
 
 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่6 (พ.ศ.2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 13(3)ขอ 13(3)(ก)และขอ 13(3)(ข)  แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่2 
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออก 
ประกาศไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ 
ตามที่กําหนดในภาคผนวกที ่1 ทายประกาศนี ้ตองดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามที่กําหนด 
ในขอ 2 และขอ 3 
  ขอ 2 หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามขอ 1 ออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะได 
รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไป 
เพื่อการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงดวยวิธีการและสถานที ่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวกที ่2 
ทายประกาศนี ้
  ขอ 3 ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ๆ พรอมทั้งวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง ฝง เคลื่อนยาย และการขนสง ตามแบบ 
ร.ง.6 ทายประกาศน้ีตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในกําหนด 90 วันนับแตประกาศนี้มีผลใชบังคับ ยกเวน 
ผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งประกอบกิจการโรงงานภายหลังจากประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหแจงภายในกําหนด 
90 วันนับแตวันท่ีเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 
  ตองแจงรายละเอียดตามวรรคหน่ึงคร้ังตอไปทุกปภายในวันท่ี 30 ธันวาคม และการแจงให 
สามารถสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไดโดยใหถือวาวันที่พนักงานไปรษณียไดสงเปนวันที่แจง 
  ทั้งนี ้ตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
       ประกาศ ณ วันท่ี 29  ตุลาคม  พ.ศ.2540  
        
                    (นายกร  ทัพพะรังสี) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวันที ่13 พฤศจิกายน 2540 



ภาคผนวกที ่1 
 

บัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
      ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2540) 

______________________________ 
 

หมวด 1 
 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances)  สารกัดกรอน (Corrosive substances) 
สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย (Reactive substances)  สารพิษ (Toxic substances) และสารที่ถูกชะลางได 
(Leachable substances) 
 

ขอ 1  สารไวไฟ (Ignitable substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัต ิดังน้ี 

1.1 เปนของเหลวท่ีมีจุดวาบ (Flash point) ต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮท) แตไม
รวมถึงสารละลายในน้ํา (Aqueous solution) ที่มีปริมาณของแอลกอฮอลผสมอยูนอยกวารอยละ 24   โดยปริมาตร  
วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดดวยเคร่ืองมือ Pensky Martens Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบ
ของมาตรฐาน ASTM D-93-79 หรือ D-93-80 หรือการวัดดวยเคร่ืองมือ Setaflash Closed Cup Tester ตามวิธี
ทดสอบของมาตรฐาน ASTM D-3278-78 

1.2 เปนสารที่ไมใชของเหลวแตสามารถลุกเปนไฟได เมื่อมีการเสียดส ีหรือเม่ือมีการดูดความช้ืน 
หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้นและเมื่อเกิดลุกเปนไฟจะเกิดขึ้นอยางรุนแรงและอยางตอ
เน่ืองท่ีกอใหเกิดอันตรายรายแรงไดภายใตอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ  และอุณหภูม ิ 
0 องศาเซลเซียส) 

1.3 เปนกาชอัดท่ีจุดระเบิดได (Ignitable compressed gas) ซึ่งกาซอัดนี้ ใหหมายถึงวัสดุหรือ
ของผสมใด ๆ ท่ีบรรจุอยูในถังบรรจุท่ีมีความดันสัมบูรณ (Absolute pressure) มากกวา 2.81 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร (40 ปอนดตอตารางน้ิว) ท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส (70 องศาฟาเรนไฮท) หรือมีความดันสัมบูรณมาก 
กวา 7.31 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (104 ปอนดตอตารางน้ิว) ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮท) 
วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน ASTM D-323 

1.4 เปนสารออกซิไดเซอร (Oxidizer) ซึ่งใหออกซิเจนไดอยางรวดเร็วและสามารถไปกระตุนให
เกิดการเผาไหมของสารอินทรียข้ึนได ไดแก สารประกอบจําพวก chlorate   permanganate   inorganic 

peroxide และ nitrate 
 

ขอ 2  สารกัดกรอน (Corrosive substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัต ิดังน้ี 

2.1 เปนสารท่ีมีนํ้าเปนสวนประกอบ (Aqueous) ท่ีมีคาความเปนกรดดางพีเอช (pH) เทากับ 2 
หรือตํ่ากวา และคาความเปนกรดดางพีเอช (pH) เทากับ 12.5 หรือสูงกวา  วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัด
ดวย pH-meter ตามวิธีทดสอบของ US EPA Method 9040 



2.2 เปนของเหลวที่กัดกรอนเหล็กกลาชั้น SAE 1020 ไดในอัตราสูงกวา 6.35 มิลลิเมตร (0.250 
น้ิว) ตอปท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮท)  วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการใชวิธีทดสอบ
ของ NACE (National Association of Corrosion Engineers)  Standard TM-01-69 
 

ขอ 3  สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย (Reactive substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัต ิดังน้ี 

3.1 เปนสารที่มีสภาพไมคงตัว สามารถทําปฏิกิริยาไดอยางรวดเร็วและอยางรุนแรงโดยไมมีการ
ระเบิดเกิดข้ึน 

3.2 เปนสารซึ่งทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ํา 
3.3 เปนสารซึ่งเมื่อรวมกับน้ําจะไดของผสมที่จะระเบิดได 
3.4 เปนสารซึ่งเมื่อผสมกับน้ํา จะทําใหเกิดมีกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษข้ึน ในปริมาณที่อาจกอ

ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดลอมได 
3.5 เปนสารที่ประกอบดวยไซยาไนดหรือซัลไฟด เม่ือมีคาความเปนกรดดางพีเอช (pH) ระหวาง 2 

ถึง 11.5 แลว จะทําใหเกิดมีกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษข้ึน ในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและ
สิ่งแวดลอมได 

3.6 เปนสารซ่ึงเม่ือถูกทําใหรอนข้ึนในท่ีจํากัดจะมีปฏิกิริยาระเบิดรุนแรง หรือเม่ืออยูในท่ีซ่ึงมี
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูม ิ0 องศาเซลเซียส) จะมีปฏิกิริยารุนแรงและ
รวดเร็วและอาจจะระเบิดได 
 

ขอ 4  สารพิษ (Toxic substances) ที่มีลักษณะและคุณสมบัต ิดังน้ี 

4.1 เปนสารท่ีมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของบุคคล โดยทําใหถึงตายได ในปริมาณที่มีเพียงเล็ก
นอย  วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการใชวิธีทดสอบ  toxicity test แบบ US EPA Method 

4.2 เปนสารที่มีคาความเปนพิษ ดังตอไปน้ี 

เม่ือใชหนู (Rat) เปนสัตวทดลอง LD50 (พิษทางปาก, Oral LD50) นอยกวา 50 มิลลิกรัมตอน้ํา
หนักตัวหน่ึงกิโลกรัม  หรือ LC50 (พิษทางการหายใจ, Inhalation LC50) นอยกวา 100 สวนในลานสวนในสภาพ
ของไอหรือกาซ  หรือเม่ือใชกระตายเปนสัตวทดลอง  LD50 (พิษโดยผานทางผิวหนัง, Dermal Rabbit LD50) นอย
กวา 43 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม  ทั้งนี้ คา LD50 หมายถึง คา (ปริมาณ) เฉลี่ยของวัตถุมีพิษ (Medium 

lethal dosage) ที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%)  คา LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัมของวัตถุ
มีพิษตอน้ําหนักตัวสัตวทดลองหนึ่งกิโลกรัม และคา LC50 หมายถึง คา (ความเขมขน) เฉลี่ยของวัตถุมีพิษ 
(Medium lethal concentration) ในตัวกลางที่ทําใหสัตวที่ใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%)  คา LC50 
มีหนวยเปนสวน (โดยปริมาตรหรือนํ้าหนัก) ของวัตถุมีพิษตอลานสวน (โดยปริมาตรหรือนํ้าหนัก) ของตัวกลาง 

4.3 เปนสารท่ีเกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีหรือเจือปนดวยสารเคมีท่ีกอใหเกิด
มะเร็งตามบัญชีรายชื่อในกลุมที่ 1 กลุมที ่2A และกลุมที ่2B ของ International Agency for Research on 
Cancer 



4.4 เปนสารที่มีคาความเปนพิษตอสัตวน้ําที่ทดลอง (Aquatic LC50) นอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร
ในเวลา 96 ช่ัวโมง 

4.5 เปนสารที่เมื่อถูกเจือจางใหมีความเขมขนนอยกวารอยละ 20 แลว ยังกอใหเกิดความเปนพิษ 
LC50 ตอสัตวที่ทดลองในเวลา 96 ช่ัวโมง 
 

ขอ 5  สารที่ถูกชะลางได (Leachable substances) เปนสารซึ่งเมื่อนํามาสกัดดวยวิธีสกัดสาร 
(Leachate extraction procedure) และวิธีวิเคราะหน้ําสกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 3 ของภาคผนวกที ่2 
ทายประกาศนี้แลว มีปริมาณโลหะหนักหรือวัตถุมีพิษในน้ําสกัดเทากับหรือมากกวาคาใดคาหนึ่งดังตอไปนี ้

อารซีนิก (ทั้งหมด)  (Arsenic (total))        5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
แบเรียม  (Barium)      100.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
เบนซนี  (Benzene)          0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
แคดเมียม (ทั้งหมด)  (Cadmium (total))        1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
คารบอนเตทตราคลอไรด  (Carbon tetrachloride)       0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอเดน  (Chlordane)          0.03 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอโรเบนซีน  (Chlorobenzene)     100.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอโรฟอรม  (Chloroform)         6.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
โครเมียม (ทั้งหมด)  (Chromium (total))        5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ออรโธ-ครีซอล  (ortho-Cresol)     200.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
เมทา-ครีซอล  (meta-Cresol)     200.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
พารา-ครีซอล  (para-Cresol)     200.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ครีซอล (ทั้งหมด)  (Cresol (total))     200.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
2-4 ดี  (2-4 D)         10.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
1,4-ไดคลอโรเบนซีน  (1,4-Dichlorobenzene)       7.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
1,2-ไดคลอโรอีเธน  (1,2-Dichloroethane)        0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
1,1-ไดคลอโรเอธีลีน  (1,1-Dichloroethylene)       0.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
เอลดริน  (Endrin)           0.02 มิลลิกรัมตอลิตร 
เฮปตาคลอร  (Heptachlor and its epoxide)       0.008 มิลลิกรัมตอลิตร 
เฮกซาคลอโรเบนซีน  (Hexachlorobenzene)       0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 
เฮกซาคลอโรบิวตาดิอีน  (Hexachlorobutadiene)       0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
เฮกซาคลอโรอีเธน  (Hexachloroethane)        3.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตะกั่ว (ทั้งหมด)  (Lead (total))         5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ลินเดน  (Lindane)          0.4 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปรอท (ทั้งหมด)  (Mercury (total))        0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 



เมธอกซคิลอร  (Methoxychlor)       10.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
เมธิล เอธิล คีโตน  (Methyl ethyl ketone)    200.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไนโตรเบนซีน  (Nitrobenzene)         2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
2,4-ไนโตรโทลูอีน  (2,4-Nitrotoluene)        0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 
เพนตาคลอโรฟนอล  (Pentachlorophenol)    100.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไพริดีน  (Pyridine)          5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซีลีเนียม  (Selenium)          1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
เงิน  (Silver)           5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
เตทตราคลอโรเอทธิลีน  (Tetrachloroethylene)       0.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทอกซาฟน  (Toxaphene)          0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไตรคลอโรเอทธิลีน  (Trichloroethylene)        0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
2,4,5-ไตรคลอโรฟนอล  (2,4,5-Trichlorophenol)   400.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
2,4,6-ไตรคลอโรฟนอล  (2,4,6-Trichlorophenol)       2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
2,4,5-ทีพ ี(ซิลเว็ก)  (2,4,5-TP (Silvex))        1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไวนิล คลอไรด  (Vinyl chloride)         0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

 
หมวด 2 

 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวประเภทของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดไมจําเพาะประเภทหรือไมจําเพาะชนิด 
(Non-specific sources) และจากแหลงกําเนิดจําเพาะประเภทหรือจําเพาะชนิด (Specific sources) 
 

ขอ 6  ของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดไมจําเพาะประเภทหรือไมจําเพาะชนิด (Non-specific 

sources) ที่มีลักษณะและคุณสมบัต ิดังน้ี 

6.1 ตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบที่ใชงานแลว (Spent halogenated solvents) 
ซึ่งใชในกระบวนการลางไขมัน (Degreasing) ไดแก เตทตราคลอโรเอธลินี (Tetrachloroethylene)  ไตรคลอโร    
เอธิลีน (Trichloro ethylene)  เมธิลีนคลอไรด (Methylene chloride)  1,1,1-ไตร  คลอโรอีเธน (1,1,1- 
Trichloroethane)  คารบอนเตทตราคลอไรด (Carbon tetrachloride)  คลอริเนทเตด ฟลอูอโรคารบอน 
(Chlorinated fluorocarbon)  รวมทั้งกรณีที่เปนสวนผสมกับตัวทําละลายชนิดอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการลาง 
ไขมัน  ซึ่งกอนใชงานนั้นมีตัวทําละลายดังกลาว หน่ึงชนิดหรือมากกวา ผสมในปริมาณรอยละ 10 หรือมากกวา 
(โดยปริมาตร) และตะกอนจากเครื่องกลั่น (Still bottoms) ที่เกิดจากกระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม 
(Recovery) จากสวนผสมของตัวทําละลายดังกลาว 

6.2 ตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบที่ใชงานแลว (Spent halogenated solvents)   
ไดแก เตทตราคลอโรเอธลินี (Tetrachloroethylene)  เมธิลีนคลอไรด (Methylene chloride)  ไตรคลอโรเอธลินี 
(Trichloroethylene)  1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน (1,1,1-Trichloroethane)  คลอโรเบนซีน (Chloro benzene)  



