฝุน/ผงโลหะที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous metal dust and particles)
เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง (plastics shavings and turnings)
HA น้ํามันแรที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีธาตุฮาโลเจน (mineral-based machining oils
containing halogens (except emulsions and solutions))
HA น้ํามันแร ที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ไมมีธาตุฮาโลเจน (mineral-based machining oils
free of halogens (except emulsions and solutions))
HA อิมัลชั่น หรือสารละลาย ที่มีธาตุฮาโลเจน ที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (machining
emulsions and solutions containing halogens)
HA อิมัลชั่น หรือสารละลาย ที่ไมมีธาตุฮาโลเจน ที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (machining
emulsions and solutions free of halogens)
HA น้ํามันสังเคราะหที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (synthetic machining oils)
HA ไขหรือไขมันที่ผานการใชงานกลึง ตะไบ เจียร (spent waxes and fats)
ของเสียจากการเชื่อม (welding wastes)
HM ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีสารอันตราย (machining sludges containing dangerous
substances)
ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ไมใช 12 01 14 (machining sludges other than those
mentioned in 12 01 14)
HM วัสดุพนขัดผิว ที่มีสารอันตราย (waste blasting material containing dangerous substances)
วัสดุพนขัดผิว ที่ไมใช 12 01 16 (waste blasting material other than those mentioned in 12 01 16)
HA ตะกอนโลหะที่เกิดจากการบด การลับ การเจียร ที่ปนเปอนน้ํามัน (metal sludge (grinding, honing
and lapping sludge) containing oil)
HA น้ํามันที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ที่ยอยสลายไดงาย (readily biodegradable machining oil)
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HM วัสดุเจียรและบดที่ใชงานแลว ที่มีสารอันตราย (spent grinding bodies and grinding materials
containing dangerous substances)
วัสดุเจียรและบด ที่ใชงานแลว ที่ไมใช 12 01 20 (spent grinding bodies and grinding materials
other than those mentioned in 12 01 20)
ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการลางไขมันดวยน้ําหรือไอน้ํา ที่ไมใชของเสียรหัส 11 (wastes from water and steam
degreasing processes (except 11))
HA น้ําเสียจากการลางไขมันดวยน้ํา (aqueous washing liquids)
HA ของเสียจากการลางไขมันดวยไอน้ํา (steam degreasing wastes)

ของเสียประเภท น้ํามันและเชือ้ เพลิงเหลว ไมรวมน้ํามันทีบ่ ริโภคได (oil wastes and wastes
of liquid fuels (except edible oils))
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ของเสียประเภทน้ํามันไฮดรอลิก (waste hydraulic oils)
น้ํามันไฮดรอลิกที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (oils containing PCBs)
อีมัลชั่นที่มีองคประกอบคลอรีน (chlorinated emulsions)
อีมัลชั่นที่ไมมีองคประกอบคลอรีน (non-chlorinated emulsions)
น้ํามันไฮดรอลิกที่เปนน้ํามันแรที่มีคลอรีน (mineral-based chlorinated oils)
น้ํามันไฮดรอลิกที่เปนน้ํามันแรที่ไมมีคลอรีน (mineral based non-chlorinated oils)
น้ํามันไฮดรอลิกชนิดสังเคราะห (synthetic oils)
น้ํามันไฮดรอลิกชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils)
น้ํามันไฮดรอลิกที่ไมสามารถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils)
ของเสียประเภทน้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น (waste engine, gear and lubricating oils)
น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่เปนน้ํามันแรที่มีคลอรีน (mineral-based oils)
น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่เปนน้ํามันแรที่ไมมีคลอรีน (mineral-based nonchlorinated oils)
น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นชนิดสังเคราะห (synthetic oils)
น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils)
น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่ไมสามารถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils)
ของเสียประเภทน้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอน (waste insulating and heat
transmission oils)
น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่ปนเปอนสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (oils
containing PCBs)
น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่เปนน้ํามันแรที่มีคลอรีน ที่ไมใช 13 03 01(mineralbased chlorinated oils other than those mentioned in 13 03 01)
น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่เปนน้ํามันแรที่ไมมีคลอรีน (mineral-based nonchlorinated oils)

- 30 13 03 08
13 03 09
13 03 10
13 04
13 04 01
13 04 02
13 04 03
13 05
13 05 01

HA
HA
HA

13 05 02
13 05 03
13 05 06
13 05 07
13 05 08

HA
HA
HA
HA
HA

13 07
13 07 01
13 07 02
13 07 03
13 08
13 08 01
13 08 02
13 08 99

14

HA
HA
HA
HA

HA
HA
HA
HA
HA
HA

น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนชนิดสังเคราะห (synthetic oils)
น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils)
น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่ไมสามาถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils)
ของเสียประเภทน้ํามันจากเรือ (bilge oils)
น้ํามันจากการเดินเรือในแมน้ําลําคลอง (bilge oils from inland navigation)
น้ํามันจากเรือที่สูบถายลงทา (bilge oils from jetty sewers)
น้ํามันจากการเดินเรือในแหลงน้ําอื่น ๆ (bilge oils from other navigation)
ของเสียจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oil/water separator contents)
ของแข็งจากถังดักกรวดทรายหรือจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (solids from grit chambers and
oil/water separators)
กากตะกอนจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (sludges from oil/water separators)
กากตะกอนจากอุปกรณดักน้ําปนเปอนน้ํามัน (interceptor sludges)
น้ํามันจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oil from oil/water separators)
น้ําปนน้ํามันจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oily water from oil/water separators)
ของเสียจากถังดักกรวดทรายและจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามันผสมกัน (mixtures of wastes from grit
chambers and oil/water separators)
ของเสียที่เปนเชื้อเพลิงเหลว (wastes of liquid fuels)
น้ํามันเตาหรือน้ํามันดีเซล (fuel oil and diesel)
น้ํามันเบนซิน (petrol)
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ รวมทั้งหลายชนิดผสมกัน (other fuels (including mixtures))
ของเสียที่เปนน้ํามันประเภทอื่น (oil wastes not otherwise specified)
กากตะกอน หรืออีมัลชั่นจากการกําจัดเกลือ (desalter sludges or emulsions)
อีมัลชั่นชนิดอื่น ๆ (other emulsions)
ของเสียที่เปนน้ํามันที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)

ของเสียทีเ่ ปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลือ่ น ไมรวมของเสียรหัส 07
และ08 (waste organic solvents, refrigerants and propellants)

14 06
14 06 01
14 06 02
14 06 03
14 06 04

HA
HA
HA
HA

14 06 05

HA

ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคลื่อน (waste organic solvents,
refrigerants and foam/aerosol propellants)
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน สารHCFC สารHFC (chlorofluorocarbons, HCFC, HFC)
ตัวทําละลาย หรือสวนผสมตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจน (other halogenated solvents and solvent mixtures)
ตัวทําละลาย หรือสวนผสมตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจน (other solvents and solvent mixtures)
กากตะกอน หรือของเสียที่เปนของแข็งที่ปนเปอนตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid
wastes containing halogenated solvents)
กากตะกอน หรือของเสียที่เปนของแข็งที่ปนเปอนตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid
wastes containing other solvents)
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15

ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ วัสดุดดู ซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดปองกัน
(waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing
not otherwise specified)

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10

บรรจุภัณฑ (packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนกระดาษ หรือกระดาษแข็ง (paper and cardboard packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก (plastic packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนไม (wooden packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนโลหะ (metallic packaging)
บรรจุภัณฑที่ประกอบดวยวัสดุหลายชนิด (composite packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนวัสดุผสม (mixed packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนแกว (glass packaging)
บรรจุภัณฑที่เปนสิ่งทอ (textile packaging)
HM บรรจุภัณฑที่ปนเปอน หรือมีเศษสารอันตรายคงคาง (packaging containing residues of or
contaminated by dangerous substances)
HM บรรจุภัณฑที่เปนโลหะ ที่มี solid porous matrix ที่เปนสารอันตราย (เชน แรใยหิน เปนตน) รวมถึง
ภาชนะหรือกระปองชนิดทนตอความดันที่ใชหมดแลว (metallic packaging containing a dangerous
solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure containers)
วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกัน (absorbents, filter materials, wiping
cloths and protective clothing)
HM วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไสกรองน้ํามันที่ไมใช 16 01 07) ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกัน
ที่ปนเปอนสารอันตราย (absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified),
wiping cloths, protective clothing contaminated by dangerous substances)
วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผาสําหรับเช็ด และชุดปองกัน ที่ไมใช 15 02 02 (absorbents, filter
materials, wiping cloths and protective clothing other than those mentioned in 15 02 02)

15 01 11

15 02
15 02 02

15 02 03

16

ของเสียประเภทตาง ๆ ที่ไมไดระบุในรหัสอื่น (wastes not otherwise specified in the list)

16 01

ยานพาหนะที่หมดอายุ หรือของเสียจากการแยกชิ้นสวนยานพาหนะที่หมดอายุหรือใชงานแลว และ
การซอมยานพาหนะที่ไมใชของเสียรหัส 13 14 16 06 และ 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)
ยางยานพาหนะที่หมดอายุหรือใชงานแลว (end-of-life tyres)
HM ซากยานพาหนะ (end-of-life vehicles)
ซากยานพาหนะที่ไมมีสวนประกอบที่เปนของเหลวหรือที่เปนอันตราย (end-of-life vehicles,
containing neither liquids nor other hazardous components)
HA ไสกรองน้ํามัน (oil filters)
HM ชิ้นสวนที่มีปรอท (components containing mercury)

16 01 03
16 01 04
16 01 06
16 01 07
16 01 08

- 32 16 01 09
16 01 10
16 01 11
16 01 12
16 01 13
16 01 14
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21
16 01 22
16 01 80
16 01 81
16 01 99
16 02
16 02 09
16 02 10
16 02 11
16 02 12
16 02 13

