
  หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๑)  และมาตรา  ๔๔  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศ
กําหนดใหของเสียอันตรายที่เปนวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ปฏิบัติ
ในเรื่องระบบเอกสารกาํกับการขนสงของเสียอันตราย  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความวา  ของเสียอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย”  หมายความวา  ผูมีไวในครอบครองของเสียอันตรายตั้งแต  ๑๐๐  

กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป  แบงออกเปนสองขนาด  ดังนี้ 
(๑)  ขนาดใหญ  ไดแก  ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตั้งแต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป 
(๒)  ขนาดกลาง  ไดแก  ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตั้งแต  ๑๐๐  กิโลกรัมตอเดือนขึ้นไป  แตไมถึง  

๑,๐๐๐  กิโลกรัมตอเดือน 
ผูมีไวในครอบครองของเสียอันตรายไมเกิน  ๑๐๐  กิโลกรัมตอเดือน  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ

ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ 
“ผูขนสงของเสียอันตราย”  หมายความวา  ผูขนสงตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  

เรื่อง  การขนสงวัตถุอันตรายทางบก  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“ผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย”  หมายความวา  ผูมีไวในครอบครองของเสีย

อันตราย  ดังตอไปนี้ 
(๑)  โรงงานปรับคุณภาพของเสียอันตรายรวม 
(๒)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน 

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม  โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
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 (๓)  โรงงานเผาของเสียอันตราย 
 (๔)  โรงงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (๕)  โรงงานเก็บรวบรวมและกําจัดกากกัมมันตรังสี 
 (๖)  สถานีขนถายของเสียอันตราย 
 (๗)  สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
 “เอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย”  หมายความวา  เอกสารที่ออกใหผูกอกําเนิดของเสีย
อันตราย  ผูขนสงของเสียอันตรายและผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายเพื่อเปนหลักฐาน
ในการมอบหมายใหขนสงของเสียอันตรายที่อยูในความครอบครองของตนจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง 
 “เลขประจําตัว”  หมายความวา  เลขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ออกใหกับผูกอกําเนิดของเสีย
อันตราย  ผูขนสงของเสียอันตรายหรือผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย  เพ่ือใชในการติดตาม
การขนสงของเสยีอันตราย  ตามระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย 
 ขอ  ๒  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  ผูขนสงของเสียอันตรายหรือผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัด
ของเสียอันตรายตองแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวตามแบบกํากับการขนสง  ๐๑  ทายประกาศกระทรวงนี้  
และใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกเลขประจําตัวใหกับผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับจากวันที่ไดรับแจง 
 ขอ  ๓  ใหเลขประจําตัวมี  ๑๓  หลัก  แตละหลักมีความหมาย  ดังตอไปนี้ 
  หลักที่  ๑  -  ๓  หมายถึง  อักษรยอท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดขึ้นในฐานะผูให 
เลขประจําตัว 
  หลักที่  ๔  หมายถึง  อักษรยอแทนประเภทของผูดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ของเสียอันตราย  ไดแก  อักษร  “G”  (Generator)  แทนผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  อักษร  “T”  
(Transporter)  แทนผูขนสงของเสียอันตรายและอักษร  “D”  (Disposer)  แทนผูเก็บรวบรวมบําบัดและ
กําจัดของเสียอันตราย 
  หลักที่  ๕  -  ๖  หมายถึง  เลขสองหลักสุดทายของปท่ีออกเลขประจําตัว 
  หลักที่  ๗  -  ๘  หมายถึง  ตัวเลขระบุจังหวัดที่เปนที่ต้ังของสถานที่ดําเนินกิจการของผูขอ
เลขประจําตัวตามตารางแนบทายประกาศนี้ 
  หลักที่  ๙  -  ๑๒  หมายถึง  ลําดับที่ในการออกเลขประจําตัวในแตละป  ใหเริ่มนับใหมทุกครั้ง 
ท่ีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลขหลักที่  ๕  -  ๖ 
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  หลักที่  ๑๓  หมายถึง  เลขซึ่งมีไวเพ่ือการตรวจสอบความถูกตองทางคอมพิวเตอร 
(check  digit) 
 ขอ  ๔  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญและขนาดกลางที่มีไวในครอบครองของเสีย
อันตราย  ครอบครองของเสียอันตรายเปนระยะเวลาสั้นที่สุด  ท้ังนี้ไมเกินระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ขนาดใหญ  เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันเริ่มมีไวในครอบครอง 
 (๒)  ขนาดกลาง  เก็บของเสียอันตรายไวไดไมเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันเริ่มมีไว
ในครอบครอง 
 หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาในวรรคหนึ่งได  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายแจง
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบและปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ขอ  ๕  ในระหวางมีไวในครอบครองของเสียอันตราย  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายดําเนินการ  
ดังตอไปนี้ 
 (๑)  จัดทําบัญชี  ระบุปริมาณ  จํานวนภาชนะ  ตลอดจนการวิเคราะหตรวจสอบรวมถึงวิธี
บริหารจัดการของเสียอันตราย  ตามรายชื่อของเสียอันตรายที่อยูในความครอบครองของตนใหเปนปจจุบัน
ทุกสามสิบวัน 
 (๒)  ของเสียอันตรายตองบรรจุในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไมทําปฏิกิริยากับของเสีย
อันตรายที่บรรจุอยู  และตองเปนไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  เรื่อง  การขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 (๓)  ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ท่ีใชเก็บภาชนะ  แผนรองพื้นและภาชนะทุกสัปดาห 
 (๔)  จัดทําแผนมาตรการปองกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน  ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลขประจําตัว 
 (๕)  จัดหาอุปกรณสําหรับปองกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินใหเพียงพอตอการปองกันอุบัติภัยและ
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหล  ลุกไหมและเกิดการระเบิด 
 (๖)  ปฏิบัติตามคําแนะนํา  หลักเกณฑและวิธีการอื่น  ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
 ขอ  ๖  เมื่อจะทําการขนสงของเสียอันตราย  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  จัดทําใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตราย  ดังนี้ 
 (๑)  กรอกขอมูลลงในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  ตามแบบกํากับการขนสง  ๐๒   
ทายประกาศกระทรวงนี้ 
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 (๒)  สงมอบใบกํากับการขนสงและคูฉบับรวม  ๖  ฉบับ  ใหผูขนสงของเสียอันตราย 
 (๓)  ดึงคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  ลําดับที่  ๒  และ  ๓  ออกจากตนฉบับและ 
คูฉบับอื่น ๆ  
 (๔)  จัดเก็บคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  ลําดับที่  ๒  สําหรับใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตรวจสอบไวอยางนอยสามป  นับแตวันสงมอบของเสียอันตรายใหผูขนสงของเสียอันตราย 
 ขอ  ๗  ใหผูขนสงของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกตอง  รายละเอียดในใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตรายที่ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจัดทํา  และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูขนสงของเสีย
อันตรายลงในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  หากเห็นวารายละเอียดดังกลาวถูกตองตรงตามที่ระบไุว
ใหลงนามในใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายทั้งชุด 
 ขอ  ๘  ใหผูขนสงของเสียอันตรายดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ขนสงของเสียอันตรายไปยังสถานที่รับกําจัดของเสียอันตรายตามที่ระบุไวในใบกํากับ 
การขนสงของเสียอันตรายใหเร็วท่ีสุด  นับแตเวลาที่ไดรับมอบของเสียอันตรายจากผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  
เวนแตมีความจําเปนหรือมีเหตุสุดวิสัย  สามารถเก็บของเสียอันตรายไวกับตนไดชั่วคราวแตตองไมเกินสิบวัน  
โดยตองดําเนินการเก็บใหมีความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย  สัตว  พืช  ทรัพยหรือ
สิ่งแวดลอม  หากไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดได  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
แจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ  และปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 (๒)  นําตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับลําดับที่  ๔  ลําดับที่  ๕  และ
ลําดับที่  ๖  ไปดวยในขณะที่ทําการขนสง  และสงมอบตนฉบับ  และคูฉบับลําดับที่  ๔  ลําดับที่  ๕  และ
ลําดับที่  ๖  ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายตามที่ระบุไวในใบกํากับการขนสงของเสีย
อันตรายลงลายมือชื่อและรายละเอียดการรับกําจัด 
 (๓)  เก็บรักษาคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่  ๔  ไวอยางนอยสามป  
นับตั้งแตวันที่สงมอบของเสียอันตรายใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 
 ขอ  ๙  ถามีอุบัติเหตุ  หรือเหตุฉุกเฉิน  หรือของเสียอันตรายรั่วไหล  หรือเกิดการลุกไหม
ระหวางการขนสงกอใหเกิดเหตุการณ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  มีผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส 
 (๒)  เกิดความเสียหายตอยานพาหนะทุกกรณีรวมกันเกินกวา  ๒  ลานบาท 
 (๓)  ตองอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่เดิม 
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เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๔)  ตองปดถนนหรือเสนทางจราจรสายหลัก 
 (๕)  เปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางของรถไฟหรือสายการบิน 
 (๖)  เกิดเพลิงไหม  หรือเกิดการแพรกระจายของวัตถุกัมมันตรังสี  หรือวัตถุท่ีทําใหเกิดโรค 
 (๗)  ของเสียอันตรายที่มีปริมาณตั้งแต  ๔๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป  หรือมีปริมาตรตั้งแต  ๔๕๐  ลิตร
ขึ้นไป  รั่วไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 (๘)  กรณีท่ีผูขนสงของเสียอันตรายไมสามารถระงับเหตุได  ใหผูขนสงของเสียอันตราย
รายงานตามแบบกํากับการขนสง  ๐๓  ทายประกาศนี้ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแตวันเกิดเหตุการณ  และใหผูขนสงของเสียอันตรายเก็บสําเนารายงานดังกลาวไวอยางนอยสามป 
 ขอ  ๑๐  การรับมอบของเสียอันตราย  ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ตรวจสอบตนฉบับและคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายในลําดับที่  ๔  ลําดับที่  
๕  และลําดับที่  ๖  ใหถูกตองตรงกับของเสียอันตรายที่จะรับกําจัด  หากเห็นวารายละเอียดในใบกํากับ 
การขนสงของเสียอันตรายถูกตองครบถวนใหลงลายมือชื่อผูเก็บรวบรวมบําบัดและจํากัดของเสียอันตราย
หรือผูมีอํานาจกระทําการแทน  ท่ีต้ังของสถานที่รับกําจัด  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได   
ลงวันที่  เดือน  ปท่ีรับของเสียอันตรายในตนฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายและคูฉบับลําดับ
ท่ี  ๔  ลําดับที่  ๕  และลําดับที่  ๖ 
 (๒)  สงคืนคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่  ๔  ใหผูขนสงของเสียอันตราย  
ตนฉบับสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคูฉบับลําดับที่  ๖  สงใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันไดรับมอบของเสยีอันตรายไวกําจัด 
 (๓)  กรณีรายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไมตรงกับรายการในใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย  
ใหผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายรับของเสียนั้นไวกอนและแจงใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย
ทราบทันที  โดยผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตองรับผิดชอบคาเสียหาย  และคาใชจายสําหรับการเก็บ
รวบรวมกักของเสียอันตรายในระหวางการเจรจาตอรอง  คาใชจายสวนที่เพ่ิมสําหรับการบําบัดและ
กําจัดและคาใชจายอื่นตามสมควร  หากไมสามารถหาขอยุติไดภายในสิบหาวัน  ใหผูเก็บรวบรวมบําบัด
และกําจัดของเสียอันตรายแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบกํากับการขนสง  ๐๔  ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ 