1,1,2-ไตรคลอโร-1,2,2-ไตรฟลูออโรอีเธน (1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane)   ออรโธ-ไดคลอโรเบนซีน 
(Ortho-dichlorobenzene)  ไตรคลอโรฟลูออโรมีเธน (Trichlorofluoro methane)  1,1,2-ไตรคลอโรอีเธน 
(1,1,2-trichloroethane)  รวมทั้งกรณีที่เปนสวนผสมกับตัวทําละลายชนิดอื่น ๆ  ซึ่งกอนใชงานนั้นมีตัวทําละลาย
ดังกลาว หน่ึงชนิดหรือมากกวา ผสมในปริมาณรอยละ 10 หรือมากกวา (โดยปริมาตร) และตะกอนจากเครื่องกลั่น 
(Still bottoms) ที่เกิดจากกระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม (Recovery) จากสวนผสมของตัวทําละลาย
ดังกลาว 

6.3 ตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบที่ใชงานแลว (Spent non-halogenated 

solvents) กลุมที ่1 ไดแก  ไซลีน (Xylene)  อะซีโตน (Acetone)  เอธิลอะซเีตท (Ethyl acetate)  เอธิลเบนซีน 
(Ethyl benzene)  เอธิลอีเธอร (Ethyl ether)  เมธิลไอโซบิวทิลคีโตน (Methyl isobutylketone)  เอ็น-บิวทิล 
แอลกอฮอล (N-butyl alcohol)  ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclo hexanone)  และเมธานอล (Methanol)  รวมท้ังกรณี
ที่เปนสวนผสมกับตัวทําละลายชนิดอื่น ๆ ซึ่งกอนใชงานนั้นมีตัวทําละลายดังกลาว หน่ึงชนิดหรือมากกวา ผสมใน
ปริมาณรอยละ 10 หรือมากกวา (โดยปริมาตร) และตะกอนจากเครื่องกลั่น (Still bottoms) ที่เกิดจากกระบวนการ
นําตัวทําละลายกลับมาใชใหม (Recovery) จากสวนผสมของตัวทําละลายดังกลาว 

6.4 ตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบที่ใชงานแลว (Spent non-halogenated 

solvents) กลุมที ่2 ไดแก ครีซอล (Cresols)  กรดครีไซลิก (Cresylic acid) และไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene)  
รวมทั้งสวนผสมของตัวทําละลายอื่น ๆ ซึ่งกอนใชงาน มีตัวทําละลายดังกลาวตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไป ผสมในปริมาณ
รอยละ 10 หรือมากกวา (โดยปริมาตร) และตะกอนจากเครื่องกลั่น (Still bottoms) ที่เกิดจากกระบวนการนําตัวทํา
ละลายกลับมาใชใหม (Recovery) จากสวนผสมของตัวทําละลาย ดังกลาว 

6.5 ตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบที่ใชงานแลว (Spent non-halogenated 

solvents) กลุมที ่3 ไดแก โทลูอีน (Toluene)  เมธิล เอธิล คีโตน (Methyl ethyl ketone)  คารบอนไดซลัไฟด 
(Carbon disulfide) ไอโซบิวทานอล (Isobutanol) ไพริดีน (Pyridine) เบนซนี (benzene) 2-เอธอกซีเอทธานอล 
(2-ethoxyethanol)  และ 2-ไนโตรโพรเพน (2-Nitropropane)  รวมทั้งสวนผสมของตัวทําละลายอื่น ๆ  ซึ่งกอน
ใชงานมีตัวทําละลายดังกลาว ต้ังแตหน่ึงชนิดข้ึนไป ผสมในปริมาณรอยละ 10 หรือมากกวา(โดยปริมาตร)  และ
ตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) ที่เกิดจากกระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม (Recovery) จาก
สวนผสมของตัวทําละลายดังกลาว 

6.6 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากการชุบโลหะทุกชนิด (Wastewater treatment sludges 

from electroplating operations) ยกเวน จากกระบวนการ Anodizing อลูมิเนียมดวยกรดกํามะถัน  กระบวน
การชุบเหล็กกลาดวยดีบุก  กระบวนการชุบเหล็กกลาดวยสังกะส ี กระบวนการชุบเหล็กกลาดวยอลูมิเนียมหรือ
สังกะส ี รวมทั้งน้ําลาง (Cleaning/stripping) จากกระบวนการชุบเหล็กกลาดวยดีบุก สังกะส ีและอลูมิเนียม  และ
สารเคมีที่ใชในการกัดและแกะลาย (Etching and milling) ของอลูมิเนียม 

6.7 สารละลายที่ใชงานแลวจากถังชุบไซยาไนด (Cyanide plating bath) ในการชุบโลหะตาง ๆ 

6.8 เศษตะกอนในถังชุบโลหะตาง ๆ ท่ีใชไซยาไนดในกรรมวิธีการชุบ 



6.9 สารละลายที่ใชงานแลวจากการลาง (Cleaning/ stripping) ท่ีใชไซยาไนดในกรรมวิธีการชุบ
โลหะตาง ๆ 

6.10 เศษวัสดุใน quenching bath จากอางน้ํามัน (Oil bath) ในขบวนการปรับสภาพโลหะดวย
ความรอน (Metal heat treating operations) ที่ใชไซยาไนดในกรรมวิธ ี

6.11 สารละลายไซยาไนดที่ใชงานแลวจากการลางชิ้นงานโดยกรรมวิธ ีsalt bath pot cleaning 

จากการปรับสภาพโลหะดวยความรอน (Metal heat treating operations) 
6.12 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากการทํา quenching ในกระบวนการปรับสภาพโลหะดวย

ความรอน (Metal heat treating operations) ที่ใชไซยาไนดในกรรมวิธ ี
6.13 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากการเคลือบอลูมิเนียม (Chemical conversion coating)    

ยกเวน จาก zirconium phosphating ในกระบวนการ aluminium can washing 

6.14 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิตหรือการใชงานทางอุตสาหกรรมของไตร- หรือ      
เตทตราคลอโรฟนอล(Tri-or tetrachlorophenol) หรือของสารตัวกลางท่ีใชในการผลิตอนุพันธของคลอโรฟนอล 
ซึ่งใชทําหนาที่เปนสารทําปฏิกิริยา (Reactant) หรือเปนสารตัวกลาง (Chemical intermediate) หรือเปนสวน
ประกอบ (Component) ในกรรมวิธีการผสม (Formulating process)  ทั้งนี้ไมรวมของเสียจากการผลิตเฮกซา-
คลอโรฟน (Hexachlorophene) จาก 2,4,5-ไตรคลอโรฟนอลบริสุทธ์ิ (Purified 2,4,5-trichloro phenol) และ 
ยกเวน น้ําเสียและคารบอนที่ใชงานแลวจากกระบวนการทําใหไฮโดรเจนคลอไรดบริสุทธิ ์

6.15 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิตหรือการใชงานทางอุตสาหกรรมของเพนตาคลอโร
ฟนอล (Pentachloro phenol) หรือของสารตัวกลางท่ีใชในการผลิตอนุพันธของเพนตาคลอโรฟนอล ซึ่งใชทํา
หนาที่เปนสารทําปฏิกิริยา (Reactant) หรือเปนสารตัวกลาง (Chemical intermediate) หรือเปนสวนประกอบ 
(Component) ในกรรมวิธีการผสม (Formulating process) )  ยกเวน น้ําเสียและคารบอนที่ใชงานแลวจาก
กระบวนการทําใหไฮโดรเจนคลอไรดบริสุทธ์ิ 

6.16 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิตหรือการใชงานทางอุตสาหกรรมของเตทตรา- หรือ
เพนตา- หรือเฮกซาคลอโรเบนซีน (Tetra-, penta-, or hexachlorobenzenes) ในสภาพที่เปนดาง ซึ่งใชทําหนาที่
เปนสารทําปฏิกิริยา (Reactant) หรือเปนสารตัวกลาง (Chemical intermediate) หรือเปนสวนประกอบ 
(Component) ในกระบวนการผสม (Formulating process)  ยกเวน น้ําเสียและคารบอนที่ใชงานแลวจาก
กระบวนการทําใหไฮโดรเจนคลอไรดบริสุทธ์ิ 

6.17 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิตวัสดุหรือสารใดๆ โดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีใช
งานในกระบวนการผลิตของไตร- หรือเตทตราคลอโรฟนอล (Tri- and tetrachlorophenols)  ทั้งนี้ไมรวมของเสีย
จากเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีใชเฉพาะในการผลิต (หรือการใชงาน) เฮกซาคลอโรฟน (Hexachlorophene) จาก 
2,4,5-ไตรคลอโรฟนอลบริสุทธ์ิ (Purified 2,4,5-trichlorophenol) และยกเวน น้ําเสียและคารบอนที่ใชงานแลว
จากกระบวนการทําใหไฮโดรเจนคลอไรดบริสุทธ์ิ) 



6.18 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิต chlorinated aliphatic hydrocarbons โดยใช
กรรมวิธี free radical catalyzed รวมทั้งเศษวัสดุจากการกลั่น(Distillation residues) สาร heavy endsนํ้ามันดิน 
(tars)  และของเสียจากการทําความสะอาดถังปฏิกิริยาจากกระบวนการผลิต chlorinated aliphatic 

hydrocarbons โดยใชกรรมวิธ ีfree radical catalyzed  สาร chlorinated aliphatic hydrocarbons เหลาน้ีอาจ
มีความยาวของ carbon chain ต้ังแต 1 ถึง 5  และไมวาจะมีจํานวนและตําแหนงของ chlorine substitute เทาใด
หรือท่ีตําแหนงใดก็ตาม  ทั้งนี้ไมรวมถึงน้ําเสีย กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย และสารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว 
(Spent catalysts) 

6.19 วัสด ุcondensed light ends  สารชวยกรอง (filter aids)  และสารดูดความชื้น 
(Desiccant) ที่ใชงานแลว จากกระบวนการผลิต chlorinated aliphatic hydrocarbons โดยใชกรรมวิธ ีfree 

radical catalyzed  สาร chlorinated aliphatic hydrocarbons เหลาน้ี อาจมีความยาวของ carbon chain ต้ังแต 
1 ถึง 5 และไมวาจะมีจํานวนและตําแหนงของ chlorine substitute เทาใดหรือท่ีตําแหนงใดก็ตาม 

6.20 ของเสีย (Wastes) จากกระบวนการผลิตวัสดุหรือสารใด ๆ โดยใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ี
ใชในกระบวนการผลิตหรือการใชงานทางอุตสาหกรรมของเตทตรา- เพนตา- หรือเฮกซาคลอโรเบนซีน (Tetra-, 
penta-, hexa-chlorobenzene) ในสภาวะที่เปนดาง ซึ่งใชทําหนาที่เปนสารทําปฏิกิริยา (Reactant) หรือเปนสาร
ตัวกลาง (Chemical intermediate) หรือเปนสวนประกอบ (Component) ในกระบวนการผสม (Formulating 

process)  ยกเวน น้ําเสียและคารบอนที่ใชงานแลวจากกระบวนการทําใหไฮโดรเจนคลอไรดบริสุทธิ ์
6.21 วัสดุที่ไมใชแลว (Discarded unused formulations) ท่ีมีองคประกอบของ หรือท่ีมีองค

ประกอบของสารประกอบที่ไดมาจากไตร- เตทตรา- หรือเพนตาคลอโรฟนอล (Tri-, tetra-,or penta 

chlorophenol) ทั้งนี้ไมรวมวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบของเฮกซาคลอโรฟนอล (Hexachlorophenol) ที่ได
มาจากการสงัเคราะห 2,4,5-ไตรคลอโรฟนอลบริสุทธ์ิ (Purified 2,4,5-trichlorophenol) 

6.22 เศษวัสดุที่เหลือ (Residues) จากการเผาหรือจากการบําบัดดวยความรอน (Incineration or 

thermal treatment) ของดินท่ีถูกปนเปอน (Contaminated soil) ดวยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามขอ 6.14  
ขอ 6.15  ขอ 6.16  ขอ 6.17  ขอ 6.20  และขอ 6.21 

6.23 น้ําเสียและเศษวัสดุจากกรรมวิธีในกระบวนการถนอมรักษาเนื้อไม (Wood preserving 

process) รวมทั้งสาร preservative drippage  และสารผสม (Formulations) ที่ใชงานแลวที่เกิดในโรงงานที่มี
การใชสารคลอโรฟโนลกิ (Chlorophenolic) อยู  ยกเวน น้ําเสียที่ไมไดสัมผัสสารปนเปอนตาง ๆ จากกระบวนการ 

6.24 น้ําเสียและเศษวัสดุจากกรรมวิธีในกระบวนการถนอมรักษาเนื้อไม (Wood preserving 

process) โดยใช creosote formulation  รวมทั้งสาร preservative drippage  และสารผสม (Formulations) ที่
ใชงานแลว ทั้งนี้ไมรวมถึงกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการถนอมรักษาเนื้อไมที่มีการใช 
ครีโอโซท (Creosote) หรือเพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) และยกเวน น้ําเสียที่ไมไดสัมผัสสารปน
เปอนตาง ๆ จากกระบวนการ 



6.25 น้ําเสียและเศษวัสดุจากกรรมวิธีในกระบวนการถนอมรักษาเนื้อไม (Wood preserving 

process) ในโรงงานท่ีใชสารอนินทรียในการรักษาเน้ือไม (Inorganic preservatives) ท่ีมีอารซีนิก (Arsenic) 
และโครเมียม (Chromium) เปนองคประกอบ รวมทั้งสาร preservative drippage  และสารผสม 
(Formulations) ที่ใชงานแลว ทั้งนี้ไมรวมถึงกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการถนอมรักษาเนื้อ
ไมท่ีมีการใชครีโอโซท (Creosote) หรือเพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)  และยกเวนน้ําเสียที่ไมได
สัมผัสสารปนเปอนตาง ๆ จากกระบวนการผลิต 

