บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนเกีย่ วกับกำรกำกับ ดูแล และกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กำรจัดกำรของเสี ยเคมีวตั ถุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย กำรจัดกำรของเสียอันตรำย ตำมพันธกรณีตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ด้ำนของเสียอันตรำย และกำรจัดกำรวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยอื่นในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
2. พิจำรณำอนุญำต ตรวจสอบและกำกับดูแลเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน กำรจัดกำรของเสียเคมีวตั ถุ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
กำรจัดกำรของเสียอันตรำยตำมพันธกรณีตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนของเสียอันตรำย และกำรจัดกำรวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยอื่นในส่วนที่เกีย่ วข้อง
3. กำหนดชนิดและประเภทของกำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน รวมทั้งให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
5. ศึกษำ พัฒนำ และดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์บริหำรจัดกำรของเหลือใช้จำกอุตสำหกรรม กำรปรับปรุงและฟื้นฟูสภำพพืน้ ทีท่ ี่มกี ำรปนเปื้อนของกำกสำรพิษอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีในกำรจัดกำรกำก
และระบบกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรม
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
ขรก. 34
จัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

พรก. ลจป. -

นักวิทยำศำสตร์ ชช.. = 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. 7
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนด้ำนบุคลำกร
3. รับคำขอรับใบอนุญำต/ขยำย (แบบ ร.ง.3) คำขออนุญำตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน
(สก.2) และขอขยำยระยะเวลำกำรกักเก็บ (สก.1) กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วภำยในบริเวณโรงงำน
คำขออนุญำตนำเข้ำ/ส่งออก/มีไว้ในครอบครอง คำขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ตดิ ตรึงถำวรกับตัวรถ คำขอกำรมีบุคลำกรเฉพำะ
รับผิดชอบกำรเก็บรักษำ คำขอรับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้ำ/ผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวตั ถุ
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แลว คำขอกำรแต่งตั้งตัวแทน ผู้รวบรวมและขนส่งกำกอุตสำหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรำย คำขอมีเลขประจำตัวให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรำย ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย และผู้เก็บ
รวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรำย
4. จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัตโิ รงงำน บันทึกข้อมูลในฐำนระบบทะเบียนโรงงำน บันทึกข้อมูลในฐำนระบบทะเบียนวัตถุ
อันตรำยสำหรับของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้แลว
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม (ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะ
เตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ประกอบด้วย
กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน กำรตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่
101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรรับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับ
ดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของเสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำกอุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟูสภำพแวดล้อมจำกกำรทิ้งกำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำนของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101
(เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ กรุงเทพมหำนคร ชัยนำท นครนำยก นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี อุทัยธำนี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
อ่ำงทอง จันทบุรี ตรำด ระยอง สระแก้ว)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่)
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ต่อ)

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม (ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ
ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105
และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน กำรขยำยโรงงำน กำร
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรตรวจสอบ
กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือ
ชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิล
กำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำรรับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล
ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของเสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่
106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำกอุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม
กำรติดตำมฟืน้ ฟูสภำพแวดล้อมจำกกำรทิ้งกำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอก
บริเวณโรงงำนของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ
ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รบั จ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105
และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปำง ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย ตำก สระบุรี ชลบุรี )

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 3

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม
(ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำร
ตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือ
ชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
รับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของ
เสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำก
อุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟู
สภำพแวดล้อมจำกกำรทิง้ กำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำน
ของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. การกากับดูแลการดาเนินการศูนย์บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดา) และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นไปตามสัญญา
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ นครปฐม สมุทรสงครำม สมุทรสำคร กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี รำชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี พังงำ พัทลุง
ภูเก็ต ระนอง สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ)

กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลเกีย่ วกับโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม
(ประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ประกอบด้วย กำรอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำรรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
กำรขยำยโรงงำน กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญใน ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กำร
ตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงำนรับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำกอุตสำหกรรม ประเภทหรือชนิด
ของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106
2. ตรวจสอบและกำกับข้อมูลกำรบำบัด กำจัดของผู้รับบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลกำก
อุตสำหกรรม ตรวจสอบมำตรกำรตำมรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำร
รับบำบัดกำจัดกำกอุตสำหกรรม ตรวจสอบกำกับดูแล ตรวจสอบข้อมูลกำรรับ - ส่งของ
เสียของโรงงำนทำเชื้อเพลิงผสม (ลำดับที่ 106) สถำนีขนถ่ำยและจัดเก็บกำก
อุตสำหกรรม
3. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรติดตำมฟืน้ ฟู
สภำพแวดล้อมจำกกำรทิง้ กำกอุตสำหกรรม
4. อนุญำตนำกำกอุตสำหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ออกนอกบริเวณโรงงำน
ของประเภทหรือชนิดของโรงงำนลำดับที่ 101 (เฉพำะเตำเผำ ระบบปรับเสถียร และ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่รับจ้ำงบำบัดน้ำเสีย) 105 และ 106 ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
5. ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในบริเวณโรงงำน
6. การกากับดูแลการดาเนินการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผา
ขยะอุตสาหกรรม) จ.สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามสัญญา
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
(พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์
มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคำย
หนองบัวลำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี อำนำจเจริญ ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร)

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน
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กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ใหม่) (ต่อ)
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ต่อ)
กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ

ขรก. 4
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. อนุญำตและกำกับดูแลกำรนำเข้ำ/ส่งออก/ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
ตำมอนุสัญญำบำเซลและข้อตกลงและพิธีสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้ำ/ผู้ส่งออกวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
3. ตรวจสอบการนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
4. ตอบข้อหำรือต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรนำเข้ำ/ส่งออกวัตถุอันตรำยที่เป็น
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และกำรดำเนินกำรเพื่ออนุวัติตำม
อนุสัญญำบำเซล
5. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรวัตถุอันตรำยที่เป็น
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ทั้งภำยใน และระหว่ำงประเทศ
6. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มวิชาการและการขนส่ง

ขรก. 5
พรก. ลจป. -

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมและจัดทำข้อมูลกำกอุตสำหกรรม
2. จัดทำโครงกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมตำม
หลัก 3Rs โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมต่ำง ๆ พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำกอุตสำหกรรม กำรบริกำรวิชำกำร จัดฝึกอบรม สัมมนำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
กำกอุตสำหกรรมตำมหลัก 3Rs และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำกอุตสำหกรรม
3. ขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลแท็งก์ติดตรึงถำวรกับตัวรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และแท็งก์ติดตรึง
4. พิจำรณำอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยเพื่อกำรขนส่ง/เก็บรักษำวัตถุอันตรำย
ที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย
5. กำกับดูแลสถำนที่ครอบครองวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอนั ตรำย
6. รับแจ้งมีบุคลำกรเฉพำะรับผิดชอบกำรเก็บรักษำวัตถุอนั ตรำยที่ กรอ. รับผิดชอบเฉพำะ
ของเสียเคมีวัตถุ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วัตถุอันตรำย
7. กำรแต่งตั้งตัวแทน ผู้รวบรวม และขนส่งกำกอุตสำหกรรมทีเ่ ป็นของเสียอันตรำย
8. ออกเลขประจำตัวให้กับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรำย ผู้ขนส่งของเสียอันตรำย และผู้เก็บ
รวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตรำย
9. กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรขนส่งกำกอุตสำหกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลำยทำง
ตอบข้อหำรือต่ำง ๆ
10. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