  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๔)  จัดเก็บคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่  ๕  ไวอยางนอยสามป  นับตั้งแต
วันไดรับมอบของเสียอันตรายไวกําจัด 
 (๕)  แจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันรับของเสียอันตราย 
ไวกําจัด  กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายสงของเสียอันตรายไปกําจัดโดยไมไดจัดทําใบกํากับการขนสง
ของเสียอันตรายตามแบบกํากับการขนสง  ๐๕  ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (๖)  ปฏิบัติตามคําแนะนํา  หลักเกณฑวิธีการอื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
 ขอ  ๑๑  ภายหลังการขนสง  ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายตองสงคูฉบับลําดับที่  ๓  ใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันสงมอบของเสียอันตรายใหแกผูขนสงของเสียอันตราย 
 ขอ  ๑๒  ใหผูขนสงของเสียอันตราย  ไดรับการยกเวนไมตองจัดทําใบกํากับการขนสงวัตถุ
อันตรายตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  เรื่อง  การขนสงวัตถุอันตรายทางบก  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 ขอ  ๑๓  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตรายและผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
จัดทํารายงานประจําป  เพ่ือรายงานสถานะของผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย  ปริมาณ
และการจัดการของเสียอันตราย  ท่ีรับมากําจัดในแตละปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบปละหนึ่งครั้ง  
ภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ของทุกปตามแบบกํากับการขนสง  ๐๖  และ  ๐๗  ทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 ขอ  ๑๔  ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  แจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกรณีผูเก็บ
รวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย  ไมสงคืนคูฉบับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายลําดับที่  ๖ 
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสงมอบของเสียอันตรายใหผูขนสงของเสียอันตราย  ตามแบบกํากับการขนสง  
๐๘  ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ท้ังนี้  ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
                         พงษศักดิ์  รักตพงศไพศาล 
                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



แบบขอเลขประจําตัว ผูดําเนนิงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 
สวนที่ 1 สวนของผูขอเลขประจําตัว 

1. ช่ือบริษัทผูขอเลขประจําตัว………………………………………………………………………………...………………………………………………. 
        ท่ีอยูสถานที่ท่ีดําเนินการ…………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

         โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
2. ช่ือผูติดตอหรือประสานงาน………………………………………………..ตําแหนง………………………… 

ท่ีอยู…………………………………………………………………………โทรศัพท……………………….. 
3. ช่ือเจาของกิจการ……………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู………………………………………………………………………….โทรศัพท……………………… 
4. การขอเลขประจําตัว / ตออายุนี้เพื่อ เปน (ใหทําเครื่องหมาย Χ ลงในชองวาง) 
           ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย                 ผูขนสงของเสียอันตราย                      ผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 

สวนที่ 2  สวนของผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
หมวดขอวัสดุท่ีไมใชแลว  รายละเอียด 

(ช่ือทางการขนสง, ความเปนอันตราย,เลขสหประชาชาติและกลุมการ
บรรจุ)  

รหัส        
ของเสีย 
อันตราย หมวด ขอ ปริมาณโดยการประมาณ/เดือน 

1)     
2)     
3)     
4)     
5)     

สวนที่ 3  สวนของผูขนสงของเสียอันตราย 
3.1 เปนผูขนสงของเสียอันตราย 
พาหนะที่ใชในการขนสงของเสียอันตรายมีดังนี้ (√ ในชองของพาหนะที่ใช  และการกรอกจํานวนยานพาหนะที่มีอยู) 

                             รถบรรทุก                          จํานวน__________ คัน 
                             รถไฟ                                 จํานวน__________ ตู 
                              เรือบรรทุก                        จํานวน__________ ลํา 
                              เครื่องบิน                           จํานวน__________เที่ยวบิน 

สวนที่ 4  สวนของผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัดของเสียอันตราย 
เปนผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 

โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี้  (√ ในชองของสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูในศูนยกําจัดของเสียอันตราย) 
                                                                              อาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
                                                                              อาคารทําลายฤทธิ์และปรับเสถียร 
                                                                              หลุมฝงกลบแบบปลอดภัยหรือเตาเผาอุณหภูมิสูง 
                                                                             ระบบผสมกากเชื้อเพลิง 
                                                                              อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………… 

สวนที่  5  คํารับรอง 
5.1 ขอรับรองวาขอมูลขางบนนี้ถูกตอง 
ลงชื่อ…………………………………………   ลายเซ็น………………………………    วันที่ ……… เดือน ………… พ.ศ. …….. 