6.26 กากตะกอนขั้นปฐมภูม ิ(Primary sludge) ของการกลั่นปโตรเลียม (Petroleum refinery) 
ที่ไดจากการแยกน้ํามัน นํ้า ของแข็ง ทั้งนี้รวมถึงกากตะกอนน้ํามัน นํ้าหรือของแข็งใด ๆ ที่ไดจากการแยกตะกอน
โดยแรงโนมถวง (Gravity) ในระหวางการเก็บหรือการบําบัดน้ําเสียหรือจากน้ําเสียจากการหลอเย็นดวยน้ํามัน  
ตะกอนท่ีเกิดข้ึนในเคร่ืองแยกนํ้ามัน นํ้า ของแข็ง (Oil/water/solids separators) ในถังและที่เก็บกัก (Tanks and 

impoundments) ในคูระบาย (Ditches) ในระบบลําเลียงตาง ๆ (Conveyances) ในบอสูบ (Sumps) และใน
หนวยรับนํ้าฝน (Stormwater units) ท้ังท่ีรองรับหรือไมไดรองรับ dry weather flow  กากตะกอนที่เกิดจากการ
แยกตัวของน้ําหลอเย็นและน้ําหลอเย็นที่ปนน้ํามัน  กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ (Biological 

treatment)  รวมท้ังตะกอนท่ีเกิดจากหนวยการบําบัดอ่ืน ๆ หลังจากการบําบัดดวยระบบชีวภาพ 

6.27 กากตะกอนอีมัลซิไฟดขั้นทุติยภูมิ (Emulsified secondary sludge) ของการกลั่น
ปโตรเลียม (Petroleum refinery) ที่ไดจากการแยกน้ํา น้ํามัน ของแข็ง (Oil/water/solids separation)  ท้ังน้ีรวม
ถึงกากตะกอนใด ๆ หรือตะกอนลอย (Float) ที่เกิดจากการแยกทางกายภาพ หรือทางเคมีของนํ้ามัน นํ้า ของแข็งใน
กระบวนการบําบัดน้ําเสีย (รวมทั้งน้ําเสียจากการหลอเย็น)  กากตะกอนนี้รวมถึงตะกอนและตะกอนลอยที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการแยกตะกอนดวยฟองอากาศ หรือ induced air flotation (IAF)  ตะกอนในถังและที่กักเก็บ(Tanks 

and impoundments)  และกากตะกอนทั้งหมดที่เกิดในระบบ DAF (Dissolved air flotation)  กากตะกอนที่
เกิดในหนวยรับนํ้าฝน (Stormwater units) ท่ีไมไดรองรับ dry weather flow  กากตะกอนที่เกิดจากการแยกตัว
ของน้ําหลอเย็นและน้ําหลอเย็นที่ปนดวยน้ํามัน  กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ( Bฺiological 

treatment) รวมท้ังตะกอนท่ีเกิดจากหนวยการบําบัดอ่ืน ๆ หลังจากการบําบัดโดยระบบชีวภาพ 

ขอ 7  ของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดจําเพาะประเภทหรือจําเพาะชนิด (Specific sources) ที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติ ดังน้ี 

7.1 อุตสาหกรรมการรักษาเน้ือไม (Wood preservation) ไดแก กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย
จากกระบวนการรักษาเน้ือไมดวยครีโอโซท (Creosote) หรือเพนตาคลอโรฟนอล (Pentachloro phenol) 

7.2 อุตสาหกรรมสีอนินทรียตางๆ (Inorganic pigments) ไดแก กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตสีเหลืองโครมและสมโครม (Chrome yellow and orange)  สีสมโมลิบเดท (Molybdate 

orange)  สีเหลืองสังกะส ี(Zinc yellow)  สีเขียวโครม (Chrome green)  สีเขียวโครมออกไซด (Chrome oxide 

green) ท้ังรูป anhydrous และ hydrated  สีน้ําเงินเหล็ก (Iron blue) รวมทั้งเศษวัสดุจากการอบ (Oven residue) 
จากกระบวนการผลิตสเีขียวโครมออกไซด (Chrome oxide green) 



7.3 อุตสาหกรรมการผลิตสารอินทรียเคมีตางๆ (Organic chemicals) ไดแก  
7.3.1 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตอะซีตัลดีไฮด 

(Acetaldehyde) จาก เอธีลีน (Ethylene) 
7.3.2 วัสด ุdistillation side cuts ในกระบวนการผลิตอะซีตัล ดีไฮด (Acetaldehyde) จาก 

เอธีลีน (Ethylene) 
7.3.3 น้ําทิ้ง bottom stream จาก wastewater strippers ในกระบวนการผลิตอะครีโลไน-

ไตรล (Acrylonitrile) 
7.3.4 น้ําทิ้ง bottom stream จาก acrylonitrile column ในกระบวนการผลิตอะครีโลไน-

ไตรล (Acrylonitrile) 
7.3.5 ตะกอน (Bottoms) จาก acrylonitrile purification column ในกระบวนการผลิต        

อะครีโลไนไตรล (Acrylonitrile) 
7.3.6 ตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) ในการกลั่นเบนซิล คลอไรด (Benzyl 

chloride) 
7.3.7 วัสดุเหลือจากการกลั่น (Distillation residues) หรือตะกอน heavy ends ในกระบวน

การผลิตคารบอนเตทตราคลอไรด (Carbon tetrachloride) 
7.3.8 วัสด ุheavy ends หรือตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) จาก purification 

column ในกระบวนการผลิตอีปคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin) 
7.3.9 วัสด ุheavy ends จาก fractionation column ในกระบวนการผลิตเอธิลคลอไรด 

(Ethyl chloride) 
7.3.10 วัสด ุheavy ends จากการกลั่นเอธิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride) ในกระบวน

การผลิตเอธิลีนไดคลอไรด (Ethylene dichloride) 
7.3.11 วัสด ุheavy ends จากการกลั่นไวนิลคลอไรด (Vinyl chloride) ในกระบวนการผลิต   

ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร (Vinyl chloride monomers) 
7.3.12 นํ้าเสยีจากการใชงานสารเรงปฏิกิริยาแอนติโมนี (Antimony catalyst) ในกระบวนการ

ผลิตฟลูออโรมีเธน (Fluoromethane) 
7.3.13 ตะกอนน้ํามันดินจากการกลั่น (Distillation bottom tars) ในกระบวนการผลิต          

ฟนอลหรืออะซีโตน (Phenol/acetone) จากคิวมีน (Cumene) 
7.3.14 วัสด ุdistillation light ends ในกระบวนการผลิตธาลิกแอนไฮไดรด (Phthalic 

anhydride) จากแนฟธาลีน (Naphthalene) 
7.3.15 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตธาลิกแอนไฮไดรด 

(Phthalic anhydride) จากแนฟธาลีน (Naphthalene) 



7.3.16 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตไนโตรเบนซีน 
(Nitrobenzene) โดยกรรมวิธ ีnitration ของเบนซีน (Benzene) 

7.3.17 วัสด ุstripping still tails ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเมธิล เอธิล ไพริดีน (Methyl 

ethyl pyridine) 
7.3.18 เศษวัสดุเหลือจากการเหวี่ยงแยก (Centrifugation) และการกลั่น ในกระบวนการผลิต

โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนท (Toluene diisocyanate) 
7.3.19 สารเรงปฏิกิริยาท่ีใชแลว (Spent catalyst) จากถังปฏิกิริยา hydrochlorinator ใน

กระบวนการผลิต 1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน (1,1, 1-trichloroethane) 
7.3.20 ของเสียจาก product stream stripper ในกระบวนการผลิต 1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน       

(1, 1, 1-trichloroethane) 
7.3.21 ตะกอน column bottoms หรือ heavy ends ในกกระบวนการผลิตรวมระหวางไตร   

คลอโรเอธิลีน (Trichloroethylene) และเปอรคลอโรเอธลินี (Perchloroethylene) 
7.3.22 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตอะนิลีน (Aniline) 
7.3.23 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) หรือ fractionation column bottoms 

ในกระบวนการผลิตคลอโรเบนซีน (Chlorobenzene) 
7.3.24 วัสด ุdistillation light ends ในกระบวนการผลิตธาลิกแอนไฮไดรด (Phthalic 

anhydride) จากออรโธ-ไซลีน (Ortho-xylene) 
7.3.25 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตธาลิกแอนไฮไดรด 

(Phthalic anhydride) จากออรโธ-ไซลีน (Ortho-xylene) 
7.3.26 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิต 1,1,1-ไตรคลอโร       

อีเธน (1, 1, 1-trichloroethane) 
7.3.27 วัสด ุheavyends จาก heavyends columnในกระบวนการผลิต 1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน 

(1, 1, 1-trichloroethane) 
7.3.28 เศษวัสดุจากการกลั่นอะนิลีน (Aniline) ในกระบวนการผลิตอะนิลีน (Aniline) 
7.3.29 นํ้าเสยีรวมในกระบวนการผลติไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene) และอะนิลีน (Aniline) 
7.3.30 น้ําเสียแยกจากขั้นตอนการลางถังปฏิกิริยา (Reactor product washing) ในกระบวน

การผลิตคลอโรเบนซีน (Chlorobenzene) 
7.3.31 ตะกอน column bottoms จากขั้นตอนการแยกผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต 1,1-      

ไดเมธิลไฮดราซีน (1, 1-dimethyl hydrazine หรือ UDMH) จากคารบอกซิลิก เอซิด ไฮดราซีน (Carboxylic 

acid hydrazine) 



7.3.32 วัสด ุcondensed column overheads ที่ไดจากขั้นตอนการแยกผลิตภัณฑและการกลั่น
ตัวของกาซระบายจากถังปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต 1,1-ไดเมธิล ไฮดราซีน (1, 1-dimethyl hydrazine หรือ 
UDMH) จากคารบอกซิลิก เอซิด ไฮดราซีน (Carboxylic acid hydrazine) 

7.3.33 วัสดุกรอง (Filter cartridges) ที่ไดจากขั้นตอนการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธิ ์ใน
กระบวนการผลิต 1,1-ไดเมธิล ไฮดราซีน (1, 1-dimethyl hydrazine หรือ UDMH ) จากคารบอกซิลิก เอซิด 
ไฮดราซีน (Carboxylic acid hydrazine) 

7.3.34 วัสด ุcondensed column overheads ที่ไดจากขั้นตอนการแยกสารตัวกลาง 
(Intermediates) ในกระบวนการผลิต 1,1-ไดเมธิล ไฮดราซีน (1, 1-Dimethyl hydrazine หรือ UDMH) จาก 
คารบอกซิลิค เอซิด ไฮดราซีน (Carboxylic acid hydrazine) 

7.3.35 นํ้าเสียในกระบวนการผลิตไดไนโตรโทลูอีน (Dinitrotoluene) โดยกระบวนการ 
nitration ของโทลูอีน (Toluene) 

7.3.36 น้ําทิ้ง reaction by-product จาก drying column ในกระบวนการผลิตโทลูอีนไดอา
มีน (Toluenediamine) โดยกรรมวิธ ีhydrogenation ของไดไนโตรโทลูอีน (Dinitrotoluene) 

7.3.37 วัสด ุcondensed liquid light ends จากข้ันตอนการทําใหโทลูอีนไดอามีน (Toluene 

diamine) บริสุทธิ ์ในกระบวนการผลิตโทลูอีนไดอามีนโดยกรรมวิธี hydrogenation ของไดไนโตรโทลูอีน 
(Dinitrotoluene) 

7.3.38 เศษวัสดุ (Vicinals) จากข้ันตอนการทําใหโทลูอีนไดอามีน (Toluenediamine) 
บริสุทธิ ์ในกระบวนการผลิตโทลูอีนไดอามีน โดยกรรมวิธ ีhydrogenation ของไดไนโตรโทลูอีน 
(Dinitrotoluene) 

7.3.39 วัสด ุheavy ends จากข้ันตอนการทําใหโทลูอีนไดอามีน (Toluenediamine) บริสุทธิ ์ 
ในกระบวนการผลิตโทลูอีนไดอามีนโดยกรรมวิธี hydrogenation ของไดไนโตรโทลูอีน (Dinitrotoluene) 

7.3.40 วัสดoุrganic condensate จากsolvent recovery columnในกระบวนการผลิตโทลูอีน 
ไดไอโซไซยาเนท (Toluene diisocyanate) โดยกรรมวิธ ีphosphogenation ของโทลูอีนไดอามีน (Toluene 

diamine) 
7.3.41 น้ําเสียจาก reactor vent gas scrubber ในกระบวนการผลิตเอธิลีน ไดโบรไมด 

(Ethylene dibromide) โดยกรรมวิธ ีbromination ของอีธีน (Ethene) 
7.3.42 วัสดุดูดซับ (Absorbent solids) ที่ใชงานแลว จากการทําใหเอธิลีน ไดโบรไมด 

(Ethylene dibromide) บริสุทธิ ์ในกระบวนการผลิตเอธลินีไดโบรไมดโดยกรรมวิธ ีbromination ของอีธีน 
(Ethene) 

7.3.43 ตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) จากการทําใหเอธิลีน ไดโบรไมด (Ethylene 

dibromide) บริสุทธิ ์ในกระบวนการผลิตเอธลินีไดโบรไมดโดยกรรมวิธ ีbromination ของอีธีน (Ethene) 



