แบบคําขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

แบบ สก. 2

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เลขที่รับ................................ วันที่...................................

ที่ .........................

วันที่............ เดื อน................................. พ.ศ. ..................
บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด/โรงงาน.................................................................................................ประกอบกิจการ.....................................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่...............………...................................... ตั้งอยูเ่ ลขที่..................... หมู่ที่............. ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน........................................ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด.............................................................
โทรศัพท์.................................... โทรสาร................................ อีเมล์ ....…..................................... หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี.............................................
ขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานเพื่อไปกําจัด ตั้งแต่วนั ที่...................................... ถึงวันที่..................................... ตามรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

รหัส

สิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ชื่อหรื อคําบรรยาย

และได้แนบเอกสาร/หลักฐาน คือ

สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ของผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การหรื อเอกสารเทียบเท่า
รายละเอียดวิธีบาํ บัด/ก ําจัด
ผังแสดงกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสี ย
สําเนาโฉนดที่ดินพร้อมหนังสื อยินยอมให้ใช้ถมที่ลมุ่

ปริ มาณ(ตัน)

วิธีการกาํ จัด

หนังสื อมอบอํานาจต้นฉบับพร้อมติดอากรแสตมป์
หนังสื อยินยอม / สัญญาระหว่างผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การ**
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ของผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การ

ทะเบียนโรงงานผูร้ ับดําเนินการ

ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ / คุณสมบัติของเสี ย
Material Safety Data Sheet (กรณี เป็ นสารเคมี)
รายงานผลวิเคราะห์การทดสอบด้วยวิธีสกดั สาร
หนังสื อการประก ันความรับผิด (สท.ก1 และ สท.ก2)**
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................
................................................................................

** หนังสื อสัญญา หรื อหนังสื อการประก ันความรับผิด ต้องมีระยะเวลานับจากวันที่ ยื่นขออนุญาตจนถึงวันที่สิ้นสุ ดสัญญามากกว่า 1 เดือน

ลงชื่ อ ....................................................................
(
)
ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน

วิธีการกําจัด
011

คัดแยกประเภทเพื่อจําหน่ายต่อ

065

บําบัดนํ้าเสี ยด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ

021

ก ักเก็บในภาชนะบรรจุ ระบุลกั ษณะการก ักเก็บและภาชนะบรรจุ…

066

เข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม

031

เป็ นวัตถุดิบทดแทน ระบุกระบวนการหรื อผลิตภัณฑ์………………

067

ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี

032

ส่ งกลับผูข้ ายเพื่อก ําจัด ระบุชื่อผูข้ ายที่รับคืน…………………………..

068

ปรับเสถียร/ตรึ งทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรื อวัสดุ pozzolanic

033

ส่ งกลับผูข้ ายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหม่หรื อใช้ซ้ าํ

069

วิธีบาํ บัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็ นอันตราย ระบุ…………………

039

นํากลับมาใช้ซ้ าํ ด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ …………………………………

071

ฝังกลบตามหลักสุ ขาภิบาล เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น

041

เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน

072

ฝังกลบอย่างปลอดภัย

042

ทําเชื้อเพลิงผสม

073

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรื อทําให้เป็ นก ้อนแข็งแล้ว

043

เผาเพื่อเอาพลังงาน ระบุลกั ษณะการเผา……….

074

เผาทําลายในเตาเผาขยะทัว่ ไป

044

เป็ นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ ระบุผลิตภัณฑ์………………

075

เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสี ยอันตราย

049

นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ……………………….

076

เผาทําลายร่ วมในเตาเผาปูนซีเมนต์

051

เข้ากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม่

077

อัดฉี ดลงบ่อ ใต้ดิน หรื อชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น

052

เข้ากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม่

079

ก ําจัดด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ………………………………………….……………..

053

เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง

054

เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่ งปฏิกริ ิ ยา

059

นําสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่ ระบุ …………

061

บําบัดด้วยวิธีชีวภาพ

081

รวบรวมและส่ งออกนอกประเทศ

062

บําบัดด้วยวิธีทางเคมี

082

ถมทะเลหรื อที่ลมุ่ เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น

063

บําบัดด้วยวิธีทางกายภาพ

083

หมักทําปุ๋ ยหรื อเป็ นสารปรับปรุ งคุณภาพดิน เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น

064

บําบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ

084

ทําอาหารสัตว์ เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น

…………………………………….…………………………………………..