สวนที่  6  สวนของพนักงานเจาหนาที่ 
ขาพเจา ………………………………………………………………….. ตําแหนง ………………………………………………………. 
สังกัดหนวยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
กระทรวง …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได            อนุมัติเลขประจําตัว           ตออายุเลขประจําตัว  ใหบริษัท …………………………………………………………………………... 
เปน          ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย       ผูขนสงของเสียอันตราย         ผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 
ต้ังแตวันที่ …………. เดือน …………………………… พ.ศ. ……….          ถึงวันที่ ……… เดือน ……………………  พ.ศ. ……… 
หมายเลขประจําตัวท่ีอนุมัติ     - -                                                                                               
ลงชื่อ 
………………………………… ลายเซ็น ……………………………. วันที่ …….. เดือน …………………… พ.ศ. …….. 
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แบบกํากับการขนสง 01



 
 
        รายการตออายุใบอนุญาตเลขที่ …………………………………. 

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
ท่ี ลงวันที่ 

ครั้งที่ ใชไดถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 
พนักงานเจาหนาที่ 

      
      
      
      
      
      
      

 
บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………. 

ครั้งท่ี หนังสือ ท่ี ลงวันที่ รายการเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

คําชี้แจง 

1)  แบบขอเลขประจําตัว ผูดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 
 แบบขอเลขประจําตัว ผูดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตราย มีอยูดวยกนั 6 สวน  ผูที่มีความประสงคขอเลขประจําตัวจะตอง
กรอกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของใหครบถวน ดังนี้ 
 
ผูที่ประสงคจะขอเลขประจําตัวเปน 
..   ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายใหกรอกขอมูลในสวนที่ 1, 2 และ 5 
..   ผูขนสงของเสยีอันตรายใหกรอกขอมูลในสวนที่ 1, 3 และ 5 
..   ผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายให 
กรอก ขอกรอกขอมูลในสวนที่ 1, 4  และ 5 

 
สวนที่ 6  สําหรับเจาหนาที่ 
2.  หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตามประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2540)  ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535  ใหระบุลักษณะและคณุสมบัติ 
(หมวด  ขอ)  ตามบัญชีแนบทายประกาศ 

 
คําแนะนาํเพิ่มเติม 
สวนท่ี 2  สวนของผูกอกาํเนิดของเสียอันตราย 
 
1) รายละเอียด ใหกรอกขอมูลดังนี้ 
• ชื่อทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสียอันตราย” ไวหนาชื่อ

นั้นๆ 
• ประเภทหรือหมวด (ความเปนอันตราย) 
• หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) 
• กลุมการบรรจุ 

(ดูรายละเอียดในประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย                 
เร่ือง  การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545) 

 

 
 



                                                                                                                                                                                           หมายเลขใบกํากับการขนสงของเสียอันตร

ใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย 
(Uniform Hazardous Waste Manifest) 

1. สวนของผูกอกําเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator 
1) ชื่อ : name ………………………………………………… 
สถานกอกาํเนิด : Generator address …………………………… 

2) เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตราย : Generator’s ID …………
โทรศัพท : Phone ………. โทรสาร : Fax …………กรณีฉุกเฉิน : Eme

3) ผูขนสงของเสียอันตราย : Transporter 
รายที่ 1 ชื่อบรษิัท : First company name …………………………………. เลขประจําตัวผูขนสงของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter’s ID ……
รายที่ 2 ชื่อบรษิัท : Second company name ………………………..…. เลขประจําตัวผูขนสงของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter’s ID ……
4) ผูเก็บรวบรวม บําบัด และกาํจัดของเสียอนัตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs) 
รายที่ 1 ชื่อบรษิัท : First TSDF’s name ………………………………….. เลขประจําตัวผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 D
รายที่ 2 ชื่อบรษิัท : Second TSDF’s name ……………………………………….. เลขประจําตัวผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 D
5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนสงเคลือ่นยาย : 

หมวดขอวัสดุที่ไมใชแลว ภาชนะบรรจุ : Containers ลํา
ดับ 
No. 

รายละเอียด  
(Description) 

รหัสของเสีย  
อันตราย : Waste ID. หมวด ขอ จํานวน : No. ชนิด : Type 

ปริมาตรสุทธิ : 
Quantity 

หนวยน้ําหน
Unit Wt / V

         
         
รวมปริมาตรของเสียอนัตรายทั้งหมด : Total Quantity     ของเหลว : liquid …………… ลิตร/ลูกบาศกเมตร : Liters/cu.m          ของแข็ง : solid …………..กิโลกรัม / ตัน
6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และขอมูลเพิ่มเติม 
     Special handling Instructions and additional information 
7) คํารับรอง : ขาพเจาขอรับรองวาไดสงมอบของเสียอันตรายแลวตามที่ระบุขางตน และมีการบรรจุติดปายหรือฉลากอยางเหมาะสมตรงตามขอกําหนดของกฎหมายทุกป
     Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment  are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transp
ลงชือ่ Generator’s name ………………………………………… ลายเซ็น : Signature …………………………………… วันที่ : Date ………. เดือน : Month …………

2. สวนของผูขนสงของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter 
2) พาหนะที่ใช  
      Vehicle 

 รถบรรทุก 
Truck 

 รถไฟ 
   Train    

1) ชื่อผูขนสงรายที ่1 : Transporter’s name ……………………………………………….. 
เลขประจําตัวผูขนสง : Transporter’s ID …………………………………………………… 
โทรศัพท : Phone ………… โทรสาร : Fax ………. ….ฉุกเฉิน : Emergency ……………….. 3) เลขทะเบียน 

พาหนะ : Vehicle ID 
   

4) คํารับรอง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับของเสยีอันตรายแลวตามที่ระบุขางตน และการขนสงเปนไปตามขอกาํหนดของกฎหมายทุกประการ 
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported
โดยขนสงจากจังหวดั : From …………………………………………ไปยังจังหวัด To………………………………….. ใชระยะเวลาประมาณ : Time spending ………
ลงชือ่ผูขนสงรายที่ 1 Transporter’s name …………………………………..  ลายเซ็น : signature …………………………. วันที่ : Date……….. เดือน : Month…………

6) พาหนะที่ใช  
       Vehicle 

 รถบรรทุก 
Truck 

 รถไฟ 
   Train    

5) ชื่อผูขนสงรายที ่2 : Transporter’s name…………………………………………… … 
เลขประจําตัวผูขนสง : Transporter’s ID ……………………………………………… … 
โทรศัพท : Phone …………….. โทรสาร : Fax ……………… .ฉุกเฉิน : Emergency ………. 7) เลขทะเบียน 

พาหนะ : Vehicle ID 
   

8) คํารับรอง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับของเสยีอันตรายแลวตามที่ระบุขางตน และการขนสงเปนไปตามขอกาํหนดของกฎหมายทุกประการ 
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported
โดยขนสงจากจังหวดั : From …………………………………………ไปยังจังหวัด To……………………………….. ใชระยะเวลาประมาณ : Time spending …………
ลงชือ่ผูขนสงรายที่ 2 Transporter’s name ……………………………………….  ลายเซ็น : signature …………………………. วันที่ : Date……….. เดือน : Month……

3. สวนของผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs 
1) ชื่อผูรับกําจัด TSDF’s name ……………………………………………………………… 
สถานที่กําจัด : TSDF’s address…………………………………………………………… 