7.3.44 ตะกอนจากการกลั่น (Distillation bottoms) ในกระบวนการผลิตอัลฟา  หรือเมธิล  
หรือริง  คลอริเนทเตด โทลูอีน (alpha-/methyl-/ring-Chlorinated toluene) เบนโซอิล คลอไรด (Benzoyl 

chlorides) และสารประกอบอ่ืน ๆ ที่มีสวนผสมของ functional groups เหลาน้ี  ยกเวน ตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน 
(Still bottoms) จากการกลั่นเบนซิล คลอไรด (Benzyl chloride) 

7.3.45 เศษวัสดุอินทรียสาร (Organic residuals) จากขั้นตอนการนํากาซคลอรีนและกรดเกลือ
มาใชใหม (Spent chlorine gas and hydrochloric acid recovery) ในกระบวนการผลิตอัลฟา หรือเมธิล หรือ  
ริง คลอริเนทเตด โทลูอีน (alpha-/methyl-/ring-Chlorinated toluene)  เบนโซอิล คลอไรด (Benzoyl 

chlorides) และสารประกอบอื่นๆที่มีสวนผสมของ functional groups เหลาน้ี  ยกเวน วัสดุคารบอนดูดซับ 
(Carbon absorbent) ที่ใชงานแลว 

7.3.46 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตอัลฟา หรือเมธิล หรือริง คลอริเนท
เตด โทลูอีน (alpha-/methyl-/ring-Chlorinated toluene)  เบนโซอิล คลอไรด (Benzoyl chlorides)  และสาร
ประกอบอื่นๆที่มีสวนผสมของ functional groups เหลาน้ี ยกเวน กากตะกอน (Sludges) ที่ไดจากการสะเทิน 
(Neutralization) และกากตะกอนชีวภาพ (Biological sludge) 

7.4 อุตสาหกรรมการผลิตสารอนินทรียเคมีตาง ๆ (Inorganic chemicals) ไดแก 
7.4.1 ตะกอนจากการทําน้ําเกลือใหบริสุทธิ ์(Brine purification muds) ในกระบวนการผลิต

คลอรีนโดย mercury cell ซึ่งน้ําเกลือ (Brine) ที่ถูกแยกออกใหบริสุทธิ์กอนหนานี้ยังไมไดถูกใชงาน 

7.4.2 กากของเสียพวกคลอริเนทเตด ไฮโดรคารบอน (Chlorinated hydrocarbon) จากขั้น
ตอนการทําสารใหบริสุทธ์ิในกระบวนการผลิตคลอรีนโดย diaphragm cell 

7.4.3 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) จากกระบวนการผลิตคลอรีนโดย mercury 
cell 

7.5 อุตสาหกรรมการผลิตสารท่ีใชในการปองกนั กําจัด ทําลาย ควบคุมศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) 
ไดแก 

7.5.1 เกลือ by-products ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเอ็มเอสเอ็มเอ (MSMA) และกรด         
คาโคไดลิก (Cacodylic acid) 

7.5.2 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) ในกระบวนการผลิตคลอเดน (Chlordane) 
7.5.3 น้ําเสียและน้ําจากการฟอก (Scrub) จากกรรมวิธ ีchlorination ของไซโคลเพนตาดิอีน 

(Cyclopentadiene) ในกระบวนการผลิตคลอเดน (Chlordane) 
7.5.4 วัสดุที่ไดจากการกรอง (Filter solids) จากกรรมวิธีการกรองเฮกซาคลอโรไซโคล         

เพนตาดิอีน (Hexachlorocyclopentadiene) ในกระบวนการผลิตคลอเดน (Chlordane) 
7.5.5 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) ในกระบวนการผลิตครีโอโซท (Creosote) 
7.5.6 ตะกอนจากเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) จากการกลัน่โทลูอีน (Toluene) นํามาใชอีก ใน

กระบวนการผลิตไดซัลโฟตัน (Disulfoton) 
7.5.7 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge)ในกระบวนการผลิตไดซัลโฟตัน (Disulfoton) 



7.5.8 น้ําเสียจากการลาง (Cleaning/stripping) ในกระบวนการผลิตฟอเรท (Phorate)  
7.5.9 กากจากการกรอง (Filter cake) จากขัน้ตอนการกรองกรดไดเอธลิฟอสฟอโรไดไธโออิก 

(Diethylphosphorodithioic acid) ในกระบวนการผลิตฟอเรท (Phorate) 
7.5.10 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) ในกระบวนการผลิตฟอเรท (Phorate) 
7.5.11 กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) ในกระบวนการผลิตทอกซาฟน 

(Toxaphene) 
7.5.12 เศษวัสดุจากการกลั่น หรือวัสดุ heavy ends จากการกลัน่เตทตราคลอโรเบนซีน 

(Tetrachlorobenzene) ในกระบวนการผลิต 2, 4, 5-T 

7.5.13 กาก 2,6-ไดคลอโรฟนอล (2, 6-dichlorophenol) ในกระบวนการผลิต 2, 4-D 

7.5.14 น้ําเสียจาก vacuum stripper จากข้ันตอน chlorinator ของคลอเดน (Chlordane) ใน
กระบวนการผลิตคลอเดน (Chlordane) 

7.5.15 น้ําเสียที่ไมไดผานการบําบัด ในกระบวนการผลิตทอกซาฟน (Toxaphene) 
7.5.16 น้ําเสียที่ไมไดผานการบําบัด ในกระบวนการผลิต 2, 4-D 

7.5.17 น้ําเสียในกระบวนการผลิตกรดเอทธีลีนบิสไดไธโอคาบามิก (Ethylenebisdithio 

carbamic acid) และเกลือ รวมทั้งน้ําลาง นํ้า supermates และนํ้าท่ีผานการกรอง (Filtrates) 
7.5.18 น้ําเสียจาก reactor vent scrubber ในกระบวนการผลิตกรดเอธิลีนบิสไดไธโอคาบา

มิก (Ethylenebisdithiocarbamic acid) และเกลือ 
7.5.19 วัสดุที่ไดจากการกรอง การทําระเหย (Evaporation) และการแยกดวยแรงเหวี่ยง 

(Centrifugation) ในกระบวนการผลิตกรดเอธิลีนบิสไดไธโอคาบามิกและเกลือ 
7.5.20 เศษฝุนละอองจากถุงกรอง (Baghouse dust) และฝุนจากการกวาดพื้น (Floor 

sweeping) จากกรรมวิธีการทํา milling และการบรรจุผลิตภัณฑ (Packaging) ในกระบวนการผลิตหรือการผสม 
(Formulation) ของกรดเอธิลีนบิสไดไธโอคาบามิกและเกลือ 

7.5.21 น้ําเสียจากถังปฏิกิริยา และกรดกํามะถันที่ใชงานแลวจาก acid dryer ในกระบวนการ
ผลิตเมธิล โบรไมด (Methyl bromide) 

7.5.22 วัสดุที่แยกไดออกจากน้ําเสีย และวัสดุดูดซบั (Absorbent) ที่ใชงานแลว ในกระบวน
การผลิตเมธลิโบรไมด (Methyl bromide) 

7.6 อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุระเบิดตาง ๆ (Explosives) ไดแก กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียตาง ๆ 
(Sludges) จากกรรมวิธีในกระบวนการผลิตวัตถุระเบิด  สารคารบอนท่ีใชงานแลวท่ีมีวัตถุระเบิดปนเปอน  กาก
ตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludges) จากกระบวนการผลิต การผสม (Formulation) หรือการบรรจุ (Loading) 
ของสารประกอบที่เปน initiating lead-based  และน้ําประเภท pink/red จากการจัดเตรียมทีเอ็นที (TNT) 

7.7 อุตสาหกรรมการกลัน่ปโตรเลียม (Petroleum refining) ไดแก วัสดุสวนที่ลอย (Float) จากระบบ 
dissolved air flotation(DAF)  วัสด ุslop oil emulsion ตะกอน (Tank bottoms) ท่ีปนเปอนตะก่ัว กากตะกอน



จากหนวยแยกน้ํา น้ํามัน ของแข็ง (API separator)  และกากตะกอนจากการทําความสะอาดหนวยแลกเปลี่ยน
ความรอน (Heat exchanger bundle) 

7.8 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา (Iron and steel) ไดแก กากและฝุนจากหนวยควบคุม
ฝุนละออง (Emission control) ในกระบวนการผลิตเหล็กกลาปฐมภูมิ (Primary steel production) โดยใชเตา
ไฟฟา (Electric furnace)  และของเหลวสําหรับ pickle ที่ใชงานแลวจากกรรมวิธีทําสําเร็จ (Finishing) ของ
เหล็กกลาซึ่งเกิดขึ้นในหนวยการผลิตตาง ๆ 

7.9 อุตสาหกรรมการผลิตทองแดงปฐมภูมิ (Primary copper) ไดแก กากตะกอนและเลน (Sludge 

and slurry blowdown) จากกระบวนการทําใหตะกอนเขมขน (Thickening) ใน acid plant 

7.10 อุตสาหกรรมการผลิตตะก่ัวปฐมภูมิ (Primary lead) ไดแก เศษวัสดุที่อยูในหรือที่ขูดลอกไดจาก
สวนดักผิวหนา (Surface impoundment) ในหนวยการหลอม 

7.11 อุตสาหกรรมการผลิตสงักะสีปฐมภูมิ (Primary zinc) ไดแก กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสีย หรือ 
blowdown จาก acid plant 

7.12 อุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียมปฐมภูม ิ(Primary aluminium) ไดแก สารเคลือบ (Potliners) 
ที่ใชงานแลว 

7.13 อุตสาหกรรมการผลิตตะก่ัวทุติยภูมิ (Secondary lead) ไดแก กาก (Wastes) และฝุนที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต  และสารละลายที่ใชงานแลวจากการชะลางกากและฝุนที่ไดจากหนวยควบคุมฝุนละออง 
(Emission control) ดวยกรด (Acid leaching) 

7.14 อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรคสัตว (Veterinary pharmaceuticals) ไดแก กากตะกอน
ระบบบําบัดน้ําเสีย  เศษวัสดุน้ํามันดินจากการกลั่น (Distillation tar) จากการกลั่นสารประกอบที่มีอะนิลีนเปนพื้น
ฐาน (Aniline-based compounds)  และเศษวัสดุจากการใชถานกัมมันต (Activated carbon)   เพื่อใชในการ
ขจัดส ี(Decolorization) ในกระบวนการผลิตที่ใชสารประกอบอารซีนิก (Arsenic) หรือออรกาโน-อารซีนิก 
(Organo-arsenic) 

7.15 อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าหมึก (Ink formulation) ไดแก กากตะกอน (Sludges) และสวนที่ได
จากการลาง (Washes) ดวยตัวทําละลาย (Solvents) โซดาไฟ (Caustic soda) หรือนํ้าท่ีไดจากอางและอุปกรณทํา
ความสะอาด (Cleaning tubs and equipment) ในกระบวนการผสมน้ําหมึก (Ink formulation) จากสารส ี
(Pigments) สารทําแหง (Driers) สบู (Soaps) และสารเรงการคงตัว (Stabilizers) ซึ่งมีโครเมียมและตะกั่วเปน
สวนประกอบ 

7.16 อุตสาหกรรมการผลิตถานโคก (Coking) ไดแก 
7.16.1 กากตะกอน ammonia still lime จากการทํา coking 

7.16.2 กากตะกอนน้ํามันดิน (Tar sludges) ในถังตกตะกอน (Decanter tank)  



7.16.3 เศษวัสดุจากกรรมวิธีการนําน้ํามันดินจากถานหินกลับมาใชใหม (Coal tar recovery) 
เชน เศษวัสดุจากบอรวบรวม (Collecting sump residues) ในกระบวนการผลิตถานโคกจากถานหิน (Coal) หรือ
จากการนํา by products ของถานโคกที่ผลิตจากถานหินมาใชใหม (Recovery of coke by-products) 

7.16.4 เศษวัสดุในถังเก็บน้ํามันดิน (Tar storage tank residues) ในกระบวนการผลิตถาน
โคกจากถานหิน (Coal) หรือจากการนํา by products ของถานโคกที่ผลิตจากถานหินมาใชใหม (Recovery of 

coke by-products) 
7.16.5 เศษวัสดุจากกรรมวิธีการนํา light oil มาใชใหม เชน เศษวัสดุที่เกิดขึ้นในเครื่องกลั่น 

(Stills) ในถังตกตะกอน (Decanters) และในหนวยการนํา wash oil กลับมาใชใหม ซึ่งอยูในกระบวนการนํา  
by products ของถานโคกที่ผลิตจากถานหินมาใชใหม (Recovery of coke by-products) 

7.16.6 เศษวัสดุในบอเก็บน้ําเสีย (Wastewater sump) จากการกลั่น light oil รวมทั้งกาก
ตะกอนจากหนวย interception หรือ contamination ในกระบวนการนํา by products ของถานโคกที่ผลิตจาก
ถานหินมาใชใหม (Recovery of coke by-products) 

7.16.7 เศษวัสดุจากการรวบรวมและนําเอาแนฟธาลีนมาใชใหม (Naphthalene collection 

and recovery) ในกระบวนการนํา by-products ของถานโคกที่ผลิตจากถานหินมาใชใหม (Recovery of coke 

by-products) 
7.16.8 เศษวัสดุในถังเก็บน้ํามันดิน (Tar storage tank residues) ในกระบวนการกลั่นน้ํามัน

ดินจากถานหิน (Coal tar refining) 
7.16.9 เศษวัสดุจากการกลั่นน้ํามันดินจากถานหิน (Coal tar distillation residues) รวมท้ัง

ตะกอนในเคร่ืองกล่ัน (Still bottoms) 
7.17 อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical industry) ไดแก  เศษผลิตภัณฑพลาสติกที่ปนเปอน

ดวยตัวทําละลายประเภทตาง ๆ  เศษพลาสติกที่เกิดจากการ polymerization ไมสมบูรณหรือท่ีปนเปอนดวยตัวทํา
ละลายประเภทตาง ๆ  ตะกอนในระบบบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยตัวทําละลายประเภทตาง ๆ หรือพลาสติกที่มี
การ polymerization ไมสมบูรณ  และสารเรงปฏิกิริยา (Catalyts) และสารตัวกลาง (Intermediates) ที่เหลือใช
หรือใชงานแลวทุกชนิด 