16 02 14
16 02 15

HA ชิ้นสวนที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (components containing PCBs)
HA ชิน้ สวนที่ระเบิดได เชน ถุงลมนิรภัย (explosive components (for example air bags)) เปนตน
HM ผาเบรคที่มีแรใยหิน (brake pads containing asbestos)
ผาเบรคที่ไมใช 16 01 11 (brake pads other than those mentioned in 16 01 11)
HA น้ํามันเบรค (brake fluids)
HM น้ํายายับยั้งการแข็งตัวของน้ํา ที่มีสารอันตราย (antifreeze fluids containing dangerous substances)
น้ํายายับยั้งการแข็งตัวของน้าํ ที่ไมใช 16 01 14 (antifreeze fluids other than those mentioned in 16 01 14)
ถังบรรจุกาซเหลว (tanks for liquefied gas)
โลหะที่เปนเหล็ก (ferrous metal)
โลหะที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous metal)
พลาสติก (plastic)
แกว (glass)
HM ชิ้นสวนที่เปนอันตราย ที่ไมใช 16 01 07 ถึง 16 01 11 และ 16 01 13 และ 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)
ชิ้นสวนที่ไมไดระบุขางตน (components not otherwise specified)
HA น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ํา ที่มีสารอันตราย เชน สารประกอบ glycol (radiator coolant fluids
containing dangerous substances) เปนตน
น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ํา ที่ไมใช 16 01 80 (radiator coolant fluids other than those mentioned in
16 01 80)
ของเสียที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากอุปกรณไฟฟาและอีเล็กโทรนิกส (wastes from electrical and electronic equipment)
HA หมอแปลงไฟฟาและตัวเก็บประจุที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (transformers and capacitors
containing PCBs)
HA อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่มีหรือปนเปอนดวยสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล ที่ไมใช 16 02 09
(discarded equipment containing or contaminated by PCBs other than those mentioned in 16 02 09)
HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่มีหรือปนเปอนดวยสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือสาร HCFC
หรือสาร HFC (discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC)
HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่มีแรใยหินอิสระ (discarded equipment containing free asbestos)
HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่มีชิ้นสวนที่เปนอันตราย ที่ไมใช 16 02 09 ถึง 16 02 12 เชน จอภาพ
ตัวสะสมประจุ สวิทชบรรจุปรอท (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) เปนตน
อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่ไมใช 16 02 09 ถึง 16 02 13 (discarded equipment other than those
mentioned in 16 02 09 to 16 02 13)
HA ชิ้นสวนที่เปนอันตราย ที่ถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว (hazardous components
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16 02 16
16 03
16 03 03
16 03 04
16 03 05
16 03 06
16 04
16 04 01
16 04 02
16 04 03
16 05
16 05 04
16 05 05
16 05 06

16 05 07
16 05 08
16 05 09
16 06
16 06 01
16 06 02
16 06 03
16 06 04
16 06 05
16 06 06

removed from discarded equipment)
ชิ้นสวนที่ถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ที่ไมใช 16 02 15 (components removed from
discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15)
ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และยังไมไดใชงาน (off-specification batches and unused products)
HM ของเสียประเภทสารอนินทรีย ที่มีสารอันตราย (inorganic wastes containing dangerous substances)
ของเสียประเภทสารอนินทรีย ที่ไมใช 16 03 03 (inorganic wastes other than those mentioned in
16 03 03)
HM ของเสียประเภทสารอินทรีย ที่มีสารอันตราย (organic wastes containing dangerous substances)
ของเสียประเภทสารอินทรีย ที่ไมใช 16 03 05 (organic wastes other than those mentioned in 16 03 05)
ของเสียจําพวกวัตถุระเบิด (waste explosives)
HA เครื่องกระสุน (waste ammunition)
HA ดอกไมเพลิง พลุ (fireworks wastes)
HA วัตถุระเบิดไดอื่น ๆ (other waste explosives)
กาซในภาชนะบรรจุที่ทนตอความดัน และสารเคมีที่ไมไดใชงานแลว (gases in pressure containers
and discarded chemicals)
HM กาซในภาชนะบรรจุที่ทนตอความดัน ที่มีสารอันตราย (รวมถึงสารเฮลอน) (gases in pressure
containers (including halons) containing dangerous substances)
กาซในภาชนะบรรจุที่ทนตอความดัน ที่ไมใช 16 05 04 (gases in pressure containers other than
those mentioned in 16 05 04)
HM สารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการวิเคราะห ที่มีสารอันตราย รวมทั้งสวนผสมของสารเคมีดังกลาว
(laboratory chemicals, consisting of or containing dangerous substances, including mixtures of
laboratory chemicals)
HM สารเคมีจําพวกสารอนินทรียที่มีสารอันตราย ซึ่งไมใชงานแลว (discarded inorganic chemicals
consisting of or containing dangerous substances)
HM สารเคมีจําพวกสารอินทรียที่มีสารอันตราย ซึ่งไมใชงานแลว (discarded organic chemicals
consisting of or containing dangerous substances)
สารเคมีซึ่งไมใชงานแลว ที่ไมใช 16 05 06 หรือ 16 05 07 หรือ 16 05 08 (discarded chemicals other
than those mentioned in 16 05 06, 16 05 07 or 16 05 08)
แบตเตอรี่ และตัวสะสมประจุ (batteries and accumulators)
HA แบตเตอรี่ชนิดใชตะกั่ว (lead batteries)
HA แบตเตอรี่ชนิดใชนิเกิล-แคดเมี่ยม (Ni-Cd batteries)
HA แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท (mercury-containing batteries)
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน ที่ไมใช 16 06 03 (alkaline batteries (except 16 06 03))
แบตเตอรี่และตัวสะสมประจุชนิดอื่น ๆ (other batteries and accumulators)
HA สารละลายไฟฟาที่แยกออกมาจากแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ (separately collected electrolyte from
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16 07

16 07 08
16 07 09
16 07 99
16 08
16 08 01

HA
HM

16 08 02

HM

16 08 03
16 08 04
16 08 05
16 08 06
16 08 07

HM
HA
HM

16 09
16 09 01

HA

16 09 02

HA

16 09 03

HA

16 09 04
16 10
16 10 01
16 10 02
16 10 03

HA
HM
HM

batteries and accumulators)
ของเสียจากการลางถังบรรจุสําหรับการขนสง ถังเก็บกักขนาดใหญ และ ถังบรรจุขนาดเล็ก ที่ไมใช
ของเสียรหัส 05 และ 13 (wastes from transport tank, storage tank and barrel cleaning (except 05
and 13))
ของเสียที่มีน้ํามัน (wastes containing oil)
ของเสียที่มีสารอันตราย (wastes containing other dangerous substances)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว (spent catalysts)
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ที่มีทองคํา เงิน รีเนียม โรเดียม พัลลาเดียม อิริเดียม หรือ แพลทตินั่ม
ที่ไมใช 16 08 07 (spent catalysts containing gold, silver, rhenium, rhodium, palladium, iridium
or platinum (except 16 08 07))
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ที่มีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิชั่นที่เปนอันตราย
(spent catalysts containing dangerous transition metals (transition metals หมายถึง scandium,
vanadium, manganese, cobalt, copper, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, chromium,
iron, nickel, zinc, zirconium, molybdenum and tantalum) or dangerous transition metal
compounds)
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ที่มีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิชั่น (spent catalysts
containing transition metals or transition metal compounds not otherwise specified)
สารเรงปฏิกิริยาสําหรับ fluid catalytic cracking ที่ใชงานแลว ที่ไมใช 16 08 07 (spent fluid catalytic
cracking catalysts (except 16 08 07))
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ที่มีกรดฟอสฟอริก (spent catalysts containing phosphoric acid)
ของเหลวที่เปนสารเรงปฏิกิริยา ที่ใชงานแลว (spent liquids used as catalysts)
สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ที่ปนเปอนดวยสารอันตราย (spent catalysts contaminated with
dangerous substances)
สารออกซิไดซิ่ง (oxidizing substances)
สารประกอบเปอรแมงกาเนต เชน โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (permanganates, for example
potassium permanganate) เปนตน
สารประกอบโครเมต เชน โปแตสเซียมโครเมต โปแตสเซียมไดโครเมต โซเดียมไดโครเมต
(chromates, for example potassium chromate, potassium or sodium dichromate) เปนตน
สารประกอบเปอรออกไซด เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (peroxides, for example hydrogen peroxide)
เปนตน
สารออกซิไดซิ่ง ที่ไมไดระบุขางตน (oxidizing substances, not otherwise specified)
น้ําเสียที่นําไปบําบัดภายนอกโรงงาน (aqueous liquid wastes destined for off-site treatment)
น้ําเสียที่มีสารอันตราย (aqueous liquid wastes containing dangerous substances)
น้ําเสียที่ไมใช 16 10 01 (aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01)
น้ําเสียที่ถูกทําใหเขมขนที่มีสารอันตราย (aqueous concentrates containing dangerous substances)

- 35 16 10 04
16 11
16 11 01

16 11 02

16 11 03
16 11 04
16 11 05
16 11 06

น้ําเสียที่ถูกทําใหเขมขนไมใช 16 10 03 (aqueous concentrates other than those mentioned in
16 10 03)
ของเสียที่เปนวัสดุบุผิว และวัสดุกันความรอน (waste linings and refractories)
HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดที่เปนคารบอนซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสาร
อันตราย (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous
substances)
วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดที่เปนคารบอนซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช
16 11 01 (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes others than those
mentioned in 16 11 01)
HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดอื่นซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย (other
linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous substances)
วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดอื่นซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช 16 11 03 (other
linings and refractories from metallurgical processes other than those mentioned in 16 11 03)
HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนซึ่งไมไดใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย (linings
and refractories from non-metallurgical processes containing dangerous substances)
วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนซึ่งไมไดใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช 16 11 05 (linings
and refractories from non-metallurgical processes others than those mentioned in 16 11 05)

17

ของเสียจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิง่ กอสราง (รวมถึงดินที่ขดุ จากพืน้ ที่ปนเปอ น)
(construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated
sites))

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06

คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส (concrete, bricks, tiles and ceramics)
คอนกรีต (concrete)
อิฐ (bricks)
กระเบื้องและเซรามิกส (tiles and ceramics)
HM สวนผสม หรือชิ้นสวนตาง ๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกสที่มีสารอันตราย (mixtures
of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances)
สวนผสม หรือชิ้นสวนตาง ๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกสที่ไมใช 17 01 06 (mixtures
of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06)
ไม แกว พลาสติก (wood, glass and plastic)
ไม (wood)
แกว (glass)
พลาสติก (plastic)
HM ไม แกว พลาสติก ที่มีหรือปนเปอนดวยสารอันตราย (glass, plastic and wood containing or
contaminated with dangerous substances)

17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
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17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10

HA
HA

HM
HM

17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06
17 05 07
17 05 08
17 06