2) เลขประจําตัวผูรับกําจัด :TSDF’s ID…………………………………
โทรศัพท : Phone………………โทรสาร : Fax………….. กรณีฉุกเฉิน

3) คํารับรอง : ขาพเจาขอรับรองวาไดรับของเสยีอันตรายแลวตามปริมาณที่ระบุขางตนนี ้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load. 
และสามารถกําจัดของเสียที่รับมานี้ไดภายในระยะเวลา :Treatment period………..     วัน : day       เดือน :month        ป : year นับจากวันที่ไดรับของเสีย : since t
ลงชือ่ผูรับกําจัด : TSDF ‘s name …………………………………..  ลายเซ็น : Signature …………………………วันที่ : Date…………เดือน : Month…………………
4) กรณีของเสียอันตรายไมตรงตามที่แจง : Discrepancy Notification 
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste…………………………………………………………….ปริมาณ: Quantity……………………………………. 
การดําเนินงาน : Action taken         สงคืน : Returned        จัดประเภทใหม : Reclassified / รหัส : Waste ID………………..       รับกําจัด : Accepted       เหตุผล : R
วันที่สงคืน : Date returned ….…./……./…… (วัน/เดือน/ป :dd / mm / yy)   หมายเลขใบกํากบัการขนสงของเสียอันตรายที่สงกลับ : Returned manifest no………………
ชื่อผูสงคืน :TSDF ‘s name ………………………………………………………………….. ลายเซ็นผูสงคืน : TSDF’s Signature…………………………………………
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าย : Manifest No.  

……… 
rgency …………. 

…………………… 
…………………… 

isposer’s ID ……………… 
isposer’s ID ……………… 

ัก : 
ol 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
Additional Information 

 
 

 : Kgs. / tons 

ระการ : 
ort according to regulation 
………….. พ.ศ. : Year ……….. 

 เรือ 
   Ship 

  เครื่องบิน 
  Plane 

 

 according to regulations. 
……. ………ชม./วัน : hours/day 
……… พ.ศ. Year….………… 
 เรือ 

   Ship 
  เครื่องบิน 
  Plane 

 

 according to regulations. 
….. ………ชม./วัน : hours/day 
…………… พ.ศ.: Year….…… 

……………………………… 
 : Emergency…………………. 

he day that received waste 
 พ.ศ. : Year…………………. 

eason of action ………………... 
………………………………… 
….. 



 
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย 
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายประกอบดวยตนฉบับ และ 
สําเนารวม 6 ฉบับ ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจะตองกรอก 
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายในสวนของผูกอกําเนิดของเสีย
อันตราย และลงนามอยางครบถวนทุกฉบับ และมอบใบกํากับ 
การขนสงใหผูขนสงตรวจสอบความถูกตองและลงนามรับของเสีย
อันตรายทุกฉบับ ผูกอกาํเนิดของเสียอันตรายจะเก็บรักษาใบกาํกับ
การขนสง ฉบับที่ 2 ไวกับตนเองอยางนอย 3 ป  และสงใบกํากับการ
ขนสง ฉบับที่ 3 ใหกับหนวยงานกํากับดูแลภายใน 15 วัน นับจาก 
วันที่ลงนามและเริ่มขนสงของเสียอันตราย สําเนาที่เหลอื (สําเนาที ่1, 
4, 5 และ 6) ผูขนสงของเสียอันตรายจะตองนําติดไปกับยานพาหนะ 
จนถึงสถานเก็บรวบรวม บําบัดและกาํจัด เมือ่ผูประกอบการสถาน
เก็บรวบรวม บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายตรวจสอบความถูกตอง
พรอมลงนามรับเรียบรอยแลวใหผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม 
บําบัด และกาํจัดของเสยีอันตรายคืนใบกาํกับการขนสงฉบับที่ 4 
ใหแกผูขนสง เก็บใบกาํกับการขนสงฉบับที่ 5 ไวกับตนเองอยางนอย 
3 ป สงใบกํากับการขนสงฉบับที่ 6 ใหกับผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
และสงใบกํากับฉบับที ่1 (ตนฉบับ) ใหกับหนวยงานกาํกับดูแล
ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ลงนามรับของเสียอันตราย 

 
 
*หมายเหต ุ
 1.  หลังจากการดําเนนิการสิ้นสุด  ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายแตละฉบับจะอยูที่สถานที่ตาง ๆ ดังนี ้
 ฉบับที่  1  (ตนฉบับ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ฉบับที่  2   ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
 ฉบับที่  3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ฉบับที่  4 ผูขนสงของเสียอันตราย 
 ฉบับที่  5 ผูประกอบการสถานเกบ็รวบรวม  บาํบัด  และกําจัดของเสียอันตราย  
 ฉบับที่  6 ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
 2.  หากของเสียอันตรายเปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540)  ออกตามความใน 
                                        พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535  ใหระบุลักษณะและคุณสมบัติ (หมวด  ขอ)  ตามบัญชแีนบทายประกาศ   
 
 
 

คําแนะนําเพ่ิมเติม 
สวนที่ 2  สวนของผูกอกําเนิดของเสียอนัตราย 

1) รายละเอียด ใหกรอกขอมูลดังนี ้
• ชื่อทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสียอันตราย” ไวหนา

ชื่อนัน้ๆ 
• ประเภทหรือหมวด (ความเปนอนัตราย) 
• หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
• กลุมการบรรจ ุ

2) รหัสของเสียอันตราย   
3) บรรจุภัณฑ/แท็งก : จํานวน และชนิดภาชนะ 
-  ชนดิภาชนะ : ใหระบุดังนี ้ถังโลหะ ถังไม ถังพลาสติก ถัง
เคลื่อนยายได กลอง โลหะ กลองไม กลองพลาสติก กลอง
กระดาษ ถงุผา ถุงกระดาษ  หรือแทง็ก 

4) ปริมาตรสุทธิ และ 
5) หนวยน้ําหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตนั ปอนด ลกูบาศกเมตร ลติร 
และ อื่นๆ เปนตน 

 

คําชี้แจง 
 



 

แบบรายงานอุบัติเหตุ 
 

1. ชื่อบริษัท/ผูประกอบการขนสง: ………………………………………….. เลขประจําตัว ………………………………………………………………… 
ที่อยู / ที่ติดตอ ……………………..………………………………………….…โทรศัพท………………………….โทรสาร………………………………… 
สาระสําคัญ : แบบรายงานฉบับนี้ใหผูประกอบการขนสงตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ภายใน  7  วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ 
2. สถานที่รับของเสียอันตรายตนทาง 
ชื่อ / ที่อยูผูกอกําเนิดของเสียอันตราย……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………………….……… โทรสาร ………………………………….. กรณีฉุกเฉิน…………………………………….. 
เลขประจําตัว :        -                         
สถานที่รับของเสียปลายทาง 
ชื่อ / ที่อยูผูกอกําเนิดของเสียอันตราย.…………………………………………….…………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………………….……… โทรสาร ………………………………….. กรณีฉุกเฉิน…………………………………….. 
เลขประจําตัว  :        -                          
3. วันที่เกิดเหตุ วันที่ ………………………………………. เวลา ……………………………… น. 
4. สถานที่เกิดเหตุ  ถนนสาย ………………………………………………………………….. หลัก กม. ที่……………………………………………………. 
                              ตําบล ………………………………………… อําเภอ ………………………………………… จังหวัด ……….………………………….. 
(หรืออธิบายสถานที่ใกลเคียง) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ลักษณะเปนพื้นที ่       เมือง       ชนบท         ชานเมือง             ถนนเปนแบบ……………….. เลน     มีเกาะกลาง       ไมมีเกาะกลาง 
5. ของเสียอันตรายที่ร่ัวไหล : หมายเลขใบกํากับการขนสงของเสียอันตราย        

หมวดขอวสัดุที่ไมใช
แลว 

ภาชนะ รายละเอียด รหัส  
ของเสีย
อันตราย 

หมวด ขอ 

ปริมาณ
ร่ัวไหล 

หนวย
น้ําหนั
ก ประเภท ความจ ุ

ตอหนวย 
บรรทุกทั้งหมด  

(หนวย) 
เสียหาย 
(หนวย) 

ขอความอื่นๆ ที ่
ปรากฏบนภาชนะ 

           
           
           
           
           
6. รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ 
6.1 เสนทางการขนสง      ทางอากาศ       ทางถนน       ทางรถไฟ    ทางน้ํา       อื่นๆ  
6.2 ยานพาหนะที่ใชขนสงของเสยีอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุคร้ังนี้ เปน 

 รถบรรทุกธรรมดา                   รถตู                              แท็งกรถบรรทุก (Fixcd Tank)                     รถอื่นๆ (ระบุ) ……………….. 
 เรือ                                           เครื่องบิน                      เรือลาก                                                        อื่นๆ (ระบุ)………………….. 