 
หมวด 3 

 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติเปนเคมีภัณฑที่ไมใชแลว หรือเส่ือมคุณภาพ 

(Discarded) หรือไมไดคุณภาพตามกําหนด (Off-specification) หรือเปนเศษเคมีภัณฑในภาชนะบรรจุหรือเปน
เศษวัสดุใด ๆ ที่ใชทําความสะอาดและถูกปนเปอนดวยเคมีภัณฑที่หกหลน (Container and spill residues) 

ขอ 8  เคมีภัณฑที่เปนอันตรายแบบเฉียบพลัน (Acute hazardous chemicals) 
8.1 Acetaldehyde, chloro- 
8.2 Acetamide, N-(aminothiomethyl)- 



8.3 Acetamide, 2-fluoro- 
8.4 Acetic acid, fluoro-, ในรูปของเกลือโซเดียม 
8.5 1-Acetyl-2-thiourea 

8.6 Acrolein 

8.7 Aldicarb 

8.8 Aldrin 

8.9 Allyl alcohol 

8.10 Aluminium phosphide 

8.11 5-(Aminomethyl)-3-isoxazolol 

8.12 4-Aminopyridine 

8.13 Ammonium picrate 

8.14 Ammonium vanadate 

8.15 Argentate (1-), bis(cyano-C)-, potassium 

8.16 Arsenic acid H3AsO4 

8.17 Arsenic oxide As2O3 

8.18 Arsenic oxide As2O5 

8.19 Arsenic pentoxide 

8.20 Arsenic trioxide 

8.21 Arsine, diethyl- 
8.22 Arsonous dichloride, phenyl- 
8.23 Aziridine 

8.24 Aziridine, 2-methyl- 
8.25 Barium cyanide 

8.26 Benzenamine, 4-chloro- 
8.27 Benzenamine, 4-nitro- 
8.28 Benzene, (chloromethyl)- 
8.29 1, 2-Benzenadiol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]- 
8.30 Benzeneethanamine, alpha, alpha-dimethyl- 
8.31 Benzenethiol 

8.32 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-  ในรูปของเกลือใด ๆ 

ที่มีความเขมขนมากกวารอยละ 0.3 

8.33 Benzyl chloride 



8.34 Beryllium powder 

8.35 Bromoacetone 

8.36 Brucine 

8.37 2-Butanone, 3,3-dimethyl-1-(methylthio)-, O-[(methylamino)carbonyl] oxime 

8.38 Calcium cyanide 

8.39 Calcium cyanide Ca(CN)2 

8.40 Carbon disulfide 

8.41 Carbonic dichloride 

8.42 Chloroacetaldehyde 

8.43 p-Chloroaniline 

8.44 1-(o-Chlorophenyl)thiourea 

8.45 3-Chloropropionitrile 

8.46 Copper cyanide 

8.47 Copper cyanide Cu(CN) 
8.48 Cyanides (เกลือไซยาไนดที่ละลายน้ําไดทุกชนิด) 
8.49 Cyanogen 

8.50 Cyanogen chloride 

8.51 Cyanogen chloride (CN)Cl 

8.52 2-Cyclohexyl-4, 6-dinitrophenol 

8.53 Dichloromethyl ether 

8.54 Dichlorophenylarsine 

8.55 Dieldrin 

8.56 Diethylarsine 

8.57 Diethyl-p-nitrophenyl phosphate 

8.58 O, O-Diethyl O-pyrazinyl phosphorothioate 

8.59 Diisopropylfluorophosphate (DFP) 
8.60 1, 4, 5, 8-Dimethanonaphthalene, 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexa- chloro- 1, 4, 4a, 5, 8, 8a, 

-hexahydro-, (1alpha, 4alpha, 4abeta, 5alpha, 8alpha, 8abeta)- 
8.61 1, 4, 5, 8-Dimethanonaphthalene, 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexa- chloro- 1, 4, 4a, 5, 8, 8a, 

-hexahydro-, (1alpha, 4alpha, 4abeta, 5beta, 8beta, 8abeta)- 
8.62 2, 7:3, 6-Dimethanonaphth[2, 3-b]oxirene, 3, 4, 5, 6, 9, 9-hexachloro- 1a, 2, 2a, 3,6,  

6a, 7, 7a-octahydro-, (1aalpha, 2beta, 2aalpha, 3beta, 6beta, 6aalpha, 7beta, 7aalpha)- 



8.63 2, 7:3, 6-Dimethanonaphth[2, 3-b]oxirene, 3, 4, 5, 6, 9, 9-hexachloro- 1a, 2, 2a, 

3, 6, 6a, 7, 7a-octahydro-, (1aalpha, 2beta, 2abeta, 3alpha, 6alpha, 6abeta, 7beta, 7aalpha)- และสาร 
metabolites 

8.64 Dimethoate 

8.65 alpha, alpha-Dimethylphenethylamine 

8.66 4, 6-Dinitro-o-cresol  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.67 2, 4-Dinitrophenol 

8.68 Dinoseb 

8.69 Diphosphoramide, octamethyl- 
8.70 Diphosphoric acid, tetraethyl ester 

8.71 Disulfoton 

8.72 Dithiobiuret 

8.73 Endosulfan 

8.74 Endothall 

8.75 Endrin 

8.76 Endrin, และสาร metabolites 

8.77 Epinephrine 

8.78 Ethanedinitrile 

8.79 Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester 

8.80 Ethyl cyanide 

8.81 Ethyleneimine 

8.82 Famphur 

8.83 Fluorine 

8.84 Fluoroacetamide 

8.85 Fluoroacetic acid ในรูปของเกลือโซเดียม 
8.86 Fulminic acid  ในรูปของเกลือ mercury(2+) 
8.87 Heptachlor 

8.88 Hexaethyl tetraphosphate 

8.89 Hydrazinecarbothioamide 

8.90 Hydrazine, methyl- 
8.91 Hydrocyanic acid 

8.92 Hydrogen cyanide 

8.93 Hydrogen phosphide 



8.94 Isodrin 

8.95 3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminomethyl)- 
8.96 Mercury, (acetato-O)phenyl- 
8.97 Mercury fulminate 

8.98 Methanamine, N-methyl-N-nitroso- 
8.99 Methane, isocyanato- 
8.100 Methane, oxybis[chloro- 
8.101 Methane, tetranitro- 
8.102 Methanethiol, trichloro- 
8.103 6, 9-Methano-2, 4, 3-benzodioxathiepin, 6, 7, 8, 9, 10, 10-hexachloro-1, 5, 5a, 6, 

9, 9a-hexahydro-, 3-oxide 

8.104 4, 7-Methano-1H-indene, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-heptachloro-3a, 4, 7, 7a-tetrahydro- 
8.105 Methomyl 

8.106 Methyl hydrazine 

8.107 Methyl isocyanate 

8.108 2-Methyllactonitrile 

8.109 Methyl parathion 

8.110 alpha-Naphthylthiourea 

8.111 Nickel carbonyl 

8.112 Nickel carbonyl Ni(CO)4 

8.113 Nickel cyanide 

8.114 Nickel cyanide Ni(CN)2 

8.115 Nicotine,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.116 Nitric oxide 

8.117 p-Nitroaniline 

8.118 Nitrogen dioxide 

8.119 Nitrogen oxide NO 

8.120 Nitrogen oxide NO2 

8.121 Nitroglycerine 

8.122 N-Nitrosodimethylamine 

8.123 N-Nitrosomethylvinylamine 

8.124 Octamethylpyrophosphoramide 



8.125 Osmium oxide OsO4 

8.126 Osmium tetroxide 

8.127 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2, 3-dicarboxylic acid 

8.128 Parathion 

8.129 Phenol, 2-cyclohexyl-4, 6-dinitro- 
8.130 Phenol, 2, 4-dinitro- 
8.131 Phenol, 2-methyl-4, 6-dinitro-,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.132 Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4, 6-dinitro-, 
8.133 Phenol, 2, 4, 6-trinitro-, ในรูปของเกลือแอมโมเนียม 
8.134 Phenylmercury acetate 

8.135 Phenylthiourea 

8.136 Phorate 

8.137 Phosgene 

8.138 Phophine 

8.139 Phosphoric acid, diethyl 4-nitrophenyl ester 

8.140 Phosphorodithioic acid, O, O-diethyl S-[(ethylthio)ethyl] ester 

8.141 Phosphorodithioic acid, O, O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester 

8.142 Phosphorodithioic acid, O, O-dimethyl S-[2-(methylamino)-oxoethyl] ester 

8.143 Phosphorofluoridic acid, bis(1-methylethyl) ester 

8.144 Phosphorothioic acid, O, O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester 

8.145 Phosphorothioic acid, O, O-diethyl O-pyrazinyl ester 

8.146 Phosphorothioic acid, O-[4-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl] O, O-dimethyl ester 

8.147 Phosphorothioic acid, O, O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) ester 

8.148 Plumbane, tetraethyl- 
8.149 Potassium cyanide 

8.150 Potassium cyanide K(CN) 
8.151 Potassium silver cyanide 

8.152 Propanal, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-[(methylamino)carbonyl]oxime 

8.153 Propanenitrile 

8.154 Propanenitrile, 3-chloro- 
8.155 Propanenitrile, 2-hydroxyl-2-methyl- 
8.156 1, 2, 3-Propanetriol, trinitrate 



8.157 2-Propanone, 1-bromo- 
8.158 Propargyl alcohol 

8.159 2-Propenal 

8.160 2-Propen-1-ol 

8.161 1, 2-Propylenimine 

8.162 2-Propyn-1-ol 

8.163 4-Pyridinamine 

8.164 Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.165 Selenious acid,  ในรูปของเกลือ dithallium (1+) 
8.166 Selenourea 

8.167 Silver cyanide 

8.168 Silver cyanide Ag(CN) 
8.169 Sodium azide 

8.170 Sodium cyanide 

8.171 Sodium cyanide Na(CN) 
8.172 Strychnidin-10-one,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.173 Strychnidin-10-one, 2, 3-dimethoxy- 
8.174 Strychnine,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

8.175 Sulfuric acid, ในรูปของเกลือ dithallium (1+) 
8.176 Tetraethyldithiopyrophosphate 

8.177 Tetraethyl lead 

8.178 Tetraethyl pyrophosphate 

8.179 Tetranitromethane 

8.180 Tetraphosphoric acid, hexaethyl ester 

8.181 Thallic oxide 

8.182 Thallium oxide Tl2O3 

8.183 Thallium selenite 

8.184 Thallium sulfate 

8.185 Thiodiphosphoric acid, tetraethyl ester 

8.186 Thiofanox 

8.187 Thioimidodicarbonic diamide [(H2N)C(S)]2NH 

8.188 Thiophenol 



8.189 Thiosemicarbazide 

8.190 Thiourea, (2-chlorophenyl)- 
8.191 Thiourea, 1-naphthalenyl- 
8.192 Thiourea, phenyl- 
8.193 Toxaphene 

8.194 Trichloromethanethiol 

8.195 Vanadic acid,  ในรูปของเกลือแอมโมเนียม 
8.196 Vanadium oxide V2O5 

8.197 Vanadium pentoxide  

8.198 Vinylamine, N-methyl-N-nitroso- 
8.199 Warfarin,  ในรูปของเกลือใด ๆ  ที่มีความเขมขนมากกวารอยละ 0.3 

8.200 Zinc cyanide 

8.201 Zinc cyanide Zn(CN)2 

8.202 Zinc phosphide Zn3P2 ที่มีความเขมขนมากกวารอยละ 10 
 
ขอ 9  เคมีภัณฑท่ีเปนอันตรายแบบเปนพิษ (Toxic hazardous chemicals) 

9.1 Acetaldehyde 

9.2 Acetaldehyde, trichloro- 
9.3 Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)- 
9.4 Acetamide, N-9-fluoren-2-yl- 
9.5 Acetic acid, (2, 4-dichlorophenoxy)-,  ในรูปของเกลือและ esters ใด ๆ 

9.6 Acetic acid ethyl ester 

9.7 Acetic acid, ในรูปของเกลือ lead (2+) 
9.8 Acetic acid, ในรูปของเกลือ thallium (1+) 
9.9 Acetic acid, (2, 4, 5-trichlorophenoxy)-, 
9.10 Acetone 

9.11 Acetonitrile 

9.12 Acetophenone 

9.13 2-Acetylaminofluorene 

9.14 Acetyl chloride 

9.15 Acrylamide 

9.16 Acrylic acid 

9.17 Acrylonitrile 



9.18 Amitrole 

9.19 Aniline 

9.20 Arsenic acid, dimethyl- 
9.21 Auramine 

9.22 Azaserine 

9.23 Azirino[2’, 3’:3, 4]pyrrolo[1, 2-a]indole-4, 7-dione, 6-amino-8-
[[(aminocarbonyl)oxy] methyl]- 1, 1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro-8a-methoxy-5-methyl-, [1aS-
(1aalpha, 8beta, 8aalpha, 8balpha)]- 

9.24 Benz[j]aceanthrylene, 1, 2-dihydro-3-methyl- 
9.25 Benz[c]acridine 

9.26 Benzal chloride 

9.27 Benzamide, 3, 5-dichloro-N-(1, 1-dimethyl-2-propynyl)- 
9.28 Benz[a]anthracene 

9.29 Benz[a]anthracene, 7, 12-dimethyl- 
9.30 Benzenamine 

9.31 Benzenamine, 4, 4’-carbonimidoylbis[N, N-dimethyl- 
9.32 Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride 

9.33 Benzenamine, N, N-dimethyl-4-(phenylazo)- 
9.34 Benzenamine, 2-methyl- 
9.35 Benzenamine, 4-methyl- 
9.36 Benzenamine, 4, 4’-methylenebis[2-chloro- 
9.37 Benzenamine, 2-methyl-5-nitro- 
9.38 Benzene 