HM

17 06 01
17 06 03

HM
HM

HM
HM

17 06 04
17 06 05
17 08
17 08 01

HM
HM

สารผสมบิทูเมน น้ํามันดินและผลิตภัณฑจากน้ํามันดิน (bituminous mixtures, coal tar and tarred
products)
สารผสมบิทูเมนที่มีน้ํามันดิน (bituminous mixtures containing coal tar)
สารผสมบิทูเมนที่ไมใช 17 03 01 (bituminous mixtures other than those mentioned in 17 03 01)
น้ํามันดินและผลิตภัณฑจากน้ํามันดิน (coal tar and tarred products)
โลหะ และโลหะผสม (metals (including their alloys))
ทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง (copper, bronze, brass)
อลูมิเนียม (aluminium)
ตะกั่ว (lead)
สังกะสี (zinc)
เหล็ก หรือเหล็กกลา (iron and steel)
ดีบุก (tin)
โลหะหลายชนิดปะปนกัน (mixed metals)
เศษโลหะที่ปนเปอนดวยสารอันตราย (metal waste contaminated with dangerous substances)
สายเคเบิลที่มีน้ํามัน น้ํามันดิน หรือสารอันตราย (cables containing oil, coal tar and other
dangerous substances)
สายเคเบิลที่ไมใช 17 04 10 (cables other than those mentioned in 17 04 10)
ดิน (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน) หิน และตะกอนจากการขุดลอก (soil (including excavated
soil from contaminated sites), stones and dredging spoil)
ดิน หรือหินที่มีสารอันตราย (soil and stones containing dangerous substances)
ดิน หรือหินที่ไมใช 17 05 03 (soil and stones other than those mentioned in 17 05 03)
ตะกอนจากการขุดลอกที่มีสารอันตราย (dredging spoil containing dangerous substances)
ตะกอนจากการขุดลอกที่ไมใช 17 05 05 (dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05)
หินโรยทางรถไฟที่มีสารอันตราย (track ballast containing dangerous substances)
หินโรยทางรถไฟที่ไมใช 17 05 07 (track ballast other than those mentioned in 17 05 07)
ฉนวน และวัสดุกอสรางที่มีแรใยหิน (insulation materials and asbestos-containing construction
materials)
ฉนวนที่มีแรใยหิน (insulation materials containing asbestos)
ฉนวนที่มีหรือประกอบดวยสารอันตราย (other insulation materials consisting of or containing
dangerous substances)
ฉนวนที่ไมใช 17 06 01 และ 17 06 03 (insulation materials other than those mentioned in 17 06 01
and 17 06 03)
วัสดุกอสรางที่มีแรใยหิน (construction materials containing asbestos)
วัสดุกอสรางที่มียิปซั่มเปนวัสดุพื้นฐาน (gypsum-based construction material)
วัสดุกอสรางที่มียิปซั่มเปนวัสดุพื้นฐานที่ปนเปอนดวยสารอันตราย (gypsum-based construction
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17 08 02
17 09
17 09 01
17 09 02

17 09 03

17 09 04

materials contaminated with dangerous substances)
วัสดุกอสรางที่มียิปซั่มเปนวัสดุพื้นฐานที่ไมใช 17 08 01 (gypsum-based construction materials
other than those mentioned in 17 08 01)
ของเสียอื่น ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง (other construction and demolition
wastes)
HM ของเสียอื่น ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสรางที่มีปรอท (construction and demolition
wastes containing mercury)
HA ของเสียอืน่ ๆ จากงานกอสรางและการรือ้ ทําลายสิ่งกอสรางที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล เชน
สารติดผนึก สารเรซินปูพื้นผิว สารเคลือบ ตัวเก็บประจุที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนลิ
(construction and demolition wastes containing PCB (for example PCB-containing sealants, PCBcontaining resin-based floorings, PCB-containing sealed glazing units, PCB-containing capacitors))
เปนตน
HM ของเสียอื่น ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง (รวมถึงของเสียที่ปะปนกัน) ที่มี
สารอันตราย (other construction and demolition wastes (including mixed wastes) containing
dangerous substances)
ของเสียที่ปะปนกันจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสรางทีไ่ มใช 17 09 01 17 09 02 และ
17 09 03 (mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 17 09 01, 17
09 02 and 17 09 03)

18

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

18 01

ของเสียจากการอนามัยแมและเด็ก การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคสําหรับมนุษย (wastes
from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans)
วัตถุมีคมที่ไมใช 18 01 03 (sharps (except 18 01 03))
อวัยวะ สวนของรางกาย รวมทั้งถุงบรรจุเลือด และ blood preserves ที่ไมใช 18 01 03 (body parts
and organs including blood bags and blood preserves (except 18 01 03))
HA ของเสียติดเชื้อ (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to
prevent infection)
ของเสียที่ไมติดเชื้อ (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))
HM สารเคมีที่มีสารอันตราย หรือมีองคประกอบสารอันตราย (chemicals consisting of or containing
dangerous substances)
สารเคมีที่ไมใช 18 01 06 (chemicals other than those mentioned in 18 01 06)
HA ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล หรือเปนพิษตอเซลลสิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic
medicines)
ยาที่ไมใช 18 01 08 (medicines other than those mentioned in 18 01 08)

18 01 01
18 01 02
18 01 03
18 01 04
18 01 06
18 01 07
18 01 08
18 01 09

- 38 18 01 10
18 02
18 02 01
18 02 02
18 02 03
18 02 05
18 02 06
18 02 07
18 02 08

19

19 01
19 01 02
19 01 05
19 01 06
19 01 07
19 01 10
19 01 11
19 01 12
19 01 13
19 01 14
19 01 15
19 01 16
19 01 17
19 01 18
19 01 19
19 01 99

HA

สารอมัลกัมที่ใชอุดฟน (amalgam waste from dental care)
ของเสียจากการวิจัย การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคสําหรับสัตว (wastes from research,
diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals)
วัตถุมีคมที่ไมใช 18 02 03 (sharps (except 18 02 02))
HA ของเสียติดเชื้อ (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to
prevent infection)
ของเสียที่ไมติดเชื้อ (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))
HM สารเคมีที่มีสารอันตราย หรือมีองคประกอบสารอันตราย (chemicals consisting of or containing
dangerous substances)
สารเคมีที่ไมใช 18 02 05 (chemicals other than those mentioned in 18 02 05)
HA ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล หรือเปนพิษตอเซลลสิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic medicines)
ยาที่ไมใช 18 02 07 (medicines other than those mentioned in 18 02 07)

ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลิตน้ําใช
อุตสาหกรรม (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)

HA
HA
HA
HM
HM
HM
HM

ของเสียจากเตาเผาของเสีย (wastes from incineration or pyrolysis of waste)
โลหะเหล็กที่แยกมาจากเถาหนัก (ferrous materials removed from bottom ash)
ตะกอนกรองจากการบําบัดกาซ (filter cake from gas treatment)
น้ําเสียจากการบําบัดกาซ (aqueous liquid wastes from gas treatment and other aqueous liquid wastes)
ของเสียที่เปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment)
ถานกัมมันตที่ใชงานในการบําบัดกาซแลว (spent activated carbon from flue-gas treatment)
เถาหนักและตะกรันที่มีสารอันตราย (bottom ash and slag containing dangerous substances)
เถาหนักและตะกรันที่ไมใช 19 01 11 (bottom ash and slag other than those mentioned in 19 01 11)
เถาลอยที่มีสารอันตราย (fly ash containing dangerous substances)
เถาลอยที่ไมใช 19 01 13 (fly ash other than those mentioned in 19 01 13)
ฝุนจากหมอไอน้ําที่มีสารอันตราย (boiler dust containing dangerous substances)
ฝุนจากหมอไอน้ําที่ไมใช 19 01 15 (boiler dust other than those mentioned in 19 01 15)
ของเสียจากการเผาแบบไรอากาศ ที่มีสารอันตราย (pyrolysis wastes containing dangerous substances)
ของเสียจากการเผาแบบไรอากาศ ที่ไมใช 19 01 17 (pyrolysis wastes other than those mentioned in
19 01 17)
ทรายจากเตาฟลูอิดไดซเบด (sands from fluidised beds)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
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19 02 03
19 02 04

HA

19 02 05

HM

19 02 06
19 02 07
19 02 08

HA
HM

19 02 09

HM

19 02 10
19 02 11
19 02 99
19 03

HM

19 03 04

HA

19 03 05
19 03 06
19 03 07

HA

19 04

ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส (รวมถึงวิธี กําจัด โครเมต กําจัดไซยาไนด และปรับ
สภาพใหเปนกลาง) (wastes from physico/chemical treatments of waste (including
dechromatation, decyanidation, neutralisation))
ของเสียผสมรวมที่ไมเปนของเสียอันตราย (premixed wastes composed only of non-hazardous
wastes)
ของเสียผสมรวมที่มีของเสียอันตรายอยางนอยหนึ่งชนิดผสมอยู (premixed wastes composed of at
least one hazardous waste)
กากตะกอนจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส ที่มีสารอันตราย (sludges from
physico/chemical treatment containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส ที่ไมใช 19 02 05 (sludges from
physico/chemical treatment other than those mentioned in 19 02 05)
น้ํามัน หรือของเสียจําพวกน้าํ มันจากการถูกทําใหเขมขนขึ้น (oil and concentrates from separation)
ของเสียจําพวกของเหลวที่เผาไหมได ที่มีสารอันตราย (liquid combustible wastes containing
dangerous substance)
ของเสียจําพวกของแข็งที่เผาไหมได ที่มีสารอันตราย (solid combustible wastes containing
dangerous substances)
ของเสียที่เผาไหมได ที่ไมใช 19 02 08 และ 19 02 09 (combustible wastes other than those
mentioned in 19 02 08 and 19 02 09)
ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียที่ทําใหเสถียรแลว หรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (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.)
ของเสียที่มีสารอันตราย ที่ผานการปรับเสถียรแตยังไมสมบูรณ (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)
ของเสียที่ทําใหเสถียรแลว ที่ไมใช 19 03 04 (stabilised wastes other than those mentioned in 19 03 04)
ของเสียที่มีสารอันตราย ที่ทําใหเปนกอนแข็งแลว (wastes marked as hazardous, solidified)
ของเสียที่ทําใหเปนกอนแข็งแลว ที่ไมใช 19 03 06 (solidified wastes other than those mentioned in
19 03 06)
ของเสียที่ทําใหเปนผลึกแกวแลว และของเสียที่เกิดจากการทําของเสียใหเปนผลึกแกว (vitrified
waste and wastes from vitrification)