คําเตือน 1. กรณี หลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่ องไว้พิจารณา
2. กรณี ไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมเหตุผลไปยังอธิ บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําสั่งทางการปกครองนี้
3. หากท่านจงใจฝ่ าฝื นนําสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ถือเป็ นความผิด
ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

การยื่นแบบ สก.2
การยื่นแบบ สก.2 ทางเอกสาร
1.แบบ สก.2 ฉบับจริ ง (http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp)
2.สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของผูก้ ่อกําเนิดของเสี ย และผูร้ ับบําบัดกําจัดของเสี ย (รับรองสําเนาทุกหน้า)
3.สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผูก้ ่อกําเนิดของเสี ย และผูร้ ับบําบัดกําจัดของเสี ย (รับรองสําเนาทุกหน้า)
4.สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูก้ ่อกําเนิดของเสี ย และผูร้ ับบําบัดกําจัดของเสี ย
5.กระบวนการผลิตพร้อมจุดเกิดของเสี ย และรู ปถ่ายของเสี ย
6.หนังสื อมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผูม้ อบและรับมอบ
(http://www2.diw.go.th/iwmb/form_proxy.asp)
7.สัญญาซื้ อขาย/การให้บริ การ/รับรองการใช้ประโยชน์/หนังสื อแสดงตัวตนของกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ที่เชื่อถือได้ เช่น ใบจดทะเบียน
พานิชย์ กลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บา้ น สหกรณ์ ชมรม หนังสื อรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น หนังสื อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
8.เอกสารทางเทคนิค
ส่ งเอกสารไปที่ สํานักบริ หารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10140
การยื่นทางแบบ สก.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์
1.เตรี ยมข้อมูลของผูร้ ับกําจัดของเสี ย ได้แก่ เลขทะเบียนโรงงาน
2.เตรี ยมข้อมูลของเสี ยที่ตอ้ งการแจ้งนําออก ได้แก่ รหัสของเสี ย 6 หลัก ชื่อของเสี ย ปริ มาณของเสี ย(หน่วยตัน/ปี ) รหัสกําจัด 3 หลัก
และเอกสารทางเทคนิค
3.เข้าไปยืน่ เรื่ อง สก.2 ได้ที่เว็บไซด์ http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp
4.หลังจากยืน่ เรื่ อง สก.2 ติดต่อผูร้ ับบําบัดกําจัดของเสี ยให้กดคลิ๊กตอบรับรายการของเสี ยภายใน 3 วัน
5.รอกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตจากนั้นสามารถนําของเสี ยออกนอกบริ เวณโรงงานได้
6.ทุกครั้งที่มีการนําของเสี ยออกนอกบริ เวณโรงงานจะต้องแจ้งปริ มาณโดยแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในห้วข้อ G04
เอกสารแนบทางเทคนิค
1. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
2. ผลวิเคราะห์วสั ดุที่ไม่ใช้แล้ว (TTLC, STLC/ค่าความร้อน/ผลวิเคราะห์ Si, Al, Fe, Ca/ผลวิเคราะห์น้ าํ เสี ย)
3. สําเนาใบอนุญาตส่ งออกวัตถุอนั ตราย (วอ.6)*
4. สําเนาใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่ งวัตถุอนั ตราย (วอ.8)
5. สัญญาการให้บริ การ (รหัสกําจัด 021)
6. โฉนดที่ดิน รู ปถ่ายพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ หนังสื อยินยอมให้ใช้ที่ดิน (รหัสกําจัด082*,083)
7. ประเมินศักยภาพพื้นที่รองรับการนําของเสี ยไปถมที่ (รหัสกําจัด 082)*
8. หนังสื อรับรองการนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ (รหัสกําจัด 084)
9. หนังสื อรับรองการนําไปใช้เป็ นปุ๋ ยหรื อสารปรับปรุ งดิน (รหัสกําจัด 083)
10..ใบอนุญาตหม้อต้มไอนํ้า ,รายละเอียดเตาเผา (รหัสกําจัด 043)
หมายเหตุ : * คือเอกสารที่ตอ้ งนําไปยืน่ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