9.39 Benzeneacetic acid, 4-chloro-alpha-(4-chlorophenyl)-alpha-hydroxy-, ethyl ester 

9.40 Benzene, 1-bromo-4-phenoxy- 
9.41 Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl) ester 

9.42 Benzene, chloro- 
9.43 Benzenediamine, ar-methyl- 
9.44 1, 2-Benezenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester 

9.45 1, 2-Benezenedicarboxylic acid, dibutyl ester 

9.46 1, 2-Benezenedicarboxylic acid, diethyl ester 

9.47 1, 2-Benezenedicarboxylic acid, dimethyl ester 



9.48 1, 2-Benezenedicarboxylic acid, dioctyl ester 

9.49 Benzene, 1, 2-dichloro- 
9.50 Benzene, 1, 3-dichloro- 
9.51 Benzene, 1, 4-dichloro- 
9.52 Benzene, 1, 1’-(2, 2-dichloroethylidene)bis[4-chloro- 
9.53 Benzene, (dichloromethyl)- 
9.54 Benzene, 1, 3-diisocyanatomethyl- 
9.55 Benzene, dimethyl- 
9.56 1, 3-benzenediol 

9.57 Benzene, hexachloro- 
9.58 Benzene, hexahydro- 
9.59 Benzene, methyl- 
9.60 Benzene, 1-methyl-2, 4-dinitro- 
9.61 Benzene, 2-methyl-1, 3-dinitro- 
9.62 Benzene, (1-methylethyl)- 
9.63 Benzene, nitro- 
9.64 Benzene, pentachloro- 
9.65 Benzene, pentachloronitro- 
9.66 Benzenesulfonic acid chloride 

9.67 Benzenesulfonyl chloride 

9.68 Benzene, 1, 2, 4, 5-tetrachloro- 
9.69 Benzene, 1, 1’-(2, 2, 2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- 
9.70 Benzene, 1, 1’-(2, 2, 2-trichloroethylidene)bis[4-methoxy- 
9.71 Benzene, (trichloromethyl)- 
9.72 Benzene, 1, 3, 5-trinitro- 
9.73 Benzidine 

9.74 1, 2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1, 1-dioxide,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

9.75 1, 3-Benzodioxole, 5-(2-propenyl)- 
9.76 1, 3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl)- 
9.77 1, 3-Benzodioxole, 5-propyl- 
9.78 Benzo(rst)pentaphene 
 
 



9.79 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-,ในรูปของเกลือใดๆ 

ที่มีความเขมขนเทากับรอยละ 0.3 หรือนอยกวา 
9.80 Benzo(a)pyrene 

9.81 p-Benzoquinone 

9.82 Benzotrichloride 

9.83 2, 2’-Bioxirane 

9.84 [1, 1’-Biphenyl]-4, 4’-diamine 

9.85 [1, 1’-Biphenyl]-4, 4’-diamine, 3, 3’-dichloride- 
9.86 [1, 1’-Biphenyl]-4, 4’-diamine, 3, 3’-dimethoxy- 
9.87 [1, 1’-Biphenyl]-4, 4’-diamine, 3, 3’-dimethyl 

9.88 Bromoform 

9.89 4-Bromophenyl phenyl ether 

9.90 1, 3-Butadiene, N-butyl-N-nitroso- 
9.91 1-Butanol 

9.92 2-Butanone 

9.93 2-Butanone, peroxide 

9.94 2-Butenal 

9.95 2-Butene, 1, 4-dichloro- 
9.96 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2, 3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-

oxobutoxy]methyl-2, 3, 5, 7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, [1S-[1alpha(Z), 7(2S*, 3R*), 
7aalpha]]- 

9.97 n-Butyl alcohol 

9.98 Cacodylic acid 

9.99 Calcium chromate 

9.100 Carbamic acid, ethyl ester 

9.101 Carbamic acid, methylnitroso-, ethyl ester 

9.102 Carbamic chloride, dimethyl- 
9.103 Carbamodithioic acid, 1, 2-ethanediylbis-,  ในรูปของเกลือและ esters ใด ๆ 

9.104 Carbamodithioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2, 3-dichloro-2-propenyl) ester 

9.105 Carbonic acid,  ในรูปของเกลือ dithallium (1+) 
9.106 Carbonic difluoride 

9.107 Carbonochloridic acid,  methyl ester 



9.108 Carbon tetrachloride 

9.109 Chloral 

9.110 Chlorambucil 

9.111 Chlordane, alpha และ gamma isomers 

9.112 Chlornaphazin 

9.113 Chlorobenzene 

9.114 Chlorobenzilate 

9.115 p-Chloro-m-cresol 

9.116 2-Chloroethyl vinyl ether 

9.117 Chloroform 

9.118 Chloromethyl methyl ether 

9.119 beta-Chloronaphthalene 

9.120 o-Chlorophenol 

9.121 4-Chloro-o-toluidine, hydrochloride 

9.122 Chromic acid H2CrO4,  ในรูปของเกลือแคลเซยีม 
9.123 Chrysene 

9.124 Creosote 

9.125 Cresol (Cresylic acid) 
9.126 Crotonaldehyde 

9.127 Cumene 

9.128 Cyanogen bromide (CN)Br 

9.129 2, 5-Cyclohexadiene-1, 4-dione 

9.130 Cyclohexane 

9.131 Cyclohexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachloro-, (1alpha, 2alpha, 3beta, 4alpha, 

5alpha, 6beta)- 
9.132 Cyclohexanone 

9.133 1, 3-Cyclopentadiene, 1, 2, 3, 4, 5, 5-hexachloro- 
9.134 Cyclophosphamide 

9.135 2, 4-D,  ในรูปของเกลือและ esters ใด ๆ 

9.136 Daunomycin 

9.137 DDD 

9.138 DDT 



9.139 Diallate 

9.140 Dibenz[a, h]anthracene 

9.141 Dibenzo[a, i]pyrene 

9.142 1, 2-Dibromo-3-chloropropane 

9.143 Dibutyl phthalate 

9.144 o-Dichlorobenzene 

9.145 m-Dichlorobenzene 

9.146 p-Dichlorobenzene 

9.147 3, 3’-Dichlorobenzidine 

9.148 1, 4-Dichloro-2-butene 

9.149 Dichlorodifluoromethane 

9.150 1, 1-Dichloroethylene 

9.151 1, 2-Dichloroethylene 

9.152 Dichloroethyl ether 

9.153 Dichloroisopropyl ether 

9.154 Dichloromethoxyl ethane 

9.155 2, 4-Dichlorophenol 

9.156 2, 6-Dichlorophenol 

9.157 1, 3-Dichloropropane 

9.158 1, 2:3, 4-Diepoxybutane 

9.159 1, 4-Diethyleneoxide 

9.160 Diethylhexyl phthalate 

9.161 N, N’-Diethylhydrazine 

9.162 O, O’-Diethyl S-methyl dithiophosphate 

9.163 Diethyl phthalate 

9.164 Diethylstilbesterol 

9.165 Dihydrosafrole 

9.166 3, 3’-Dimethoxybenzidine 

9.167 Dimethylamine 

9.168 p-Dimethylaminoazobenzene 

9.169 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene 

9.170 3, 3’-Dimethylbenzidine 



9.171 alpha, alpha-Dimethylbenzylhydroperoxide 

9.172 Dimethylcarbamoyl chloride 

9.173 1, 1-Dimethylhydrazine 

9.174 1, 2-Dimethylhydrazine 

9.175 2, 4-Dimethylphenol 

9.176 Dimethyl phthalate 

9.177 Dimethyl sulfate 

9.178 2, 4-Dinitrotoluene 

9.179 2, 6-Dinitrotoluene 

9.180 Di-n-octyl phthalate 

9.181 1, 4-Dioxane 

9.182 1, 2-Diphenylhydrazine 

9.183 Dipropylamine 

9.184 Di-n-propylnitrosamine 

9.185 Epichlorohydrin 

9.186 Ethanal 

9.187 Ethanamine, N- ethyl-N-nitroso- 
9.188 1, 2-Ethanediamine, N, N-dimet hyl-N’-2-pyridinyl-N’-(2-thienylmethyl)- 
9.189 Ethane, 1, 2-dibromo- 
9.190 Ethane, 1, 1-dichloro- 
9.191 Ethane, 1, 2-dichloro- 
9.192 Ethane, hexachloro- 
9.193 Ethane, 1, 1’-[methylenebis(oxy)bis[2-dichloro- 
9.194 Ethane, 1, 1’-oxybis- 
9.195 Ethane, 1, 1’-oxybis[2-dichloro- 
9.196 Ethane, pentachloro- 
9.197 Ethane, 1, 1, 1, 2-tetrachloro- 
9.198 Ethane, 1, 1, 2, 2-tetrachloro- 
9.199 Ethanethioamide 

9.200 Ethane, 1, 1, 1-trichloro- 
9.201 Ethane, 1, 1, 2-trichloro- 
9.202 Ethanol, 2-ethoxy- 



9.203 Ethanol, 2, 2’-(nitrosoimino)bis- 
9.204 Ethanone, 1-phenyl- 
9.205 Ethene, chloro- 
9.206 Ethene, (2-chloroethoxy)- 
9.207 Ethene, 1, 1-dichloro- 
9.208 Ethene, 1, 2-dichloro-, (E)- 
9.209 Ethene, tetrachloro- 
9.210 Ethene, trichloro- 
9.211 Ethyl acetate 

9.212 Ethyl acrylate 

9.213 Ethyl carbamate (urethane) 
9.214 Ethyl ether 

9.215 Ethylenebisdithiocarbamic acid,  ในรูปของเกลือและ esters ใด ๆ 

9.216 Ethylene dibromide 

9.217 Ethylene dichloride 

9.218 Ethylene glycol monoethyl ether 

9.219 Ethylene oxide 

9.220 Ethylenethiourea 

9.221 Ethylidene dichloride 

9.222 Ethyl methacrylate 

9.223 Ethyl methanesulfonate 

9.224 Fluoranthene 

9.225 Formaldehyde 

9.226 Formic acid 

9.227 Furan 

9.228 2-Furancarboxaldehyde 

9.229 2, 5-Furandione 

9.230 Furan, tetrahydro- 
9.231 Furfural 

9.232 Furfuran 

9.233 Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, D- 
9.234 D-Glucose, 2-deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)-carbonyl]amino]- 



9.235 Glycidyaldehyde 

9.236 Guanidine, N-methyl-N’-nitro-N’-nitroso- 
9.237 Hexachlorobenzene 

9.238 Hexachlorobutadiene 

9.239 Hexachlorocyclopentadiene 

9.240 Hexachloroethane 

9.241 Hexachlorophene 

9.242 Hexachloropropene 

9.243 Hydrazine 

9.244 Hydrazine, 1, 2-diethyl- 
9.245 Hydrazine, 1, 1-dimethyl- 
9.246 Hydrazine, 1, 2-dimethyl- 
9.247 Hydrazine, 1, 2-diphenyl- 
9.248 Hydrofluoric acid 

9.249 Hydrogen fluoride 

9.250 Hydrogen sulfide 

9.251 Hydrogen sulfide H2S 

9.252 Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl- 
9.253 2-Imidazolidinethione 

9.254 Indeno[1, 2, 3-cd]pyrene 

9.255 1, 3-Isobenzofurandione 

9.256 Isobutyl alcohol 

9.257 Isosafrole 

9.258 Kepone 

9.259 Lasiocarpine 

9.260 Lead acetate 

9.261 Lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri- 
9.262 Lead phosphate 

9.263 Lead subacetate 

9.264 Lindane 

9.265 MNNG 

9.266 Maleic anhydride 



9.267 Maleic hydrazide 

9.268 Malononitrile 

9.269 Melphalan 

9.270 Mercury 

9.271 Methacrylonitrile 

9.272 Methanamine, N-methyl- 
9.273 Methane, bromo- 
9.274 Methane, chloro- 
9.275 Methane, chloromethoxy- 
9.276 Methane, dibromo- 
9.277 Methane, dichloro- 
9.278 Methane, dichlorofluoro- 
9.279 Methane, iodo- 
9.280 Methanesulfonic acid, ethyl ester 

9.281 Methane, tetrachloro- 
9.282 Methanethiol 

9.283 Methane, tribromo- 
9.284 Methane, trichloro- 
9.285 Methane, trichlorofluoro- 
9.286 4, 7-Methano-1H-indene, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-octachloro-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-

hexahydro- 
9.287 Methanol 

9.288 Methapyrilene 

9.289 1, 3, 4-Metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one, 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 5a, 5b, 6-
decachlorooctahydro- 

9.290 Methoxychlor 

9.291 Methyl alcohol 

9.292 Methyl bromide 

9.293 1-Methylbutadiene 

9.294 Methyl chloride 

9.295 Methyl chlorocarbonate 

9.296 Methyl chloroform 



9.297 3-Methylcholanthrene 

9.298 4, 4’-Methylenebis(2-chloroaniline) 
9.299 Methylene bromide 

9.300 Methylene chloride 

9.301 Methyl ethyl ketone (MEK) 
9.302 Methyl ethyl ketone peroxide 

9.303 Methyl iodide 

9.304 Methyl isobutyl ketone  

9.305 Methyl methacrylate 

9.306 4-Methyl-2-pentanone 

9.307 Methylthiouracil 

9.308 Mitomycin C 

9.309 5, 12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2, 3, 6-trideoxy)-alpha-L-lyxo-
hexopyranosy)oxy]-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 8, 11-trihydroxy-1-methoxy-, (8S-cis)- 