6.3 อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหวาง 
 การขนของเสียอนัตรายขึ้นบนยานพาหนะ                     การขนของเสียอันตรายลงจากยานพาหนะ 
 ระหวางการขนสง                                                           เกิดในที่เก็บชั่วคราวระหวางการขนสง  

6.4 ความเร็วที่ขับขีข่ณะเกิดเหตุ ……………………………… กม. / ชม. 
6.5 อธิบายสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ โดยละเอียด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.6 อุบัติเหตุนี้ มีผูเสียชีวิต ……………………………………………………….. คน 
       บาดเจ็บและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ……………………………..คน 
       บาดเจ็บเล็กนอยและไมตองเขารับการรักษา ………………………………… คน 
       ตองอพยพผูคนจากที่เกิดเหตุ ………………………………………………… คน 
       ความเสียหายคดิเปนมูลคาประมาณ …………………………………….. บาท (รวมคาใชจายในการทําความสะอาดการปนเปอนดวย) 
       แยกเปนความเสียหายจาก :                    คาความเสยีหายตอยานพาหนะ …………………………………. บาท 
                                                                      คาความเสยีหายตอผูอื่น / สาธารณสมบัติ ……………………….. บาท 
                                                                      คาทําความสะอาดการปนเปอน ………………………………….. บาท 
                                                                      คาใชจายอื่นๆ ……………………………………………………. บาท 
6.7 ใหระบุสาเหตุที่เกิดการรั่วไหล 

 เนื่องจากการชนของพาหนะ                                                                              เนื่องจากบรรทุกไมถูกตอง 
 เนื่องจากการพลิกคว่ํา                                                                                         เนื่องจากภาชนะบรรจุเสื่อมสภาพ (สนิม ฯลฯ) 
 เนื่องจากการบรรจุจนลน                                                                                    เนื่องจากเกิดไฟไหมและลุกลามมาถึง 
 เนื่องจากปดภาชนะไมแนน                                                                                เนื่องจากเกิดการระบายไอฉุกเฉนิ 
 เนื่องจากที่ปดภาชนะชํารุดเสียหาย                                                                     อื่นๆ (ระบุ) 
 เนื่องจากภาชนะหลนกระแทกพื้น                                                                     ………………………………………………………………………………. 
 เนื่องจากถูกวัตถุอื่นที่ไมใชยานพาหนะชน ระบุ…………………                    ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………                   ……………………………………………………………………………… 
6.8 ใหระบุวาความเสียหายของภาชนะบรรจุเปนแบบใด 
                 ทะลุ                                                   ยุบตัว                                                     แตก                                                           ฉีกขาด 
                 ระเบิด                                                สึกกรอน                                                อื่นๆ ………………………………. 
                  
       ดานที่เสียหายคือ 
                 ดานบน                                 ดานลาง                                          ดานขาง    (  ขวา     ซาย             หนา              หลัง ) 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               03-2 



 
 
 

 

ง 
คําชี้แจ
 

1)  แบบรายงานอุบัติเหตุการขนสงของเสียอันตราย 
แบบรายงานฉบับนี้ใหผูประกอบการขนสงเปนผูแจงตอ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนังสือ  ภายใน  7  วัน     
หลังจากที่ไดแกไขเหตุการณเรียบรอยแลว  
2)  หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 6  (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535 
ใหระบุลักษณะและคุณสมบัติ (หมวด  ขอ)  ตามบัญชี 
แนบทายประกาศ 
คําแนะนําเพิ่มเติม 
 
สวนที่ 3 รายละเอียดของเสียอันตราย 
5. ของเสียอันตรายที่ร่ัวไหล : 
1) รายละเอียด ใหกรอกขอมูลดังนี้ 
•  ช่ือทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสียอันตราย”

ไวหนาช่ือนั้นๆ  
•    ประเภทหรือหมวด (ความเปนอันตราย) 
•    หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
•    กลุมการบรรจุ 

  

 2) รหัสของเสียอันตราย         
3) ภาชนะ : จาํนวน และชนิดบรรจุภัณฑ/แท็งก 
ชนิดภาชนะ : ใหระบุดังนี้ ถังโลหะ ถังไม ถังพลาสติก 
ถังเคลื่อนยายได กลองโลหะ กลองไม กลองพลาสติก 
กลองกระดาษ ถุงผา ถุงกระดาษ หรือแท็งก 

4)  ปริมาณสุทธิ และ 
5)  หนวยน้ําหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตัน ปอนด                   
ลูกบาศกเมตร  ลิตร เปนตน 
 

          03-3 



04-1 

    แบบรายงานขอขัดแยง 
 

ชื่อ / ที่อยูบริษัท : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
เลขประจําตัว :        -                          

โทรศัพท…………………………………………………… 
โทรสาร : ………………………………………………….. 

 
สวนท่ี 1  กรณีท่ีขัดแยงและการแกไขปญหา 
กรณีขัดแยงที่ 1 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

การแกไขปญหา 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

กรณีขัดแยงที่ 2 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

การแกไขปญหา 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

 
สวนท่ี 2  บุคคลสามารถติดตอไดสะดวกหากมีขอสงสัยในรายงานขอขัดแยง 
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง ………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ………………………………………………… 
โทรสาร…………………………………………………… 
 

 
สวนท่ี 3  คํารับรอง 
ขาพเจาขอยืนยันรายงานขางตนเปนความจริง 
ลงชื่อ 
……………………………………………………………………………………
ตําแหนง 
………………………………………………………………………………….. 
วันที่ ………… เดอืน ……………………………… พ.ศ. ……………………… 
 

ลายเซ็น 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบกํากับการขนสง 04 



 

ง 
 คําชี้แจ
04-2 

 
แบบรายงานขอขัดแยง  กรณีที่ผูประกอบการสถาน 
เก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายไดรับ 
ของเสียอันตรายที่มีชนิดหรือปริมาณไมตรงกับที่แจงใน
แบบกํากับการขนสงหรือมีขอขัดแยงกรณีอื่น  ให
ผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดทํา
ความตกลงกับผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  และหากไม
สามารถยุติได ภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับของ
เสีย  ใหผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และ
กําจัดของเสียอันตรายกรอกแบบรายงานขอขัดแยงพรอม
ใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายสงใหกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

    คําแนะนําเพิ่มเติม 
    สวนที่ 1 กรณีขัดแยงและการแกไขปญหา 
1)  กรณีขัดแยง : ระบุชนิดและปริมาณของเสีย

อันตรายที่ไดรับ  ซึ่งไมตรงกับรายละเอียดที่แจงมา
กับแบบกํากับ การขนสงหรือขอขัดแยงกรณีอื่น 

2) การแกไขปญหา : ระบุวิธีการดําเนินงานเพื่อแกไข
ปญหาขัดแยงที่เกิดขึ้น 

 



แบบรายงานการเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 
ท่ีไมไดจัดทําใบกํากับการขนสง 

 

ชื่อ / ที่อยูบริษัท : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
เลขประจําตัว :        -                          