- 40 19 04 01
19 04 02
19 04 03
19 04 04

ของเสียที่ทําใหเปนผลึกแกวแลว (vitrified waste)
HA เถาลอยและของเสียจากการบําบัดกาซ (fly ash and other flue-gas treatment wastes)
HA ของเสียสวนที่ยังไมเปนผลึกแกว (non-vitrified solid phase)
น้ําเสียจากการอบของเสียที่ทําใหเปนผลึกแกวแลว (aqueous liquid wastes from vitrified waste
tempering)
19 05
ของเสียจากการบําบัดของเสียในรูปของแข็งแบบใชอากาศ (wastes from aerobic treatment of solid
wastes)
ของเสียหรือขยะชุมชนสวนที่ผานการหมักที่ไมสมบูรณ (non-composted fraction of municipal and
19 05 01
similar wastes)
19 05 02
ของเสียจากซากพืชซากสัตวสวนที่ผา นการหมักไมสมบูรณ (non-composted fraction of animal and
vegetable waste)
19 05 03
ปุยหมักที่ไมไดคุณภาพ (off-specification compost)
19 05 99
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
19 06
ของเสียจากการบําบัดของเสียในรูปของแข็งแบบไมใชอากาศ (wastes from anaerobic treatment of
waste)
19 06 03
น้ําจากการหมักขยะชุมชน (liquor from anaerobic treatment of municipal waste)
19 06 04
เศษที่เหลือจากการหมักขยะชุมชน (digestate from anaerobic treatment of municipal waste)
19 06 05
น้ําจากการหมักซากพืชซากสัตว (liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste)
19 06 06
เศษที่เหลือจากการหมักซากพืชซากสัตว (digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste)
19 06 99
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
19 07
น้ําชะจากหลุมฝงกลบ (landfill leachate)
19 07 02 HM น้ําชะจากหลุมฝงกลบที่มีสารอันตราย (landfill leachate containing dangerous substances)
19 07 03
น้ําชะจากหลุมฝงกลบที่ไมใช 19 07 02 (landfill leachate other than those mentioned in 19 07 02)
19 08
ของเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งไมไดกําหนดไวในรหัสอื่น (wastes from waste water treatment
plants not otherwise specified)
19 08 01
ของเสียจากการกรองหรือตะแกรงกรอง (screenings)
19 08 02
ของเสียจากการกําจัดทราย กรวด (waste from desanding)
19 08 05
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียชุมชน (sludges from treatment of urban waste water)
19 08 06 HA เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว หรือใชงานแลว (saturated or spent ion exchange resins)
19 08 07 HA กากตะกอน หรือน้ําลางจากการทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ (solutions and sludges from
regeneration of ion exchangers)
19 08 08 HM ของเสียจากระบบเยื่อเลือกผาน ที่มีโลหะหนัก (membrane system waste containing heavy metals)
19 08 09
สวนผสมของไขและน้ํามันจากเครื่องแยกน้ํา-น้ํามันที่บริโภคได (grease and oil mixture from
oil/water separation containing edible oil and fats)
19 08 10 HA สวนผสมของไขและน้ํามันจากเครื่องแยกน้ํา-น้ํามัน ที่ไมใช 19 08 09 (grease and oil mixture from
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19 08 11 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ (sludges containing
dangerous substances from biological treatment of industrial wastewater)
19 08 12
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ ที่ไมใช 19 08 11 (sludges from
biological treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 11)
19 08 13 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่น ๆ (sludges containing
dangerous substances from other treatment of industrial waste water)
19 08 14
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่น ๆ ที่ไมใช 19 08 13 (sludges from other
treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 13)
19 08 99
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
19 09
ของเสียจากการผลิตน้ําประปา และน้ําใชอุตสาหกรรม (wastes from the preparation of water
intended for human consumption or water for industrial use)
19 09 01
ของเสียในรูปของแข็งจากการกรอง และตะแกรงกรอง (solid waste from primary filtration and
screenings)
19 09 02
กากตะกอนจากการทําน้าํ ใหใส (sludges from water clarification)
19 09 03
กากตะกอนจากการกําจัดคารบอน (sludges from decarbonation)
19 09 04
ถานกัมมันตที่ใชงานแลว (spent activated carbon)
19 09 05
เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว หรือใชงานแลว (saturated or spent ion exchange resins)
19 09 06
กากตะกอน หรือน้ําลางจากการทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ (solutions and sludges from
regeneration of ion exchangers)
19 09 99
ของเสียอื่น ที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
19 10
ของเสียจากการตัดยอยของเสียที่เปนโลหะ (wastes from shredding of metal-containing wastes)
ของเสียที่เปนเหล็กหรือเหล็กกลา (iron and steel waste)
19 10 01
19 10 02
ของเสียที่เปนโลหะซึ่งไมใชเหล็ก (non-ferrous waste)
19 10 03 HM ฝุนหรือสวนที่เปนปุยเบาที่มีสารอันตราย (fluff-light fraction and dust containing dangerous substance)
19 10 04
ฝุนหรือสวนที่เปนปุยเบาที่ไมใช 19 10 03 (fluff-light fraction and dust other than those mentioned
in 19 10 03)
19 10 05 HM สวนอื่น ๆ ที่มีสารอันตราย (other fractions containing dangerous substances)
19 10 06
สวนอื่น ๆ ที่ไมใช 19 10 05 (other fractions other than those mentioned in 19 10 05)
19 11
ของเสียจากการปรับสภาพน้ํามันเพื่อนํากลับมาใชใหม (wastes from oil regeneration)
19 11 01 HA ดินกรองที่ใชงานแลว (spent filter clays)
19 11 02 HA น้ํามันดินที่มีสภาพเปนกรด (acid tars)
19 11 03 HA น้ําเสีย (aqueous liquid wastes)
19 11 04 HA ของเสียจากการลางน้ํามันเชื้อเพลิงดวยดาง (wastes from cleaning of fuel with bases)
19 11 05 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment
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19 11 06
19 11 07
19 11 99
19 12

19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11

HA

HM

HM

19 12 12

19 13
19 13 01

HM

19 13 02
19 13 03

HM

19 13 04
19 13 05
19 13 06

HM

containing dangerous substances)
กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียที่ไมใช 19 11 05 (sludges from on-site effluent treatment other
than those mentioned in 19 11 05)
ของเสียจากการบําบัดกาซ (wastes from flue-gas cleaning)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)
ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซึ่งไมไดระบุในรหัสอื่น เชน การคัดแยก การบด การอัด
การทําใหเปนเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting,
crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified ) เปนตน
กระดาษ และกระดาษแข็ง (paper and cardboard)
โลหะเหล็ก (ferrous metal)
โลหะที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous metal)
พลาสติก และยาง (plastic and rubber)
แกว (glass)
ไมที่มีสารอันตราย (wood containing dangerous substances)
ไม ที่ไมใช 19 12 06 (wood other than that mentioned in 19 12 06)
สิ่งทอ (textiles)
แรธาตุ เชน ทราย หินตาง ๆ (minerals (for example sand, stones)) เปนตน
ของเสียที่เผาไหมได ไดแก RDF (combustible waste (refuse derived fuel))
ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ไดจากการบําบัดเชิงกล ที่มีสารอันตราย (other wastes (including
mixtures of materials) from mechanical treatment of waste containing dangerous substances)
ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ไดจากการบําบัดเชิงกล ที่ไมใช 19 12 11 (other wastes
(including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes other than those mentioned
in 19 12 11)
ของเสียจากการฟนฟูดิน และน้ําใตดิน (wastes from soil and groundwater remediation)
ของเสียในรูปของแข็งจากการฟนฟูดินที่มีสารอันตราย (solid wastes from soil remediation
containing dangerous substances)
ของเสียในรูปของแข็งจากการฟนฟูดิน ที่ไมใช 19 13 01 (solid wastes from soil remediation other
than those mentioned in 19 13 01)
กากตะกอนการฟนฟูดินที่มีสารอันตราย (sludges from soil remediation containing dangerous
substances)
กากตะกอนการฟนฟูดิน ที่ไมใช 19 13 03 (sludges from soil remediation other than those
mentioned in 19 13 03)
กากตะกอนการฟนฟูน้ําใตดินที่มีสารอันตราย (sludges from groundwater remediation containing
dangerous substances)
กากตะกอนการฟนฟูน้ําใตดิน ที่ไมใช 19 13 05 (sludges from groundwater remediation other than
those mentioned in 19 13 05)
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19 13 08
19 80
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19 80 02

19 80 03
19 80 04
19 80 99

HM น้ําเสีย หรือน้าํ เสียที่ถูกทําใหเขมขนจากการฟน ฟูน้ําใตดิน ที่มีสารอันตราย (aqueous liquid wastes
and aqueous concentrates from groundwater remediation containing dangerous substances)
น้ําเสีย หรือน้าํ เสียที่ถูกทําใหเขมขนจากการฟน ฟูน้ําใตดิน ที่ไมใช 19 13 07 (aqueous liquid wastes
and aqueous concentrates from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 07)
ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไมไดระบุไวในรหัสอื่น (wastes from air
pollution control system not otherwise specified in the list)
HM ของเสียในรูปของแข็ง เชน ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ไดแก Baghouse ESP Cyclone
Scrubber ที่มีสารอันตราย (solid wastes, such as particulates collected from air pollution control
system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), containing dangerous substances) เปนตน
ของเสียในรูปของแข็ง เชน ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ไดแก Baghouse ESP Cyclone
Scrubber ที่ไมใช 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) เปนตน
HM กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีสารอันตราย (Sludges from air pollution control
systems containing dangerous substances)
กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่ไมใช 19 80 03 (Sludges from air pollution control
systems other than those mentioned in 19 80 03)
ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified)