9.310 1-Naphthalenamine 

9.311 2-Naphthalenamine 

9.312 Naphthalenamine, N, N’-bis(2-chloroethy3)- 
9.313 Naphthalene 

9.314 Naphthalene, 2-chloro- 
9.315 1, 4-Naphthalenedione 

9.316 2, 7-Naphthalenedisulfonic acid, 3, 3’-[(3, 3’-dimethyl[1, 1’-biphenyl]-4-4’-
diyl)bis[5-amino-4-hydroxy]-,  ในรูปของเกลือ tetrasodium 

9.317 1, 4-Naphthoquinone 

9.318 alpha-Naphthylamine 

9.319 beta-Naphthylamine 

9.320 Nitric acid, เกลือ thallium (1+) 
9.321 Nitrobenzene 

9.322 p-Nitrophenol 

9.323 2-Nitropropane 

9.324 N-Nitrosodi-n-butylamine 

9.325 N-Nitrosodiethanolamine 

9.326 N-Nitrosodiethylamine 



9.327 N-Nitroso-N-ethylurea 

9.328 N-Nitroso-N-methylurea 

9.329 N-Nitroso-N-methylurethane 

9.330 N-Nitrosopiperidine 

9.331 N-Nitrosopyrrolidine 

9.332 5-Nitro-o-toluidine 

9.333 1, 2-Oxathiolane, 2, 2-dioxide 

9.334 2H-1, 3, 2-Oxazaphosphorin-2-amine N, N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide 

9.335 Oxirane 

9.336 Oxiranecarboxyaldehyde 

9.337 Oxirane, (chloromethyl)- 
9.338 Paraldehyde 

9.339 Pentachlorobenzene 

9.340 Pentachloroethane 

9.341 Pentachloronitrobenzene (PCNB) 
9.342 Pentachlorophenol 

9.343 Pentanol, 4-methyl- 
9.344 1, 3-Pentadiene 

9.345 Phenacetin 

9.346 Phenol 

9.347 Phenol, 2-chloro- 
9.348 Phenol, 4-chloro-3-methyl- 
9.349 Phenol, 2, 4-dichloro- 
9.350 Phenol, 2, 6-dichloro- 
9.351 Phenol, 4, 4’-(1, 2-diethyl-1, 2-ethenediyl)bis-, (E)- 
9.352 Phenol, 2, 4-dimethyl- 
9.353 Phenol, methyl- 
9.354 Phenol, 2, 2’-methylenebis[3, 4, 6-trichloro- 
9.355 Phenol, 4-nitro- 
9.356 Phenol, pentachloro- 
9.357 Phenol, 2, 3, 4, 6-tetrachloro- 
9.358 Phenol, 2, 4, 5-trichloro- 



9.359 Phenol, 2, 4, 6-trichloro- 
9.360 L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]- 
9.361 Phosphoric acid, เกลือ lead (2+)  (2:3) 
9.362 Phosphorodithioic acid, O, O-diethyl S-methyl ester 

9.363 Phosphorus sulfide 

9.364 Phthalic anhydride 

9.365 2-Picoline 

9.366 Piperidine, 1-nitroso- 
9.367 Pronamide 

9.368 1-Propanamine 

9.369 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl- 
9.370 1-Propanamine, N-propyl- 
9.371 Propane, 1, 2-dibromo-3-chloro- 
9.372 Propane, 1, 2-dichloro- 
9.373 Propanedinitrile 

9.374 Propane, 2-nitro- 
9.375 Propane, 2, 2’-oxybis[2-chloro- 
9.376 1, 3-Propane sultone 

9.377 Propanoic acid, 2-(2, 4, 5-trichlorophenoxy)- 
9.378 1-Propanol, 2, 3-dibromo-, phosphate (3:1) 
9.379 1-Propanol, 2-methyl- 
9.380 2-Propanone 

9.381 2-Propenamide 
 

9.382 1-Propene, 1, 3-dichloro- 
9.383 1-Propene, 1, 1, 2, 3, 3-hexachloro- 
9.384 2-Propenenitrile 

9.385 2-Propenenitrile, 2-methyl- 
9.386 2-Propenoic acid 

9.387 2-Propenoic acid, ethyl ester 

9.388 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester 

9.389 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester 

9.390 n-Propylamine 



9.391 Propylene dichloride 

9.392 3, 6-Pyridazinedione, 1, 2-dihydro- 
9.393 Pyridine 

9.394 Pyridine, 2-methyl- 
9.395 2, 4-(1H, 3H)-Pyrimidinedione, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]- 
9.396 4(1H)-Pyrimidione, 2, 3-dihydro-6-methyl-2-thioxo- 
9.397 Pyrrolidine, 1-nitroso- 
9.398 Reserpine 

9.399 Resorcinol 

9.400 Saccharin,  ในรูปของเกลือใด ๆ 

9.401 Safrole 

9.402 Selenious acid 

9.403 Selenium dioxide 

9.404 Selenium sulfide 

9.405 Selenium sulfide SeS2 

9.406 L-Serine, diazoacetate (ester) 
9.407 Silvex (2, 4, 5-TP) 
9.408 Streptozotocin 

9.409 Sulfuric acid, dimethyl ester 

9.410 Sulfur phosphide 

9.411 2, 4, 5-T 

9.412 1, 2, 4, 5-Tetrachlorobenzene 

9.413 1, 1, 1, 2-Tetrachloroethane 

9.414 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane 

9.415 Tetrachloroethylene 

9.416 2, 3, 4, 6-Tetrachlorophenol 

9.417 Tetrachlorofuran 

9.418 Thallium acetate 

9.419 Thallium carbonate 

9.420 Thallium chloride 

9.421 Thallium chloride TlCl 

9.422 Thallium nitrate 



9.423 Thioacetamide 

9.424 Thiomethanol 

9.425 Thioperoxydicarbonic diamide [(H2N)C(S)]2S2, tetramethyl- 
9.426 Thiourea 

9.427 Thiram 

9.428 Toluene 

9.429 Toluenediamine 

9.430 Toluene diisocyanate 

9.431 o-Toluidine 

9.432 p-Toluidine 

9.433 o-Toluidine hydrochloride 

9.434 1H-1, 2, 4-Triazol-3-amine 

9.435 1, 1, 2-Trichloroethane 

9.436 Trichloroethylene 

9.437 Trichloromonofluoromethane 

9.438 2, 4, 5-Trichlorophenol 

9.439 2, 4, 6-Trichlorophenol 

9.440 1, 3, 5-Trinitrobenzene 

9.441 1, 3, 5-Trioxane, 2, 4, 6-trimethyl- 
9.442 Tris(2, 3-dibromopropyl) phosphate 

9.443 Trypan blue 

9.444 Uracil mustard 

9.445 Urea, N-ethyl-N-nitroso- 
9.446 Urea, N-methyl-N-nitroso- 
9.447 Vinyl chloride 

9.448 Warfarin,  ในรูปของเกลือใด ๆ  ที่มีความเขมขนเทากับรอยละ 0.3 หรือนอยกวา 
9.449 Xylene 

9.450 Yohimban-16-carboxylic acid, 11, 17-dimethoxy-18-[(3, 4, 5-
trimethoxybenzoyl)oxy]-, methyl ester, (3beta, 16beta, 17alpha, 18beta, 20alpha)- 

9.451 Zinc phosphide Zn3P2,  ที่มีความเขมขนเทากับรอยละ 10 หรือนอยกวา 
 
 
 
 



หมวด 4 
 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติเปนของเสียเคมีวัตถ ุ(Chemical wastes) 
 

ขอ 10  กากท่ีเกิดจากการดําเนินการกําจัดของเสียทางอุตสาหกรรม (Residues arising from 

industrial waste disposal operations) 
 

ขอ 11  ของเสียจากการผลิตสารเคมีในการรักษาเนื้อไม หรือของเสียจากการใชสารเคมีดังกลาว 
(Wastes from the manufacture, formulation and use of wood preserving chemicals) ในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
ขอ 12  ของเสียจากการผลิตตัวทําละลายที่เปนสารอินทรีย หรือของเสียจากการใชตัวทําละลายดังกลาว 

(Wastes from the production,formulation and use of organic solvents) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 

ขอ 13  น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว (Used lubricating oil) 
 

ขอ 14  น้ํามันแรที่มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงคเดิม (Waste mineral oils 

unfit for their originally intended use) และม ีPetroleum oil ปนอยูมากกวารอยละ 70 
 

ขอ 15  ของเสียผสมระหวางน้ํามันและน้ํา  หรือไฮโดรคารบอนและนํ้าท่ีอยูในรูปของอีมัลช่ัน (Waste 

oils/ water, hydrocarbons/ water mixture emulsions) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 

ขอ 16  ของเสียท่ีเปนวัสดุและส่ิงของซ่ึงมีหรือปนเปอนดวยสารประเภทโพลีคลอริเนทเตด ไบฟนิล 
หรือโพลีคลอริเนทเตดเทอรฟนิล หรือโพลีโบรมิเนทเตดไบฟนิล [Waste substances and articles containing 

or contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated terphenyls (PCTs) 
and/or polybrominated biphenyls (PBBs)] 

 
ขอ 17  ของเสียประเภทกากน้ํามันดิบที่เกิดจากโรงกลั่นน้ํามัน  จากกระบวนการกลั่นและการดําเนิน

การดวยวิธีไพโรไลติก (Waste tarry residues arising from refining, distillation, and any pyrolytic 

treatment) 
 

ขอ 18  ของเสียจากการผลิตหมึก สียอม ส ีสีน้ํามัน และน้ํามันชักเงา  หรือของเสียจากการใชวัสดุ 
ดังกลาว (Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, 

varnish) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 



ขอ 19  ของเสียจากการผลิตเรซนิ ลาเทกซ พลาสติไซเซอร กาวและผลิตภัณฑประเภทกาว  หรือของ
เสียจากการใชวัสดุดังกลาว (Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, 

glues/adhesives) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 

ขอ 20  ของเสียจากการผลิตสารเคม ีที่เกี่ยวของกับการถายภาพและวัสดุในการลางอัดภาพ (Wastes 

from production and formulation of photographic chemicals and processing materials) 
 

ขอ 21  ของเสียที่เปนผลมาจากการเตรียมผิวหนาโลหะหรือพลาสติก (Wastes resulting from 

surface treatment and plastics) ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 

ขอ 22  ของเสียที่มีองคประกอบ (Wastes having as constituents) ดังตอไปน้ี 

22.1  โลหะคารบอนิล (Metal carbonyls) 
22.2  เบริลเลียม สารประกอบเบริลเลียม (Beryllium; beryllium compounds) 
22.3  สารประกอบของเฮกซาวาเลนทของโครเมียม (Hexavalent chromium compounds) 
22.4  สารประกอบทองแดง (Copper compounds) 
22.5  สารประกอบสงักะสี (Zinc Compounds) 
22.6  สารหนู สารประกอบสารหนู (Arsenic; arsenic compounds) 
22.7  ซีลีเนียม สารประกอบซลีเีนียม (Selenium; selenium compounds) 
22.8  แคดเมียม สารประกอบแคดเมียม (Cadmium; cadmium compounds) 
22.9  พลวง สารประกอบพลวง (Antimony; antimony compounds) 
22.10 เทลลูเรียม สารประกอบเทลลูเรียม (Tellurium; tellurium compounds) 
22.11 ปรอท สารประกอบปรอท (Mercury; mercury compounds) 
22.12 ธาลเลียม สารประกอบธาลเลยีม (Thallium; thallium compounds) 
22.13 ตะกั่ว สารประกอบตะกัว่ (Lead; lead compounds) 
22.14 สารประกอบอนินทรียของฟลูออรีน ยกเวน  แคลเซียม ฟลอูอไรด (Inorganic fluorine  

compounds excluding calcium fluoride) 
 
22.15 สารไซยาไนดอินทรียหรืออนินทรีย (Organic or inorganic cyanides) 
22.16 สารประกอบกรดหรือกรดในรูปของแข็ง (Acidic solutions or acids in solid form) 
22.17 สารละลายดางหรือดางในรูปของแข็ง (Basic solutions or base in solid form) 
22.18 แอสเบสตอส (ฝุนและเสนใย) [Asbestos (dust and fibres)] 
22.19 สารประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย (Organic phosphorus compounds) 
22.20 ฟนอล สารประกอบฟนอล รวมท้ังคลอโรฟนอล (Phenols; phenol compounds  

including chlorophenols) 



22.21 อีเธอร (Ethers) 
22.22 ตัวทําละลายอินทรียที่มีองคประกอบของฮาโลเจน (Halogenated organic solvents) 
22.23 ตัวทําละลายอินทรียที่ไมมีองคประกอบของฮาโลเจน (Organic solvents excluding 

halogenated solvents) 
22.24 สารโพลีคลอริเนทเตด ไดเบนโซฟูราน (Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan) 
22.25 สารโพลีคลอริเนทเตด ไดเบนโซพาราไดออกซิน (Any congenor of polychlorinated 

dibenzo -p-dioxin) 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที ่2 

 

หลักเกณฑและวิธีการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่6 (พ.ศ.2540) 

______________________________ 
 

ขอ 1  การทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามที่กําหนดในภาคผนวกที ่1 
ใหผูประกอบกิจการโรงงานดําเนินการโดยวิธีการบําบัด (Treatment) หรือการกําจัด (Disposal) วิธีการใดวิธีการ
หน่ึง หรือหลายวิธีตอเน่ืองกัน (Chain treatments) ขึ้นกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวนั้น ๆ ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมาย  ดังตอไปน้ี 

1.1 การบําบัดโดยวิธีฟสิกส (Physical treatment) ไดแก 

1.1.1 การเหวี่ยงแยก (Centrifugation) 

1.1.2 การกลั่นแยกดวยไอน้ํา (Steam distillation and Steam stripping) 

1.1.3 การกรองผานตัวกรองหลายช้ัน (Multi-media filtration) 

1.1.4 การกรอง แยกดวยเย่ือเมมเบรน (Reverse osmosis, Micro-/Ultra-filtration) 