โทรศัพท…………………………………………………….. 
โทรสาร : …………………………………………………… 

 
สวนที่ 1  รายละเอยีดผูกอกําเนิดของเสียอันตราย (ถามี)  
ชื่อ / ที่อยูบริษัท : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……… 

หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………. 
หมายเลขโทรสาร …………………………………………….. 
เลขประจําตัว:    -            

 
สวนที่ 2  รายละเอยีดผูขนสงของเสียอันตราย (ถามี) 
ชื่อ / ที่อยูบริษัท : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……… 

หมายเลขโทรศัพท …………………………………………….. 
หมายเลขโทรสาร …………………………………………….. 
เลขประจําตัว:    -            

 
สวนที่ 3  รายละเอยีดของของเสียอันตราย 

หมวดขอวัสดุที่ไมใชแลว ลําดับที่ รายละเอียด รหัสของเสยี
อันตราย หมวด ขอ 

ปริมาณ
สุทธิ 

หนวย 
น้ําหนัก วิธีกําจัดของเสียอันตราย 

       M     
       M     
       M     
       M     
       M     
 
สวนที่ 4  บุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกหากมีขอสงสัย 
ชื่อ – นามสกุล 
………………………………………………………………. 
ตําแหนง 
…………………………………………………………………… 

โทรศัพท…………………………………………………………. 
โทรสาร : ………………………………………………………… 
 

 
สวนที่ 5  คํารับรอง 
ขาพเจาขอยืนยันวารายละเอียดในการดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่แสดงในรายงานนี้เปนขอมูลจริง และจะดําเนินการจัดการของเสียอันตรายใหเปนไป
ตามกฎหมาย 
ลงชื่อ 
……………………………………………………………………………. 
ตําแหนง 
…………………………………………………………………………. 
วันที่ ………. เดือน ……………………………… พ.ศ. 25 …………….. 

ลายเซ็น 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 
 

 
 

แบบกํากับการขนสง 05 
    05-1



 
คําชี้แจง 
 
1) แบบรายงานการรับเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสีย
อันตรายท่ีไมไดจัดทําใบกํากับการขนสง 
 
ผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสีย
อันตรายที่ไดรับของเสียอันตรายจากผูกอกําเนิดของเสีย
อั นตร า ยที่ ไ ม ไ ด จั ดทํ า ใบกํ า กั บก า รขนส งของ เสี ย 
อันตราย ตองรายงานการเก็บรวบรวม บําบัดและกําจัดของ 
เสียอันตรายตามแบบรายงานการเก็บรวบรวม บําบัดและ 
กําจัดของเสียอันตรายที่ไมไดจัดทําใบกํากับการขนสง 
ของเสียอันตรายตอหนวยงานกํากับดูแล ภายใน 15 วัน  
นับจากวันที่ไดรับของเสียอันตราย 
2)  หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 6 
(พ.ศ.2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535  ใหระบุลักษณะและคุณสมบัติ (หมวดขอ) 
ตามบัญชีแนบทายประกาศ 
 
คําแนะนําเพิ่มเติม 
 
สวนที่ 3 รายละเอียดของเสียอันตราย 
1) รายละเอียด ใหกรอกขอมูลดังนี้ 
• ช่ือทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสีย 

อันตราย” ไวหนาช่ือนั้นๆ  
• ประเภทหรือหมวด (ความเปนอันตราย) 
• หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
• กลุมการบรรจุ 
 

  
 
2) รหัสของเสียอันตราย   
3) บรรจุภัณฑหรือแท็งก : จํานวน และชนิดภาชนะ 

- ชนิดภาชนะ : ใหระบุดังนี้ ถังโลหะ ถังไม ถังพลาสติก ถัง
เคลื่อนยายได กลองโลหะ กลองไม กลองพลาสติก กลอง
กระดาษ ถุงผา ถุงกระดาษหรือแท็งก 

4) ปริมาณสุทธิ และ 
5) หนวยน้ําหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตัน ปอนด ลูกบาศก  เมตร ลิตร 
เปนตน 
วิธีกําจัดของเสียอันตราย :   

 



06-1 

 
แบบรายงานประจําปสําหรับผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ประจําป พ.ศ. ………………

 
ช่ือ / ท่ีอยูบริษัท……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
เลขประจําตัว :    -                                  

สถานะของกิจการที่เก่ียวของกับของเสียอ
(ใสเครื่องหมาย  X ลงใน     หนาสถาน
       ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดใ
       ผูกอกําเนิดของเสียอันตรายขนาดก

 

สวนที่ 1  รายละเอียดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นใน 1 ป 
หมวดขอวัสดุท่ีไมใชแลว ลํา

ดับ 

รายละเอียด  
(ช่ือทางการขนสง, ความเปนอันตราย,  
หมายเลขสหประชาชาติและกลุมการบรรจุ) 

รหัสของเสีย
อันตราย หมวด ขอ 

ปริมาณ
สุทธิ 

หนวย 
น้ําหนัก 

ท่ีมาของของ
เสียอันตราย

        
        
        
        
        
รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : ของเหลว …………………..ลิตร / ลูกบาศกเมตร   ของแข็ง ……………………….. กิโลกรัม / ตัน 
 

สวนที่ 2  การกําจัดของเสียอันตรายในพื้นท่ี      มี    (ใหระบุวิธีในการกําจัดของเสียอันตราย)      ไมมี  (ขามไปกรอกในสวนท่ี 3)  
วิธีกําจัดของเสียอันตรายในพื้นที่  
M      

ปริมาณที่กําจัดท้ังหมด      หนวยน้ําหนัก 
 
……………………….      ……………. 

วิธีกําจัดของเสียอันตรายในพื้นที่  
M      

ปริมาณที่กําจัด
………………

วิธีกําจัดของเสียอันตรายในพื้นที่  
M      

ปริมาณที่กําจัดท้ังหมด      หนวยน้ําหนัก 
……………………….       ……………. 

วิธีกําจัดของเสียอันตรายในพื้นที่  
M      

ปริมาณที่กําจัด
………………

 

สวนที่ 3  การขนสงของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัด 

หง
ที่1

 

1) เลขประจําตัวผูประกอบการสถานเก็บ
รวบรวม  บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 

   -                     

2) วิธีกําจัดของเสียอันตราย 
M      

3) ลักษณะของสถานที่กําจัด
ของเสียอันตราย 

 

4) ปริมาณที่กํ
………………

แห
งท

ี่ 2 

1) เลขประจําตัวผูประกอบการสถานเก็บ
รวบรวม  บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 
    -                    

2) วิธีกําจัดของเสียอันตราย 
M      

3) ลักษณะของสถานที่กําจัด
ของเสียอันตราย 

 

4) ปริมาณที่กํ
………………

แห
งท

ี่ 3 

1) เลขประจําตัวผูประกอบการสถานเก็บ
รวบรวม  บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 

   -                     

2) วิธีกําจัดของเสียอันตราย 
M      

3) ลักษณะของสถานที่กําจัด
ของเสียอันตราย 

 

4) ปริมาณที่กํ
………………

 

สวนที่ 4  บุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกหากมีขอสงสัยในรายงานประจําป 
ช่ือ – สกุล ………………………………………………………………………………………      โทรศัพท……………………………………
ตําแหนง ………………………………………………………………………………………..      โทรสาร ………………………….. 

 

สวนที่  5 คํารับรอง : 
ขาพเจาขอยืนยันวารายละเอียดในการดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่แสดงในรายงานนี้เปนขอมูลจริงและจะดําเนินการจัดการของเสียอัน
ลงชื่อ ………………………………………….   ตําแหนง  ……………………………. 
ตําแหนง …………………………………………………………………………. 
วันที่ ………. เดือน ……………………………… พ.ศ. 25 …………….. 

ลายเซ็น  
 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
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…… 

ันตรายในป พ.ศ. 25…….. 
ะในปจจุบัน) 
หญ 
ลาง 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 

ทั้งหมด     หนวยน้ําหนัก 
………      …………….. 