________________________________

ภาคผนวกที่ 2
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทีเ่ ปนของเสียอันตราย
------------------------------------ขอ 1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances) ที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เปนของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส แตไมรวมถึง
สารละลายที่มีแอลกอฮอลผสมอยูนอยกวา 24 % โดยปริมาตร วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทาํ โดยการวัด
ดวยเครื่องมือ Pensky-Martens Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน ASTM Standard D-93-79
หรือ D-93-80 หรือการวัดดวยเครื่องมือ Setaflash Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน
ASTM Standard D-3278-78
1.2 เปนสารที่ไมใชของเหลวแตสามารถลุกเปนไฟได เมื่อมีการเสียดสี หรือเมื่อมี
การดูดความชืน้ หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิดลุกเปนไฟจะ
เกิดขึน้ อยางรุนแรงและอยางตอเนื่องที่กอใหเกิดอันตรายรายแรงได ภายใตอุณหภูมิและความดัน
มาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส)
1.3 เปนกาชอัดที่จุดระเบิดได (Ignitable compressed gas) ซึ่งกาซอัดนี้ ใหหมายถึง
วัสดุหรือของผสมใด ๆ ที่บรรจุอยูในถังบรรจุที่มีความดันสมบูรณ (Absolute pressure) มากกวา 2.81
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส หรือมีความดันสมบูรณ มากกวา 7.31
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดตาม
วิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D-323
1.4 เปนสารออกซิไดเซอร (Oxidizer) ซึ่งสามารถไปกระตุนใหเกิดการเผาไหมของ
สารอินทรียขึ้นได ไดแก สารประกอบจําพวก chlorate permanganate inorganic peroxide และ nitrate
ขอ 2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารกัดกรอน (Corrosive substances) ที่มีลักษณะ
และคุณสมบัติดังนี้
2.1 เปนสารละลาย (Aqueous solution) ที่มีคาความเปนกรดดาง (pH) เทากับ 2
หรือต่ํากวา และคาความเปนกรดดาง (pH) เทากับ 12.5 หรือสูงกวา วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดย
การวัดดวย pH-meter ตามวิธีทดสอบของ USEPA Method 9040
2.2 เปนของเหลวที่กัดกรอนเหล็กกลาชั้น SAE 1020 ไดในอัตราสูงกวา 6.35
มิลลิเมตรตอป ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการใชวิธีทดสอบของ
NACE (National Association of Corrosion Engineers) Standard TM-01-69
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ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เปนสารที่มีสภาพไมคงตัว สามารถทําปฏิกิรยิ าไดอยางรวดเร็วและอยางรุนแรง
โดยไมมีการระเบิดเกิดขึน้
3.2 เปนสารซึ่งทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา
3.3 เปนสารซึ่งเมื่อรวมกับน้ําจะไดของผสมที่จะระเบิดได
3.4 เปนสารซึ่งเมื่อผสมกับน้ํา จะทําใหเกิดมีกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษขึ้น ใน
ปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดลอมได
3.5 เปนสารที่มีองคประกอบของไซยาไนดหรือซัลไฟด เมื่อตองอยูในสภาวะแวดลอม
ที่มีคาความ เปนกรดดาง (pH) ระหวาง 2 ถึง 11.5 แลว สามารถกอใหเกิดกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษขึ้น
ในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดลอมได
3.6 เปนสารซึ่งเมื่อถูกทําใหรอนในทีจ่ ํากัดจะกอใหเกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได
3.7 เปนสารซึ่งสามารถระเบิดไดทันที หรือเกิดปฏิกิริยาระเบิดได ในสภาวะ
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) จะมีปฏิกิริยา
รุนแรง
ขอ 4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารพิษ (Toxic substances) ที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เปนสารที่เปนอันตรายตอสุขอนามัยหรือสิ่งแวดลอม เพราะมีคุณสมบัติของ
ความเปนสารกอมะเร็ง สารพิษแบบเฉียบพลัน สารพิษแบบเรื้อรัง สารที่มีคุณสมบัติสะสมในเนื้อเยื่อของ
สิ่งมีชีวิต หรือตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม เชน สารเคมีที่กอใหเกิดมะเร็งตามบัญชีรายชื่อในกลุมที่ 1
กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B ของ International Agency for Research on Cancer เปนตน
4.2 เปนสารที่มีคาความเปนพิษ ดังตอไปนี้
เปนสารที่มีคา Acute oral LD50 นอยกวา 2,500 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม
เมื่อใชหนู (Rat) เปนสัตวทดลอง หรือมีคา Acute inhalation LC50 นอยกวา 10,000 สวนในลานสวน
ในสภาพของไอหรือกาซ หรือเมื่อใชกระตายเปนสัตวทดลอง มีคา acute dermal LD50 นอยกวา 4,300
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ทั้งนี้ คา LD50 หมายถึง คา(ปริมาณ)เฉลี่ยของสารพิษ (Medium
lethal dosage) ที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) คา LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัม
ของสารพิษตอน้ําหนักตัวสัตวทดลองหนึ่งกิโลกรัม และคา LC50 หมายถึง คา(ความเขมขน)เฉลี่ยของ
สารพิษ (Medium lethal concentration) ในตัวกลางที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง
(50%) คา LC50 มีหนวยเปนสวน (โดยปริมาตรหรือน้ําหนัก) ของสารพิษตอลานสวน(โดยปริมาตร
หรือน้ําหนัก) ของตัวกลาง
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เมื่อวัดในน้ําออน (ความกระดางทั้งหมด เทากับ 40-48 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปแคลเซียมคารบอเนต)
กับปลา fathead minnows (Pimephales promelas) ปลา rainbow trout (Salmo gairdneri) หรือปลา
golden shiners (Notemigonus crysoleucas) ตามที่กําหนดใน Part 800 ของ the “Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater (16th Edition),” American Public Health Association, 1985
4.4 เปนสารที่มีองคประกอบของสารที่ระบุขางลางนี้ ในปริมาณความเขมขนของ
สารใดสารหนึ่งหรือปริมาณรวมของสารทั้งหมด มากกวาหรือเทากับ 0.001% โดยน้ําหนัก
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)
ขอ 5 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบของสิ่งเจือปน ที่กําหนดไวดังนี้
5.1 เมื่อนํามาหาคาความเขมขนทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบวามีองคประกอบของ
สารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว (mg/kg; wet weight) เทากับหรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration
(TTLC) ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Antimony and/or antimony compounds)
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500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Arsenic and/or arsenic compounds)
แรใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos)
1.0 (รอยละ)
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม
10,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต)
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม
75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Beryllium and/or beryllium compounds)
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Cadmium and/or cadmium compounds)
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Chromium (VI) compounds)
2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท
(Chromium and/or chromium (III) compounds)
โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท
8,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Cobalt and/or cobalt compounds)
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง
2,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Copper and/or copper compounds)
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)
18,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกัว่
1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Lead and/or lead compounds)
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Mercury and/or mercury compounds)
3,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม
(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด)
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล
2,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Nickel and/or nickel compounds)
ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม
100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Selenium and/or selenium compounds)
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน
500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Silver and/or silver compounds)

- 48 ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม
(Thallium and/or thallium compounds)

700 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม
2,400
(Vanadium and/or vanadium compounds)
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี
5,000
(Zinc and/or zinc compounds)
แอลดริน (Aldrin)
1.4
คลอเดน (Chlordane)
2.5
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)
1.0
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
100
ดีลดริน (Dieldrin)
8.0
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))
0.01
เอนดริน (Endrin)
0.2
เฮปตาคลอร (Heptachlor)
4.7
คีโปน (Kepone)
21
สารประกอบอินทรียของตะกัว่ (Lead compounds, organic)
13
ลินเดน (Lindane)
4.0
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)
100
21
ไมเร็ก (Mirex)
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
17
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs)) 50
ทอกซาฟน (Toxaphene)
5
ไตรคองโรเอทิลีน (Trichloroethylene)
2,040
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)
10

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

(หมายเหตุ – คาที่กําหนดของสารอนินทรีย เปนคาทีว่ ัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ
– ในกรณีของแอสเบสตอสและโลหะธาตุ คาที่กําหนดไวใหใชกับสารที่อยูในสภาพรวนเปน
ผงละเอียดเทานั้น ทั้งนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง chrysotile amosite crocidolite tremolite
anthophyllite และ actinolite)
5.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เมื่อนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test
(WET) และวิธีวิเคราะหน้ําสกัดแลว มีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย

- 49 ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เทากับหรือมากกวาคา Soluble Threshold Limit
Concentration (STLC) ที่กําหนดไวดังตอไปนี้
สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู
5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(Arsenic and/or arsenic compounds)
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม
100 มิลลิกรัมตอลิตร
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต)
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม
0.75 มิลลิกรัมตอลิตร
(Beryllium and/or beryllium compounds)
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม
1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(Cadmium and/or cadmium compounds)
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท
5 มิลลิกรัมตอลิตร
(Chromium (VI) compounds)
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท
5 มิลลิกรัมตอลิตร
(Chromium and/or chromium (III) compounds)
โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท
80 มิลลิกรัมตอลิตร
(Cobalt and/or cobalt compounds)
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง
25 มิลลิกรัมตอลิตร
(Copper and/or copper compounds)
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)
180 มิลลิกรัมตอลิตร
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds) 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท
0.2 มิลลิกรัมตอลิตร
(Mercury and/or mercury compounds)
โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม
350 มิลลิกรัมตอลิตร
(ไมรวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด)
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล
20 มิลลิกรัมตอลิตร
(Nickel and/or nickel compounds)
ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม
1.0 มิลลิกรัมตอลิตร
(Selenium and/or selenium compounds)
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds) 5 มิลลิกรัมตอลิตร
7.0 มิลลิกรัมตอลิตร
ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม

- 50 (Thallium and/or thallium compounds)
วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม
(Vanadium and/or vanadium compounds)
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี
(Zinc and/or zinc compounds)
แอลดริน (Aldrin)
คลอเดน (Chlordane)
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
ดีลดริน (Dieldrin)
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))
เอนดริน (Endrin)
เฮปตาคลอร (Heptachlor)
คีโปน (Kepone)
ลินเดน (Lindane)
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)
ไมเร็ก (Mirex)
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))
ทอกซาฟน (Toxaphene)
ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)

24

มิลลิกรัมตอลิตร

250

มิลลิกรัมตอลิตร

0.14
0.25
0.1
10
0.8
0.001
0.02
0.47
2.1
0.4
10
2.1
1.7
5.0
0.5
204
1.0

มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร

(หมายเหตุ – คาที่กําหนดของสารอนินทรีย เปนคาทีว่ ัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ)
5.3 การทดสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว โดยนํามาสกัดดวยวิธี Waste
Extraction Test (WET) จะทําขึน้ ก็ตอเมื่อ คาความเขมขนทัง้ หมด (Total Concentration) ของสารอันตราย
ใดๆ มีคาไมเกินคา TTLC ในขอ 5.1 แตมคี าเทากับหรือมากกวาคา STLC ของสารนั้นที่กําหนดในขอ
5.2 หรือเมื่อตองการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบ
ขอ 6 การหาคาความเขมขนทั้งหมด การสกัดสาร และการวิเคราะหหาปริมาณความเขมขน
ของสารอันตรายในน้ําสกัด ใหใชวิธี ดังตอไปนี้