1.1.5 การทําระเหย (Evaporation) 

1.1.6 การแยกดวยฟองอากาศ (Air flotation) 

1.1.7 การแยกดวยแรงโนมถวง (Gravity thickening) 

1.1.8 การแยกดวยเครื่องแยกน้ําและน้ํามัน (Oil/water separator or Coalescence separator) 

1.2 การบําบัดโดยวิธีเคม-ีฟสิกส (Physical/chemical treatment) ไดแก 

1.2.1 การชะลางดิน (Soil washing) 

1.2.2 การแยกดวยอากาศ (Air stripping) 

1.2.3 การดูดซับดวยถานกัมมันต (Activated carbon adsorption) 

1.2.4 การจับตัวตกตะกอน (Precipitation/Flocculation) 

1.2.5 การแยกดวยอากาศละลายน้ําและสารเคมี (Dissolved air flotation) 

1.2.6 การแลกเปลีย่นประจุ (Ion exchange)  
1.2.7 การสกัดของเหลวดวยของเหลว (Liquid/liquid extraction) 



1.2.8 การกรองรีดนํ้า (Filter press, dewatering, vacuum filtration and belt-press 

filtration) 

1.3 การบําบัดโดยวิธีเคม ี(Chemical treatment) ไดแก 

1.3.1 การปรับคาความเปนกรดดางและทําใหเปนกลาง(Neutralizaion and pH adjustment) 

1.3.2 การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดักช่ัน (Oxidation/reduction reactions) 

1.3.3 การทําลายความเปนพษิดวยกาซโอโซน หรือรังสีเหนือมวง (Ozonation and 

UV/ozonation) 

1.3.4 การแยกดวยไฟฟา (Electrodialysis) 

1.3.5 การตกตะกอน (Precipitation) 

1.3.6 การทําลายคลอรีนอิสระ (Dechlorination) 

1.3.7 การทําลายสารประกอบฮาโลเจน (Dehalogenation) 

1.4 การบําบัดโดยวิธีชีวภาพ (Biological treatment) ไดแก 

1.4.1 ถังปฏิกิริยาชนิดฟลมตรึง (Attached film reactors) 

1.4.2 ระบบตะกอนเรง (Activated sludge) 

1.4.3 ระบบยอยสลายแบบไรอากาศ (Anaerobic digestion) 

1.4.4 การหมัก (Composting) 

1.4.5 ระบบบอผึ่ง (Stabilization ponds) 

1.4.6 การยอยสลายทางชีวภาพแบบอยูกับที ่(In situ biological decomposition) 

1.4.7 การทําลายพิษทางชีวภาพ (Biological detoxification) 

1.5 การบําบัด หรือการกําจัดโดยกระบวนการใชความรอน (Thermal processes for treatment 

and/or disposal) ไดแก 

1.5.1 การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Wet-air oxidation) 
1.5.2 การฉีดเผาในรูปของเหลว (Liquid injection incineration) 

1.5.3 การเผาในเตาเผาซีเมนต และการเผาในเตาหมุน (Cement kiln incineration and 

Rotary kiln incineration) 

1.5.4 การเผาในเตาแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidized bed incineration) 

1.5.5 การทําระเหยดวยแสงแดด (Solar evaporation) 



1.6 การบําบัดโดยกระบวนการปรับเสถียร กระบวนการตรึงสาร กระบวนการทําใหเปนกอนแข็ง 
(Stabilization/fixation/solidification processes) ไดแก 

1.6.1 การหอหุมในแกวหลอม (Molten glass) 

1.6.2 การตรึงดวยสารเคมี (Chemical fixation) 

1.6.3 การทําใหเปนกอนแข็งดวยสารประสาน (Pozzolanic and cement based 

solidification) 

1.6.4 การหอหุมดวยสารเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic encapsulation) 

1.6.5 การทําเปนโพลิเมอร (Polymer encapsulation) 

1.7 การบําบัด หรือการกําจัดแบบ land treatment and/or disposal ไดแก 

1.7.1 การทําลายฤทธิ์ในหนาดิน (Land farming) 

1.7.2 การพนรดนํ้า (Spray irrigation) 

1.7.3 การฝงกลบอยางปลอดภัย (Engineered, secured landfill) 

1.7.4 การเก็บบนพื้นดินระยะยาว (Above ground long-term storage) 

1.7.5 การฉีดลงชั้นน้ําใตดินลึก (Deepwell injection) 

1.8 ผูประกอบกิจการโรงงานสามารถใชวิธีการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลวโดยวิธีการอื่น ๆ ที่ตางไปจากที่กําหนดไวในขอ 1.1 ถึงขอ 1.7  หรือใชวิธีการอ่ืน ๆ ที่สามารถพิสูจนไดวา
ไดผลเทียบเทาหรือดีกวาวิธีที่กําหนดไว  หรือเปนวิธีการที่ลดปริมาณของสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งจะตอง
นําไปกําจัด ไดโดยการปรับสภาพหรือคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลและวัสดุไมใชแลวนั้น ใหนํามาใชประโยชนใหม 
(Reuse/recycle) ไดอยางปลอดภัย ไดแก การนํากลับคืนมาใชของตัวทําละลาย (Solvent recovery) น้ํามัน (Oil 

recovery) กรด(Acid regeneration) และโลหะ (Metals recovery) หรือการทําเชื้อเพลิงผสม (Fuels blending) 
เพ่ือใชในการเผารวมในเตาเผาอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ (Co-incineration in industrial kilns/furnaces)  หรือ
การแลกเปลี่ยนของเสีย (Wastes exchange) เพื่อใชประโยชนในกระบวนการผลิต  ตลอดจนการใชบริการการ
ดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวของบุคคลอื่นแทน 

ขอ 2  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ผานการปรับเสถียร (Stabilization) และการทําใหเปนกอนแข็ง 
(Solidification) แลว จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

2.1 สามารถรับแรงอัด (Unconfined compressive strength) ซึ่งทดสอบตามมาตรฐาน  
ASTM D-1633 และ D-2166 ได ไมนอยกวา 3.5 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือตองสามารถรับนํ้าหนักท่ีกด
ทับดานบนเมื่ออยูในหลุมฝงกลบ (Secured landfill) ไดอยางปลอดภัย 

2.2 มีความหนาแนนไมต่ํากวา 1.15 ตันตอลูกบาศกเมตร 



2.3 มีปริมาณความเขมขนของสารอันตรายในน้ําสกัด (Leachant หรือ extraction fluid) เปนไป
ตามเกณฑในการสกัดสาร (Leachate extraction procedure) เพื่อทดสอบวาสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวได
ผานการทําลายฤทธิ์และปรับเสถียรอยางสมบูรณ ตามวิธีการที่ระบุในขอ 3 กอนการนําไปฝงกลบ 

 
ขอ 3  การสกัดสาร (Leachate extraction procedure) และการวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของ

สารอันตรายในน้ําสกัด (Leachant หรือ extraction fluid) ใหใชวิธีดังตอไปนี ้
3.1 การสกัดสารเพื่อทดสอบหาปริมาณสารที่ถูกชะลางได (Leachable) จากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่

ไมใชแลว และเพื่อทดสอบวาสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวไดผานการทําลายฤทธิ์หรือปรับเสถียรอยางสมบูรณ
แลวนั้น ใหใชวิธีดังตอไปนี ้

3.1.1 หากตัวอยางสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเปนของเหลว หรือมีของแข็ง (Dry solids) 
ปะปนในปริมาณที่นอยกวารอยละ 0.5  ใหกรองตัวอยางน้ันดวยแผนกรองใยแกว (Glass fiber filter) ที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน แลวนําของเหลวที่ผานการกรองแลวไปทําการวิเคราะห 
ตามขอ 3.2 

3.1.2 หากตัวอยางสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว มีของแข็ง (Dry solids) ปะปนในปริมาณ
มากกวารอยละ 0.5 ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) บดตัวอยางสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ใหเปนผง แลวรอนผานตะแกรงขนาดเสน
ผาศูนยกลางรูกรอง 9.5 มิลลิเมตร 

(2) นําตัวอยางท่ีไดจาก (1) หนัก 100 กรัม เติมดวยน้ําสกัด (Leachant) หรือนํ้าฝนกรด
สังเคราะห (Synthetic acid rain extraction fluid) ซึ่งประกอบดวยน้ํากลั่นผสมสารละลายของกรดกํามะถันและ
กรดไนตริก (ในสัดสวน 80 ตอ 20 โดยนํ้าหนัก) จนคาความเปนกรดดางพีเอช (pH) ของสวนผสม (Mixture) มีคา
คงที่เทากับ 5  แลวจึงปรับปริมาตรของของผสมใหอัตราสวนปริมาตรของนํ้าสกัดเปน 20 เทา (มิลลิลิตร) ของนํ้า
หนัก (กรัม) ของตัวอยาง 

(3) เขยาบนเคร่ืองกวนเขยาแบบหมุน (Rotary agitator) ท่ีมีอัตราการหมุน 30 รอบตอ
นาท ีท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ช่ัวโมง 

(4) กรองสารละลายจากการสกัด (Leachate) ดวยแผนกรองใยแกวที่มีขนาดเสนผาศูนย
กลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน 

(5) นําของเหลวท่ีผานการกรองแลวไปทําการวิเคราะหตามขอ 3.2 

3.2 การวิเคราะหหาคาสารอันตรายตางๆ ในของเหลวที่ผานการกรองแลวจากขอ 3.1.1 หรือขอ 
3.1.2   ใหใชวิธีมาตรฐาน US EPA SW 846  หรือวิธีมาตรฐานท่ีใชในการวิเคราะหนํ้าท้ิงตามประกาศ กระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ลงวันที ่14 มิถุนายน พ.ศ.2539  ในกรณีที่ผลการวิเคราะหของสารละลายจากการ
สกัด (Leachate) มีคาสูงเกินคามาตรฐานดังที่ระบุในขอ 5 หมวด 1 ของภาคผนวกที ่1 ใหดําเนินการทําลายฤทธิ์
ใหม เพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว 

______________________________ 



แบบ ร.ง.6 

ใบแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2540) 

 
       วันท่ี...  เดือน  ....................... พ.ศ.  ............... 
  ขาพเจา....................................................................................... ผูประกอบกิจการโรงงาน 

สํานักงานเลขที.่............ หมูที่............ ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด........................................ 
โทรศัพท...................... โทรสาร.......................... ทะเบียนโรงงานเลขที่...................................................... 
โรงงานต้ังอยูเลขท่ี........... หมูที่.............  ตรอก/ซอย........................................ ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด......................................... 
โทรศัพท..................... โทรสาร.......................... ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ดังรายการตอไปน้ี 

 ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
และวิธีการกําจัด       แสดงไวในเอกสารลําดับที ่1 

 ขอ 2 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทําลายฤทธิ์ 
กําจัด ทิ้ง หรือฝงโดยสังเขป     แสดงไวในเอกสารลําดับที ่2 

 ขอ 3 การเคลื่อนยาย และการขนสง     แสดงไวในเอกสารลําดับที ่3 

 ขอ 4 แผนดําเนินการฝง (Landfill) และ 
การตรวจสอบติดตามผล (Montitoring)    แสดงไวในเอกสารลําดับที ่4 

 ขอ 5 แผนปฏิบัติการ (Emergency response) ในกรณ ี

เม่ือเกดิอุบัติเหตุในขณะเก็บ หรือเคล่ือนยาย หรือขนสง 
หรือทําลายฤทธิ ์กําจัด ทิ้ง หรือฝง     แสดงไวในเอกสารลําดับที ่5 

 
 
     ลงชื่อ.................................................ผูประกอบกิจการโรงงาน 

             (                                                 ) 



ลําดับที ่1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีการกําจัด 
ลําดับ
ที ่

จัดอยูในภาคผนวกที่ 1 ชื่อ ปริมาณ วิธีการกําจัด หมายเหตุ 

 หมวด ขอ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
     ลงชื่อ..............................................................ผูประกอบกจิการโรงงาน 

         (                                                           ) 



ลําดับที ่2 
 

แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ.............................................ผูประกอบกิจการโรงงาน 

                                                                             (                                            ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที ่3 
 

การเคลื่อนยายและการขนสง 
 

1. วิธีการเคลื่อนยายและการขนสง 
 
 
 
 

2. ภาชนะบรรจุ รูปแบบยานพาหนะและหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
 
 
 
 
 

3. เสนทางการขนสงเพื่อนําไปเก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝง 
 
 
 
 
 

4. ผูขนสง (ถาม)ี 
 4.1 ชื่อ............................................................................................................................. 
  ที่อยู/สํานักงาน.......................................................................................................... 

   .................................................................................................................................. 
 4.2 ชื่อ............................................................................................................................. 
  ที่อยู/สํานักงาน.......................................................................................................... 

   ................................................................................................................................. 
 
 5. สําเนาใบกํากับการขนสง (Uniform Industrial Hazardous Waste Manifest) 
 
 
     ลงชื่อ............................................ผูประกอบกจิการโรงงาน 

                                                                            (                                           ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที ่4 
 

แผนดําเนินการฝง (Landfill) และการตรวจสอบติดตามผล (Monitoring)  (ถาม)ี 
 
 1. ข้ันตอนการฝง (Landfill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ข้ันตอนการตรวจสอบติดตามผล (Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผูประกอบกิจการโรงงาน 

                                                                            (                                                ) 



ลําดับที ่5 
 

แผนปฏิบัติการ (Emergency response) ในกรณีเม่ือเกดิอุบัติเหตุ 
 

1. ในขณะการเก็บ 
 
 
 
 

2. ระหวางการเคล่ือนยายหรือการขนสง  
 
 
 
 

3. ระหวางการทําลายฤทธิ ์กําจัด ทิ้ง หรือฝง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผูประกอบกิจการโรงงาน 

                                                                            (                                              ) 
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