ทั้งหมด     หนวยน้ําหนัก 
………     …………….. 

าจัดทั้งหมด     หนวยน้ําหนัก 
………         …………….. 

าจัดทั้งหมด     หนวยน้ําหนัก 
………         …………….. 

าจัดทั้งหมด     หนวยน้ําหนัก 
………         …………….. 

……… ตอ ………………….. 

ตรายใหเปนไปตามกฎหมาย 
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 คําชี้แจง 

1)  แบบรายงานประจําป  สวนผูกอกําเนิดของเสียอันตราย 
 แบบรายงานประจําปนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ติดตามการเคลื่อนยาย และการกําจัดของเสียอันตรายในรอบปท่ีผานมา
โดยผูกอกําเนิดของเสียอันตรายจะตองกรอกรายละเอียดใหครบถวน   
ท้ัง 5 สวน 
2)  หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  ใหระบุ 
ลักษณะและคุณสมบัติ (หมวด  ขอ)  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  
คําแนะนําเพ่ิมเติม 
1) ระบุสถานะของกิจกรรมที่เก่ียวของกับของเสียอันตราย 
ในปท่ีรายงาน 
ประเภทผูกําเนิด รายละเอียด 
ผูกอกําเนิดของเสีย 
อันตรายขนาดใหญ 

 > 1,000 กก./ เดือน 
ประเภทมีพิษเฉียบพลัน > 1 กก. / เดือน 

ผูกอกําเนิดของเสีย 
อันตรายขนาดกลาง 

100 – 1,000 กก./ เดือน 

 
สวนที่ 1. รายละเอียดของเสียอันตรายที่เก่ียวของ 
1) รายละเอียด  ใหกรอกขอมูลดังนี้ 
• ช่ือทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสียอันตราย” ไวหนาชื่อ 

นั้น ๆ 
• ประเภทหรือหมวด (ความเปนอันตราย) 
• หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) 
• กลุมการบรรจุ 

2) รหัสของเสียอันตราย   
3) ปริมาณสุทธิ และ 
4) หนวยน้ําหนัก : ระบุ  กิโลกรัม ตัน ปอนด ลูกบาศกเมตร ลิตร 
     และอ่ืนๆ เปนตน 

 
 

5) ที่มาของของเสียอันตราย : ระบุท่ีมาตามรหัสในชองวาง 
รหัส ท่ีมาของของเสียอันตราย 

1 ของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต การ 
ทําความสะอาดประจําวัน  รวมทั้งการใชสารเคมี 
และผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานการผลิต (Off - 
Specification)  

2 ของเสียอันตรายที่เกิดจากการกําจัด  หรือบําบัด 
ของเสียอันตราย  รวมทั้งจากการฟนฟูสภาพการ 
ปนเปอน 

 
สวนที่ 2  การจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่ 
 
 กรณีท่ีมีการเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัดของเสียอันตรายในพื้นที่ 
ของตนเองใหกรอกขอมูลในสวนท่ี 2  ใหครบถวน  กรณีท่ีไมมีใหขาม 
ไปกรอกสวนท่ี 3 ตอไป 
 
วิธีการกําจัดของเสียในพื้นที่ :  
สวนที่ 3  การขนสงของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวม   
บําบัด และกําจัด 
 
วิธีการกําจัดของเสียในพื้นที่ :  
ลักษณะของสถานที่กําจัดของเสียอันตราย : กรอกรหัส 
 รหัส ลักษณะของสถานที่กําจัดของเสียอันตราย 

(1) เปนสถานที่รับของเสียอันตรายในเชิงพาณิชย 
(2) เปนสถานที่รับกําจัดของเสียอันตรายของผูกอกําเนิด 
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แบบรายงานประจําปสําหรับผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม บําบัด และกาํจัดของเสียอันตราย 

ประจําป พ.ศ.   ……………… 
 

 
ช่ือ/ที่อยูบริษัท
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
เลขประจําตัว :      -           

 
สวนที่ 1 รายละเอียดของเสียอันตรายที่รับเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัด 
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป 
ของแข็ง……………กิโลกรัม/ตัน ของเหลว……………ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
(ใหระบุรายละเอียดของเสียอันตรายที่กําจัดและวิธีกําจัดในเอกสารแนบที่1) 

 

จํานวนผูที่สงของเสียอันตรายเขามากําจัด………ราย 
(ใหระบุรายละเอียดของเสียอันตรายที่รับกําจัดจากผู
กอกําเนิดแตละราย ในเอกสารแนบที่ 2) 

สวนที่ 2 บุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกหากมีขอสงสัยในรายงานประจําป 
ช่ือ – นามสกุล ……………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท …………………..ตอ………... 
โทรสาร…………………………………………... 

สวนที่ 3 คํารับรอง 
ขาพเจาขอยืนยันวารายละเอียดในการดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่แสดงในรายการนี้เปนขอมูลจริง และจะดําเนินการจัดการของ
เสียอันตรายใหเปนไปตามกฎหมาย 
ลงช่ือ …………………………………………………………….…………. 
ตําแหนง ……………………………………………………………………. 
วันที่ ……..เดือน……………….. พ.ศ. ………… 

ลายเซ็น 

 
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 

แบบกํากับการขนสง 07 
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คําชี้แจง 

แบบรายงานประจําป สวนผูเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัดของเสียอันตราย 

 แบบรายงานประจําปนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการเคลื่อนยาย และการกําจัดของเสียอันตรายในรอบป   ที่
ผานมา โดยผูประกอบการสถานเก็บรวบรวม  บําบัด  และกําจัดของเสียอันตรายจะตองกรอกรายละเอียดใหครบถวน 

คําแนะนําเพิ่มเติม 

สวนที่ 1  รายละเอียดของเสียอันตรายที่รับกําจัดในรอบป 

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป : ใหระบุปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัด โดยแยกสถานะของแข็ง
และของเหลว และใหระบุรายละเอียดประเภทของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับเขามากําจัด ในเอกสารแนบที่ 1 

จํานวนผูท่ีสงของเสียอันตรายเขามากําจัด :  ใหระบุจํานวนผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด และระบุรายละเอียด
ของเสียอันตรายที่รับกําจัดจากผูกอกําเนิดแตละรายในเอกสารแนบที่ 2 

เอกสารแนบที่ 1 :  รายละเอียดของเสียอันตรายที่กําจัด ใหระบุ 
1) ของเสียอันตราย : ของเสียอันตรายที่รับเขามากําจัด ใหกรอกเปนรหัสปริมาณที่กําจัด โดยแยกสถานะของแข็งและของเหลว 
2) วิธีกําจัด : ระบุวิธีที่ใชในการกําจัดของเสียอันตรายชนิดนั้น ใหกรอกเปนรหัส   

เอกสารแนบที่  2 :  รายละเอียดของชนิดและปริมาณของเสียอันตรายที่รับมาจากของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด 
หมายเหตุ : หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535  ใหระบุลักษณะและคุณสมบัติ (หมวด  ขอ)  ตามบัญชีแนบทายประกาศ 
1) ลําดับที่รับมากําจัด 
2) เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด 
3) ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด : ระบุชนิดของเสีย ใหกรอกเปนรหัส   
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สวนเอกสารแนบที่ 1 : รายละเอียดของเสียอันตรายที่กําจัดในรอบป 

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป – วิธีกําจัดของเสีย 
รหัสของเสียอันตราย                                                                                                                                           วิธีกําจัด 

    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
    ของแข็ง………………กิโลกรัม/ตัน  ของเหลว ………………..ลิตร/ลูกบาศกเมตร                M       
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สวนเอกสารแนบที่  2 :  รายละเอียดของผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด 
 

ลําดับที่…… เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด    -           
ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด 
1)                2)                3)                4)                5)     
6)                7)                8)                9)              10)     
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
 