- 51 6.1 ในการเตรียมตัวอยางสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ที่ตองการทดสอบหาคา
ปริมาณความเขมขนทั้งหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Total Concentration) หรือ
ปริมาณความเขมขนของสารอันตรายในน้ําสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร (Extractable Concentration)
ใหใชวิธีดงั ตอไปนี้
6.1.1 ชนิดที่ 1 – สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะเปนของแข็ง
ที่สามารถบดได จะตองนําไปรอน หรือไปบดเพื่อใหสามารถรอนผานตะแกรงมาตรฐานกอนนําไป
วิเคราะห หากตัวอยางมีวัสดุที่ไมสามารถบดได และรอนไมผานตะแกรงมาตรฐานทีใ่ ช และเปนวัสดุ
ที่ปนเปอนมาไมเกี่ยวของกับคุณลักษณะเดิมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนัน้ ใหแยกออกแลวทิ้ง
เสีย สวนที่เหลือของตัวอยางใหนําไปรอนผานตะแกรงมาตรฐาน กอนจะนําไปรวมและผสมกันอยาง
ทั่วถึงกับสวนของตัวอยางที่ไมตองผานการบด เพื่อรอการวิเคราะห ตอไป
6.1.2 ชนิดที่ 2 – สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะเปนของผสม
ระหวางของแข็งและของเหลวที่สามารถนําไปกรองได โดยมีองคประกอบของของแข็งมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก จะตองทําการกรองตัวอยางเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการ
กรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ที่มีเสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.45 ไมครอน จากนั้น
ทําการวัดปริมาณของสวนที่กรองไดและเก็บไว โดยสวนนีจ้ ะถือวาเปน Initial Filtrate สวนของแข็งที่
แยกไดจะนําไปบดและรอนผานตะแกรงมาตรฐาน (สิ่งแปลกปลอมจะถูกแยกทิ้งไป) และนําไปผสมกับ
ของแข็งที่ผานตะแกรงโดยไมตองบด ซึ่งสวนที่เปนของแข็งนี้จะถูกนําไปวิเคราะหดว ยวิธีในขอ 6.4
โดย สัดสวนของน้ําสกัด (extraction solution) ที่ใช คือ 10 มิลลิลิตรของน้ําสกัดตอหนึ่งกรัมของ
ของแข็ง เมื่อเสร็จสิ้นการสกัดแลว สารละลายที่สกัดไดจะถูกนําไปกรองและไปผสมกับ Initial Filtrate
อยาง ทั่วถึงกอนนําไปวิเคราะหดว ยวิธใี นขอ 6.5.2
6.1.3 ชนิดที่ 3 – สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะเปนกาก
ตะกอน (sludge) เลน (slurry) หรือเปนน้ํามัน (oily) น้ํามันดิน(tarry) หรือ resinous material ที่ไม
สามารถกรองหรือบดได หลังจากแยกสิ่งแปลกปลอมออกแลว ตัวอยางที่เหลือทั้งหมดจะถูกนําไป
วิเคราะหตอไป
6.1.4 หากจําเปนตองมีการตากแหงตัวอยางที่เปนของแข็ง หรือองคประกอบ
ของแข็งกอนทําการรอน บด หรือแยกสิ่งแปลกปลอมออก หรือไดมีการทําใหของเสียนั้นแหงกอนทําการ
วิเคราะห จะตองทําการบันทึกคาน้ําหนักที่หายไป และตองบันทึกสภาพของการทําใหแหงไวดวย
6.1.5 ใหใชตะแกรงมาตรฐานขนาด 2 มิลลิเมตร (เบอร 10) ในการหาคาปริมาณ
ความเขมขนทั้งหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม และปริมาณความเขมขนของสาร
อันตรายในน้ําสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร ยกเวนในกรณีที่เปนการหาคาปริมาณความเขมขนทั้งหมด
ของสารอินทรียอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหใชตะแกรงมาตรฐานขนาด 1 มิลลิเมตร
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ที่ไมละลายน้ําปะปนในปริมาณที่นอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก จะไมตองนํามาสกัดโดยวิธี Waste
Extraction Test (WET) แตสามารถนําไปวิเคราะหหาคาของสารตางๆ ไดโดยตรง และจะถือวาเปนของเสีย
อันตราย ก็ตอเมื่อคาปริมาณความเขมขนทั้งหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัมของ
สารใดๆ มีคามากกวาคา TTLC ที่กําหนดไวสําหรับสารนัน้
อยางไรก็ตาม หากคาปริมาณความเขมขนทั้งหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัม
ตอกิโลกรัมของสารนั้น มีคานอยกวาคา TTLC แตมากกวา คา STLC เมื่อคิดเปนความเขมขนในหนวย
มิลลิกรัมตอลิตร จะตองนําตัวอยางของเหลวนั้นมากรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter)
ที่มีเสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.45 ไมครอน แลวนําเอาของเหลวที่ผานการกรองไปทําการวิเคราะห
หาคาของสารนั้น โดยจะถือวาเปนของเสียอันตราย ก็ตอเมื่อคาปริมาณความเขมขนทั้งหมดของสาร
อันตรายในของเหลวที่ผานการกรองมีคามากกวาคา STLC ที่ระบุไวสําหรับสารนั้น
6.3 ใหใช สารละลาย 0.2 M sodium citrate ที่ pH 5.0 ± 0.1 เปนน้ําสกัดทีใ่ ชใน
วิธี WET (WET extraction solution) โดยเตรียมจากการนําสารละลาย citric acid ในปริมาณที่เหมาะสม
มาปรับ pH ใหเปน 5.0 ดวย สารละลาย 4.0 N NaOH
สารละลาย citric acid สามารถเตรียมไดโดยนําเอา analytical grade citric acid ไป
ละลายใน deionized water
สําหรับการวิเคราะหหาคาเฮกซาวาเลนทโครเมียม (chromium (VI)) ใหใช deionized
water เปนน้ําสกัด
6.4 การสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET) มีข้นั ตอนดังนี้
6.4.1 นํา 50 กรัมของตัวอยางใสลงในภาชนะที่ทําจากแกวหรือพลาสติกประเภท
โพลีเอทธิลีน (ควรใชภาชนะที่ทําจากแกวเมื่อตองการวิเคราะหหาสารอินทรียอันตราย)
ภาชนะที่ใชในการสกัด ควรผานการลาง (rinsed) อยางตอเนื่องดวยสารละลาย
nitric acid ซึ่งสามารถเตรียมไดจากการนําเอา nitric acid solution มาผสมกับ deionized water ใน
อัตราสวน 1 ตอ 1 โดยปริมาตร)
6.4.2 เติม 500 มิลลิลิตรของน้ําสกัดลงในตัวอยาง จากนัน้ นําของผสมไปไล
อากาศดวยกาซไนโตรเจน เปนเวลา 15 นาที เพื่อไลออกซิเจนในน้ําสกัดออกไป และปองกันไมให
ออกซิเจนในอากาศละลายลงไปในตัวอยาง เมื่อเสร็จแลวใหทําการปดฝาภาชนะอยางรวดเร็ว และนําไป
เขยาโดยใช table shaker หรือ overhead stirrer หรือ rotary extractor ซึ่งสามารถทําใหของผสมอยูใน
สภาพถูกกวนผสมอยูตลอดเวลา (vigorously agitated suspension) เปนเวลา 48 ชั่วโมง
สําหรับการวิเคราะหหาคาสารที่ระเหยไดงาย เชน trichloroethylene จะตองทํา การ
ไลอากาศและออกซิเจนออกจากน้ําสกัด กอนที่จะเติมลงในตัวอยาง เพื่อหลีกเลี่ยงการระเหยของสารนั้น
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แลวมากรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ที่มีเสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.45 ไมครอน
โดยใช thick-walled suction flask ที่สะอาด สําหรับของแข็งขนาดหยาบ สามารถใช Pressure filtration
แทน vacuum filtration ได สําหรับของแข็งขนาดละเอียด อาจตอง centrifuged ที่ความเร็วรอบถึง 10,000 x G
กอนนําไปกรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ที่มีเสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.45 ไมครอน
6.4.4 ชนิดของแผนกรองที่ใช ควรมีองคประกอบของโลหะหนัก ฟลูออไรด และ
สารอินทรีย ที่สามารถชะออกมาไดในปริมาณที่นอยมาก
6.4.5 อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวใน method 1310
ใน Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 3rd edition, U.S.
Environmental Protection Agency, 1986
6.4.6 ควรปรับอุณหภูมิในระหวางการสกัดใหอยูระหวาง 20-40 องศาเซลเซียส
6.4.7 ในกรณีที่ตองการวิเคราะหหาปริมาณโลหะ (metal elements) เทานัน้ ใหถาย
สารละลายที่กรองไดจาก ขอ 6.4.3 ลงในขวดโพลีเอทธิลีน และปรับสภาพใหเปนกรดดวยกรดไนตริก
จนความเขมขนของกรดในสารละลายผสม (สารละลายที่กรองไดจากขอ 6.4.3 ผสมกับกรดไนตริก)
เปนรอยละ 5 โดยปริมาตร (ใหปรับสภาพใหเปนกรดทันทีหลังจากผานการกรอง)
6.4.8 ในกรณีที่ตองการวิเคราะหหาคาของสารอินทรียอันตรายดวย หรือตองการ
วิเคราะหหาคาของสารอินทรียอันตรายเทานั้น ใหถายสารละลายที่กรองไดจาก ขอ 6.4.3 ลงในขวดแกว
ยกเวนถาเปนการวิเคราะหหาฟลูออไรด ควรใชขวดโพลีเอทธิลีน
กรณีที่เปนการวิเคราะหหาสารอินทรียอันตรายและฟลูออไรด หามทําการปรับ
สภาพใหเปนกรด แตตองนําไปแชแข็งทันที จนกวาจะมีการนําไปวิเคราะห เวนแตวาจะทําการวิเคราะห
ภายใน 24 ชั่วโมง
6.4.9 กอนทําการวิเคราะหหาคาความเขมขนของสารเปาหมาย เพื่อที่จะหาวา
ปริมาณความเขมขนของสารอันตรายในน้ําสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร (extractable concentration;
EC) ในตัวอยางมีคามากกวาคา STLC ของสารนั้นหรือไม ซึ่งวิธีการวิเคราะหใหเปนไปตามทีร่ ะบุไวใน
ขอ 6.5.2
6.5 การวิเคราะหหาคาปริมาณความเขมขนทั้งหมดของสารอันตราย (Total
Concentration) ใหใชวิธีที่กําหนดดังนี้
6.5.1 สําหรับโลหะและสารประกอบ ใหใชวิธีสกัดที่กําหนดไวใน Test Methods
for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 2nd edition, U.S. Environmental
Protection Agency, 1982 ดังนีค้ ือ
6.5.1.1 Method 3050 สําหรับโลหะและสารประกอบทุกตัว
ยกเวนโครเมียมเฮกซาวาเลนท
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6.5.2 สําหรับ สารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตรายอื่นๆ ยกเวน
สารประกอบอินทรียของตะกัว่ (organic lead compounds) ใหใชวิธีทกี่ ําหนดไวใน Chapter Two,
“Choosing the Correct Procedure” ใน “Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical
Methods,” EPA Publication SW-846, Third Edition and Updates
6.5.3 สําหรับ สารประกอบอินทรียของตะกั่ว (organic lead compounds) ใหใช
วิธีที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 11 ของ 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
___________________________________________

ภาคผนวกที่ 3
แผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน
---------------------------------ขอ 1 ผูประกอบการตองเตรียมแผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการ เพื่อลดภัยตอสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดลอมจากการเกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือ เหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด รวมถึงการรัว่ ไหลของของเสียอันตรายหรือสวนประกอบของเสียอันตรายสูสิ่งแวดลอม
ขอ 2 แผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน อยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
2.1 ขั้นตอน วีธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองตออัคคีภัย การระเบิด หรือการรั่วไหล
ของของเสียอันตรายหรือสวนประกอบของเสียอันตราย
2.2 การเตรียมการกับหนวยงานทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล สถานี
ตํารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหนวยกูภ ัย เปนตน เพื่อใหความชวยเหลือและประสานงานเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน
2.3 รายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท (ที่บานและที่ทํางาน) ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผู
ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน และรายชื่อนี้ตองมีการปรับใหเปนปจจุบนั อยูเสมอ หากมีผูรับผิดชอบ
หลายคน ใหเรียงรายชื่อตามลําดับความรับผิดชอบโดยใหผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยูอันดับตนและ
ใหผูมีอํานาจรับผิดชอบแทนอยูใ นลําดับถัดมา
2.4
รายการแสดงอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณฉกุ เฉินทีอ่ ยูภายในสถาน
ประกอบการ (เชน ระบบดับเพลิง อุปกรณปองกันการหกหลน ระบบการสื่อสารและแจงเตือนภัย (ทั้ง
ภายนอกและภายใน) และอุปกรณทําความสะอาดสารปนเปอน เปนตน) พรอมทั้งตองระบุถึงสถานที่เก็บ
อุปกรณเหลานี้ รายละเอียดวิธีและขั้นตอนการใชงานของอุปกรณเหลานั้นดวย
2.5 แผนการหนีภัยสําหรับบุคลากรของสถานประกอบการ หากมีความจําเปน
จะตองหนีภัยในพืน้ ที่นั้น แผนหนีภัยนีต้ องบอกถึงสัญญาณที่จะใชเพื่อใหเริ่มทําการหนีภัย เสนทางหนีภัย
เสนทางเลือกเพื่อใชหนีภัย (ในกรณีเสนทางหลักถูกปดกัน้ จากการรั่วไหลของสาร หรือไฟไหม)
ขอ 3 ตองจัดเตรียมขอมูล สําเนาแผนและขั้นตอน วิธีการปฏิบัตใิ หพรอมเพื่อใหสถานีตํารวจ
ทองถิ่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหนวยกูภัยสามารถตอบสนองตอเหตุการฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
ขอ 4 หลังเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ตองจัดเตรียมขัน้ ตอนการดําเนินการสําหรับการ
บําบัด กักเก็บ หรือ กําจัด ของเสียที่กูมาได และจัดทําแผนฟนฟู กรณีมีการปนเปอนของของเสีย
อันตรายสูสภาวะแวดลอม ตองจัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเพื่อตรวจหาจุดที่ไมเปนปกติ การ
เสื่อมสภาพ ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและการรั่วไหลที่เกิดจากหรืออาจนําไปสูการรัว่ ไหลของ
สารอันตรายสูสภาพแวดลอม หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือสิ่งแวดลอม
_________________________________

ภาคผนวกที่ 4
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
-----------------------------------ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่ประสงคจะดําเนินการจัดการสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามประกาศนี้ภายในบริเวณโรงงาน ตองดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 การฝงกลบ ใหดําเนินการฝงกลบ โดยจัดใหมีระบบกันซึม ระบบการตรวจ
สอบการรัว่ ไหล ระบบระบายกาซและระบบบําบัดน้ําเสีย ตามความเหมาะสมของชนิดหรือประเภทของ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ มใชแลวนัน้ ๆ โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทัง้ นี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มคี ุณสมบัติไมเปนของเสียอันตราย
ใหดําเนินการเผาโดยควบคุมคามาตรฐานของมลสารที่ระบายออกจากปลอง ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2540
หามเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีคุณสมบัติเปนของเสียอันตราย เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.3 การจัดการโดยวิธีอื่นๆ เชน การหมักทําปุย การถมที่ การนํากลับไปใช
ประโยชนอีก เปนตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ 2 ใหใชรหัสเลข 3 หลักที่กําหนดสําหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
(Treatment and Disposal codes) ในการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตาม
แบบ สก. 3 และในการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน ดังตอไปนี้
2.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว สามารถแบงเปน 8 ประเภท ดังนี้
2.1.1 ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting)
2.1.2 ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage)
2.1.3 ประเภท 03 การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
2.1.4 ประเภท 04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle)
2.1.5 ประเภท 05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery)
2.1.6 ประเภท 06 การบําบัด (Treatment)
2.1.7 ประเภท 07 การกําจัด (Disposal)
2.1.8 ประเภท 08 การจัดการดวยวิธีอื่นๆ

- 57 -

2.2 รหัสเลข 3 หลัก สําหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตาม 8 ประเภทในขอ 2.1 มีดังนี้
011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ใหระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031 เปนวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ใหระบุกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ
032 สงกลับผูขายเพื่อกําจัด (return to original producer for disposal) ใหระบุชื่อผูขายที่รับคืน
033 สงกลับผูขายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซํา้ (reuse container; to be refilled)
ใหระบุชื่อผูขายที่รับคืน
039 นํากลับมาใชซ้ําดวยวิธีอื่นๆ (other reuse methods) ใหระบุ
041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)
042 ทําเชื้อเพลิงผสม (fuel blending)
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน (burn for energy recovery) ใหระบุลักษณะการเผา
044 เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต (use as co-material in cement kiln or rotary
kiln) ใหระบุผลิตภัณฑ
049 นํากลับมาใชประโยชนอกี ดวยวิธีอื่นๆ (other recycle methods) ใหระบุ
051 เขากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม (solvent reclamation/regeneration)
052 เขากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม (reclamation/regeneration of metal and metal
compounds)
053 เขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง (acid/base regeneration)
054 เขากระบวนการคืนสภาพตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
059 นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอื่นๆ กลับคืนมาใหม (other recovery unlisted
materials) ใหระบุ
061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ (biological treatment)
062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี (chemical treatment)
063 บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ (physical treatment)
064 บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม (direct discharge to central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using
cementitious and/or pozzolanic material)

- 58 -

069
071
072
073
074
075
076
077
079
081
082
083
084

วิธีบําบัดอื่นๆ เพื่อลดคาความเปนอันตราย (other detoxification methods) ใหระบุ
ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ฝงกลบอยางปลอดภัย (secure landfill )
ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (secure
landfill of stabilized and/or solidified wastes)
เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป (burn for destruction) เฉพาะสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous
waste incinerator)
เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต (co-incineration in cement kiln)
อัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตทะเล (Deepwell or underground injection; sea-bed
insertion)
กําจัดดวยวิธีอื่นๆ (other disposal methods) ใหระบุ
รวบรวมและสงออกนอกประเทศ (collect and export)
ถมทะเลหรือที่ลุม (land reclamation) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
ของเสียอันตรายเทานั้น
หมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner)
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น
ทําอาหารสัตว (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสีย
อันตรายเทานั้น
_____________________________

แบบ สก. 1
แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ มใชแลวในบริเวณโรงงาน
(สวนที่ 1 สําหรับผูประกอบการ)

ที่ ……………………
วันที่………เดือน……….…………………..พ.ศ. ………………
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/โรงงาน ……………………………………………………………………………………………..
ประกอบกิจการ ………………………………………………………… ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………….…
โรงงานตั้งอยูเลขที่…..…… หมูที่…..…… ตรอก/ซอย……..………………… ถนน……………………………………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต………………………….. จังหวัด………………...……………………
โทรศัพทที่ติดตอได………………………โทรสาร………………………….. อีเมล ………………………………………
หมายเลขประจําตัว ………………………………….
มีความประสงคขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงานตั้งแตวันที่
……………………………. ถึงวันที่ ………………………………….. เนื่องจาก (ระบุความจําเปนในการขอขยายระยะเวลา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ลําดับ
รหัส
ชื่อวัสดุที่ไมใชแลว
ที่

ปริมาณ
(ตัน)

ลักษณะของภาชนะบรรจุ

ลงชื่อ ……………………………………….. ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
(สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที)่

เลขที่ ………………………..
เรียน ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ตามที่ทานไดยื่นแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน นั้น
สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับแจงเรื่องดังกลาว และอนุญาตใหทานขยายระยะเวลา
ในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณโรงงาน ไดจนถึงวันที่ ……………………………….
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ ………………………………………..
(
)

แบบคําขออนุญาตนําสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ มใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน

แบบ สก. 2

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
เลขที่รับ................................ วันที.่ ..................................
ที่ .........................