ลําดับที่…… เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด    -           
ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด 
1)                2)                3)                4)                5)     
6)                7)                8)                9)              10)     
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
 
ลําดับที่…… เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด    -           
ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด 
1)                2)                3)                4)                5)     
6)                7)                8)                9)              10)     
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
 
ลําดับที่…… เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด    -           
ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด 
1)                2)                3)                4)                5)     
6)                7)                8)                9)              10)     
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
 
ลําดับที่…… เลขประจําตัวผูกอกําเนิดของเสียอันตรายที่สงของเสียมากําจัด    -           
ของเสียอันตรายที่สงมากําจัด 
1)                2)                3)                4)                5)     
6)                7)                8)                9)              10)     
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่รับกําจัดในรอบป ของแข็ง…………….กิโลกรัม/ตัน ของเหลว …………….ลิตร/ลูกบาศกเมตร 
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ตารางตัวเลขระบุจังหวัด 
ที่ต้ังของผูขอมีเลขประจําตัว 

แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  พ.ศ.  2547 
 

ตัวเลขระบุจังหวัด ชื่อจังหวัด ตัวเลขระบุจังหวัด ชื่อจังหวัด 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

กระบี่ 
กรุงเทพมหานคร 

กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ 

กําแพงเพชร 
ขอนแกน  
จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 
ชัยนาท 
ชัยภูม ิ
ชุมพร 
เชียงราย 
เชียงใหม 
ตรัง 
ตราด 
ตาก 

นครนายก 
นครปฐม 
นครพนม 

นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค 
นนทบุรี 
นราธิวาส 
นาน 
บุรีรัมย 
ปทุมธานี 

ประจวบครีีขันธ 
ปราจีนบุรี 
ปตตานี 
พะเยา 
พังงา 
พัทลุง 
พิจิตร 

พิษณุโลก 
เพชรบุรี 
เพชรบูรณ 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

แพร 
ภูเก็ต 

มหาสารคาม 
มุกดาหาร 
แมฮองสอน 
ยโสธร 
ยะลา 
รอยเอ็ด 
ระนอง 
ระยอง 
ราชบุรี 
ลพบุรี 
ลําปาง 
ลําพูน 
เลย 

ศรีสะเกษ 
สกลนคร 
สงขลา 
สตูล 

สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
สระแกว 
สระบุรี 
สิงหบุรี 
สุโขทัย 

สุพรรณบุรี 
สุราษฎรธานี 
สุรินทร 
หนองคาย 

หนองบัวลําภู 
อยุธยา 
อางทอง 

อํานาจเจริญ 
อุดรธานี 
อุตรดิตถ 
อุทัยธาน ี

อุบลราชธานี 



 

แบบรายงานการไมไดรับใบกํากับการขนสงของเสียอันต
 

ชื่อ/ที่อยูบริษัท
…………………………………………...………………………
……………………………………..……………………………
………………………………………………………………..... 
เลขประจําตัว    -           

โทรศัพท   ………………………………
โทรสาร  : ………………………………

 
สาระสําคัญ : หากผูกอกําเนิดของเสียไมไดรับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายฉบับที่ 6 คืนภายใน 45 วัน นับจ
กอกําเนิดของเสยีอนัตรายกรอกแบบรายงานการไมไดรับใบกํากับการขนสงของเสียอันตรายคนื สงใหกรมโรง
 
วันที่ที่สงของเสยีอนัตราย  /  /  

วันที่กรอกแบบแจงการไมไดรับใบกํากับ
 /  /  

 
สวนที่ 1 รายละเอยีดผูขนสงของเสยีอนัตราย 
1)  หมายเลขประจําตวัผูขนสงของเสยีอนัตรายลําดับที่ 1 

   -           
หมายเลขโทรศัพท………………………
หมายเลขโทรสาร…………………………

2) ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3)  หมายเลขประจําตวัผูขนสงของเสยีอนัตรายลําดับที่ 2 

   -           
หมายเลขโทรศัพท………………………
หมายเลขโทรสาร…………………………

4)  ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 
สวนที่ 2 รายละเอยีดผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 
1)  หมายเลขประจําตวัผูเก็บรวบรวม บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย 

   -           
หมายเลขโทรศัพท…………………
หมายเลขโทรสาร……………………

2) ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 
สวนที่ 3 รายละเอยีดของเสียอันตรายที่ขนสงเคลื่อนยาย 

หมวดขอวัสดุที่ไมใชแลว บรรจุภัณฑ/แท็งก ลําดับ 
ที่ รายละเอียด รหัสของเสีย

อันตราย หมวด ขอ จํานวน ชนิด 
ปริม
สุท

        
        
        
        
        
รวมปริมาณของเสยีอันตรายทั้งหมด:    ของเหลว………………ลิตร/ลูกบาศกเมตร   ของแข็ง…………………
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รายคืน 

………………… 
………………… 

ากวันลงนามเริ่มขนสงของเสียอันตราย ใหผู
งานอุตสาหกรรม 
การขนสง 

………………… 
………………. 

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

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

……………………… 
……………………. 

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

าณ
ธิ 

หนวยน้ําหนัก รายละเอียด   
เพิ่มเติม 

  
  
  
  
  

 กิโลกรัม/ตัน 

แบบกํากับการขนสง 08



 
สวนที่ 4 บุคคลที่สามารถติดตอไดสะดวกหากมีขอสงสัย 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………… 
ตําแหนง ……………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศัพท ……………………………ตอ………………… 

 
สวนที่ 5 คํารับรอง 
ขาพเจาขอยืนยันวาไมไดรับใบกํากับการขนสงของเสียอนัตรายฉบับที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดของของเสียอันตรายที่ระบุไวขางตนจริง 
ลงชื่อ ………………………………………………………………… 
ตําแหนง …………………………………………………………….. 
วันที่………เดือน……………………พ.ศ.25……… 

ลายเซ็น 

 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง 

1)  รายงานการไมไดรับสําเนาแบบกํากับการขนสงของเสียอันตราย 
หากผูกอกําเนิดของเสียไมไดรับสําเนาแบบกํากับการขนสงของเสีย
อันตรายฉบับที่ 6 คนืภายใน 45 วัน นบัตั้งแตวันที่ผูขนสงลงนาม
รับของเสียอันตรายใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  กรอกแบบ    
รายงานการไมไดรับสําเนาแบบกํากับการขนสงของเสียอนัตราย 
สงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คําแนะนําเพิ่มเติม 
2)  หากของเสียอันตรายเปนสิ่งปฏิกลูหรือวัสดท่ีุไมใชแลว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2540)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535  ใหระบุ 
ลักษณะและคณุสมบัติ (หมวด  ขอ)  ตามบัญชีแนบทายประกาศ 

สวนท่ี 3 รายละเอียดของเสียอันตรายที่ขนสงเคลื่อนยาย 
1) รายละเอียด  ใหกรอกขอมูลดังนี้ 

* ชื่อทางการขนสง โดยเพิ่มคําวา “ของเสียอันตราย”ไวหนา
ชื่อนั้น ๆ  

* ประเภทหรือหมวด (ความเปนอันตราย) 
* หมายเลข สหประชาชาติ (UN number ) 
* กลุมการบรรจุ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2) รหัสของเสียอันตราย : บรรจุภัณฑ/แท็งก : จํานวนและชนิด

ภาชนะ 
- ชนิดภาชนะ : ใหระบุดังนี้ ถังโลหะ ถังไม ถังพลาสติก  

ถังเคลื่อนยายได  กลองโลหะ  กลองไม  กลองพลาสติก  
กลองกระดาษ ถุงผา ถุงกระดาษหรือแท็งก 

3) ปริมาณสุทธิ และ 
4) หนวยน้ําหนัก : ระบุ กิโลกรัม ตัน ปอนด ลูกบาศกเมตร ลิตร 

เปนตน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  ขอมูลหรือรายละเอียดของของเสียอันตราย
ดานอื่น ๆ (ถามี) 
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