วันที่............ เดือน................................. พ.ศ. ..................
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/โรงงาน.................................................................................................ประกอบกิจการ.....................................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่...............………...................................... ตั้งอยูเลขที่..................... หมูที่............. ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน........................................ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด.............................................................
โทรศัพท.................................... โทรสาร................................ อีเมล ....…..................................... หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี.............................................
ขออนุญาตนําวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อไปกําจัด ตั้งแตวันที่...................................... ถึงวันที่..................................... ตามรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

รหัส

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ชื่อหรือคําบรรยาย

ปริมาณ(ตัน)

วิธีการกําจัด

ทะเบียนโรงงานผูรบั ดําเนินการ

และไดแนบเอกสาร/หลักฐาน คือ
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ของผูใชและผูใหบริการหรือเอกสารเทียบเทา
รายละเอียดวิธีบําบัด/กําจัด
ผังแสดงกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย
สําเนาโฉนดที่ดินพรอมหนังสือยินยอมใหใชถมที่ลุม

หนังสือมอบอํานาจตนฉบับพรอมติดอากรแสตมป
หนังสือยินยอม / สัญญาระหวางผูใชและผูใหบริการ**
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม
ของผูใชและผูใหบริการ

ผลวิเคราะหองคประกอบ / คุณสมบัติของเสีย
Material Safety Data Sheet (กรณีเปนสารเคมี)
รายงานผลวิเคราะหการทดสอบดวยวิธีสกัดสาร
หนังสือการประกันความรับผิด (สท.ก1 และ สท.ก2)**
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
................................................................................

** หนังสือสัญญา หรือหนังสือการประกันความรับผิด ตองมีระยะเวลานับจากวันที่ยื่นขออนุญาตจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญามากกวา 1 เดือน

ลงชื่อ ....................................................................
(
)
ผูประกอบกิจการโรงงาน

วิธีการกําจัด
011

คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ

065

บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ

021

กักเก็บในภาชนะบรรจุ ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ…

066

เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม

031

เปนวัตถุดิบทดแทน ระบุกระบวนการหรือผลิตภัณฑ………………

067

ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี

032

สงกลับผูขายเพื่อกําจัด ระบุชื่อผูขายที่รับคืน…………………………..

068

ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ pozzolanic

033

สงกลับผูขายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซ้ํา

069

วิธีบําบัดอื่นๆ เพื่อลดคาความเปนอันตราย ระบุ…………………

039

นํากลับมาใชซ้ําดวยวิธีอื่นๆ ระบุ …………………………………

071

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไมอันตรายเทานั้น

041

เปนเชื้อเพลิงทดแทน

072

ฝงกลบอยางปลอดภัย

042

ทําเชื้อเพลิงผสม

073

ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว

043

เผาเพื่อเอาพลังงาน ระบุลักษณะการเผา……….

074

เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป

044

เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ระบุผลิตภัณฑ………………

075

เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย

049

นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอื่นๆ ระบุ……………………….

076

เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต

051

เขากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม

077

อัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหนวยงานอื่น

052

เขากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม

079

กําจัดดวยวิธีอื่นๆ ระบุ………………………………………….……………..

053

เขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง

054

เขากระบวนการคืนสภาพตัวเรงปฏิกิริยา

059

นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอื่นๆกลับคืนมาใหม ระบุ …………

061

บําบัดดวยวิธีชีวภาพ

081

รวบรวมและสงออกนอกประเทศ

062

บําบัดดวยวิธีทางเคมี

082

ถมทะเลหรือที่ลุม เฉพาะของเสียไมอันตรายเทานั้น

063

บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ

083

หมักทําปุยหรือเปนสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไมอันตรายเทานั้น

064

บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ

084

ทําอาหารสัตว เฉพาะของเสียไมอันตรายเทานั้น

…………………………………….…………………………………………..

คําเตือน 1. กรณีหลักฐานไมครบถวน เจาหนาที่จะไมรับเรื่องไวพิจารณา
2. กรณีไมอนุญาต หากทานไมเห็นดวย สามารถแจงเปนหนังสือพรอมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งทางการปกครองนี้
3. หากทานจงใจฝาฝนนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนความผิด
ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2 แสนบาท

แบบ สก. 3
ใบแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
สําหรับผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

วันที…
่ …เดือน………………..พ.ศ. …………
ขาพเจา……………………………………………………………ผูประกอบกิจการโรงงาน
สํานักงานเลขที…
่ ……… หมูที่………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…
่ …………………...
่ …… หมูที่……… ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….
โรงงานตั้งอยูเลขที…
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..
หมายเลขประจําตัว ………………………………….
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังรายการตอไปนี้
ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธี
กําจัด

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 1

ขอ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหลงที่มาของสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 2

ขอ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 3

ขอ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเปนพิษของสิ่งปฏิกลู
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขอมูลของปที่
ผานมา

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 4

ขอ 5 รายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 5

ขอ 6 แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุที่คาดไมถึง

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 6

ขอ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 7

เอกสารลําดับที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธกี าํ จัด ประจําป ……………
ลําดับที่

รหัส

ชื่อและคําบรรยาย

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ปริมาณ
(ระบุหนวย)

วิธีการกําจัด

ผูขนสง/จัดการ

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหลงที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 3
แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 4
รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเปนพิษของสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับขอมูลของปที่ผานมา
ลําดับที่

รหัส

ชื่อและคําบรรยาย

ป/ชวงเวลา
ป/ชวงเวลา
ป/ชวงเวลา
ปริมาณ ความเขมขน ปริมาณ ความเขมขน ปริมาณ ความเขมขน

ป/ชวงเวลา
ปริมาณ ความเขมขน

หมายเหตุ ถามี ใหแนบผลการตรวจวิเคราะหสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวมาดวย
ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 5
รายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบาํ บัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
หมายเหตุ ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน หากผูรับจัดการนําการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
กอใหเกิดผลิตภัณฑอื่น ใหระบุเปนผูกอกําเนิด และใหระบุกระบวนการที่ใช หากผูรับจัดการเปนบุคคล
ธรรมดาที่ไมไดขึ้นทะเบียนและไมไดประกอบกิจการ ใหระบุวิธีการขนสงและการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวนั้นไปใช

เอกสารลําดับที่ 6
แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 7
รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

แบบ สก. 4
ใบแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
สําหรับผูรวบรวมและขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

วันที…
่ …เดือน………………..พ.ศ. …………
ขาพเจา……………………………………………………………ตัวแทนรวบรวมและขนสง
สํานักงานเลขที…
่ ……… หมูที่………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..
สถานที่รวบรวม/ขนสงตั้งอยูเลขที่……… หมูท่…
ี … ตรอก/ซอย………………… ถนน…………………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..
หมายเลขประจําตัว ………………………………….
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังรายการตอไปนี้
ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
และวิธีขนสง

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 1

ขอ 2 แผนผังแสดงการจัดการภายในสถานีขนสง สถานกักเก็บและ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 2

ขอ 3 รายละเอียดของผูกอกําเนิด บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 3

ขอ 4 แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุที่คาดไมถึง

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 4

ขอ 5 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 5

เอกสารลําดับที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีขนสง ประจําป ……………
ผูกอกําเนิด

หมายเลข
ประจําตัว

รหัส

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ชื่อและคําบรรยาย

ปริมาณ
(ระบุหนวย)

บรรจุภณ
ั ฑและ
วิธีการขนสง

ผูบําบัดและกําจัด

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการ
(
)
วันที_่ ___________________

หมายเลข
ประจําตัว

เอกสารลําดับที่ 2
แผนผังแสดงการจัดการภายในสถานีขนสง สถานกักเก็บและคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการ
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 3
รายละเอียดของผูกอกําเนิด บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบาํ บัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
หมายเหตุ ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน หากผูรับจัดการนําการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
กอใหเกิดผลิตภัณฑอื่น ใหระบุเปนผูกอกําเนิด และใหระบุกระบวนการที่ใช หากผูรับจัดการเปนบุคคล
ธรรมดาที่ไมไดขึ้นทะเบียนและไมไดประกอบกิจการ ใหระบุวิธีการขนสงและการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวนั้นไปใช

เอกสารลําดับที่ 4
แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการ
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 5
รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการ
(
)
วันที_่ ___________________

แบบ สก. 5
ใบแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
สําหรับผูบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

วันที…
่ …เดือน………………..พ.ศ. …………
ขาพเจา……………………………………………………………ผูประกอบกิจการโรงงาน
สํานักงานเลขที…
่ ……… หมูที่………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…
่ …………………...
่ …… หมูที่……… ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….
โรงงานตั้งอยูเลขที…
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..
หมายเลขประจําตัว ………………………………….
ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังรายการตอไปนี้
ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธกี าํ จัด

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 1

ขอ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว และคําบรรยายกระบวนการและผลผลิตทีไ่ ด

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 2

ขอ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝง และ
จุดตรวจสอบติดตามผล (Monitoring)

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 3

ขอ 4 รายละเอียดของผูกอกําเนิด ผูรวบรวมและขนสงสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 4

ขอ 5 แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว หรือเหตุที่คาดไมถึง

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 5

ขอ 6 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 6

ขอ 7 ผลการตรวจสอบติดตามผลกระทบตอแหลงน้ําใตดนิ
(Groundwater monitoring) และผลการตรวจสอบการระบาย
มลพิษ

แสดงไวในเอกสารลําดับที่ 7

เอกสารลําดับที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธกี าํ จัด ประจําป ……………
ลําดับที่

ผูกอกําเนิด

ผูขนสง/จัดการ

รหัส

ชื่อและคําบรรยาย

ปริมาณ
(ระบุหนวย)

หมายเหตุ ในกรณีกําจัดดวยวิธีฝงกลบ ใหระบุตําแหนงและหมายเลขเซลที่ทําการฝงดวย
ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
(
)
ตําแหนง_____________________
วันที_่ ___________________

วิธีการกําจัด

หมายเหตุ

เอกสารลําดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และ
คําบรรยายกระบวนการและผลผลิตที่ได

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 3
แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝง และ
จุดตรวจสอบติดตามผล (Monitoring)

ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร
(
)
ตําแหนง_____________________

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 4
รายละเอียดของผูกอกําเนิด ผูรวบรวมและขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบาํ บัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
ชื่อผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง
ที่อยู ………………………………………………………………………… □ ผูบ ําบัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนสง……………………………………………………………..
หมายเหตุ ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน หากผูรับจัดการนําการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
กอใหเกิดผลิตภัณฑอื่น ใหระบุเปนผูกอกําเนิด และใหระบุกระบวนการที่ใช หากผูรับจัดการเปนบุคคล
ธรรมดาที่ไมไดขึ้นทะเบียนและไมไดประกอบกิจการ ใหระบุวิธีการขนสงและการนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวนั้นไปใช

เอกสารลําดับที่ 5
แผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 6
รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

เอกสารลําดับที่ 7
ผลการตรวจสอบติดตามผลกระทบตอแหลงน้ําใตดนิ (Groundwater monitoring) และ
ผลการตรวจสอบการระบายมลพิษ

ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)
วันที_่ ___________________

