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๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามความในขอ ๑๕ หมวด ๓ แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดไววา กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายหรือผูบําบัดและ
กําจัดของเสียอันตราย แตงตั้งตัวแทน เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวม
และขนสงของเสียอันตรายไว ดังตอไปนี้
๑. ผูแ ต งตั้ ง ตัว แทนเพื่อ เป น ผู ร วบรวมและขนสง ของเสีย อั น ตราย ตอ งเป น ผูก อ กํา เนิ ด
ของเสียอันตราย หรือผูบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายที่ไดแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดออกเลขประจําตัว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ
การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว
๒. ผูไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตองเปน
ผู ข นส ง ของเสี ย อั น ตรายที่ ไ ด แ จ ง เพื่ อ ขอมี เ ลขประจํ า ตั ว และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมได อ อก
เลขประจําตัว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย
พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว
๓. ผูไดรับการแตงตั้งเปน ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตองมีที่ตั้ง
สถานประกอบการและบริเวณที่ใ ชจอดรถยนตที่สามารถเก็บของเสียอัน ตรายไวไดชั่วคราว โดยมี
ความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม และตองมีหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในการใชสถานที่ตั้ง สถานประกอบการ และที่จอดรถยนต
ที่ใชขนสงของเสียอันตราย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๐ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔. ผูไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตองมีหลักฐาน
การจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์รถยนตที่ใชขนสงของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเปนผูมีสิทธิ์ครอบครอง
รถยนต ที่ใ ชขนสงของเสียอัน ตราย รวมทั้ งใบอนุ ญาตมีไ วใ นครอบครองซึ่งวัต ถุอัน ตราย (วอ.8)
กรณีเขาขายตองไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (เพื่อการขนสง)
๕. ผูไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตองมีมาตรการ
ปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวม และขนสงของเสียอันตราย
๖. ใหใชแบบ สข.๖.๑ แบบ สข.๖.๒ และแบบ สข.๖.๓ ทายประกาศนี้ ในการยื่นสําหรับ
การแตงตั้งตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อิสสระ โชติบุรการ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สข.๖.๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
(ฉบับสําหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา
ขาพเจา บริษัท/หจก./นาย/น.ส. …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูที่ ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..……………………..
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ …………………..
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ ………….
หมูที่ ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….… ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….
ไดแตงตั้ง บริษัท/หจก./นาย/น.ส. ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูที่ ………
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..…………
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน …………………
…………………………..……………………………………….……….. เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ตั้งแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกิจการดังจะกลาวตอไปนี้
๑. จัดหา/รวบรวม ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๒. ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๓. กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ ๑ แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน
วันที่ ………….. เดือน ………………………… พ.ศ. ………….
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………. …….. ผูมอบอํานาจ
(ลงลายมือชื่อ) ……….…………………. ผูรับมอบอํานาจ
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(ลงลายมือชื่อ) ………………..….………………. พยาน
(
)

(ลงลายมือชื่อ) …………..……………. พยาน
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดขอความที่ไมใชออก และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง
๒. หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ สําหรับผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขอความตรงกันทุกประการ

คําแนะนํา
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ
…………………………………………………………………….
ในการแตงตั้งตัวแทน เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ผูแตงตั้งตัวแทน พึงปฏิบัติดังนี้
๑. กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑ สข.๖.๒ และ สข.๖.๓)
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว พรอมปดอากรแสตมป
๒. หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน ถาใชพิมพดีดตองเปน
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน
๓. เมื่อมีรอยขูดลบ ตกเติม แกไข หรือขีดฆา ใหผูแตงตัง้ ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง
ตัวแทน ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
๔. ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ในวันทีล่ งทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง
๕. หนังสือมอบอํานาจตองลงทะเบียน ณ สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖. ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจก็ดี หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน
ผูรับมอบอํานาจก็ดใี หแจงเปนหนังสือตอสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น ทราบภายใน ๑๐ วันทําการ

สข.๖.๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
(ฉบับสําหรับผูแตงตั้งตัวแทน)
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา
ขาพเจา บริษัท/หจก./นาย/น.ส. …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูที่ ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..……………………..
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ …………………..
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ ………….
หมูที่ ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….… ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….
ไดแตงตั้ง บริษัท/หจก./นาย/น.ส. ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูที่ ………
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..…………
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน …………………
…………………………..……………………………………….……….. เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ตั้งแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกิจการดังจะกลาวตอไปนี้
๑. จัดหา/รวบรวม ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๒. ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๓. กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ ๑ แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน
วันที่ ………….. เดือน ………………………… พ.ศ. ………….
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………. …….. ผูมอบอํานาจ
(ลงลายมือชื่อ) ……….………..…………. ผูรับมอบอํานาจ
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(ลงลายมือชื่อ) ……………..….….………………. พยาน
(
)

(ลงลายมือชื่อ) …………..…….…………. พยาน
(
)

หมายเหตุ ๑. ขีดขอความที่ไมใชออก และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง
๒. หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ สําหรับผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขอความตรงกันทุกประการ

คําแนะนํา
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ
…………………………………………………………………….
ในการแตงตั้งตัวแทน เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ผูแตงตั้งตัวแทน พึงปฏิบัติดังนี้
๑. กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑ สข.๖.๒ และ สข.๖.๓)
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว พรอมปดอากรแสตมป
๒. หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน ถาใชพิมพดีดตองเปน
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน
๓. เมื่อมีรอยขูดลบ ตกเติม แกไข หรือขีดฆา ใหผูแตงตัง้ ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง
ตัวแทน ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
๔. ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ในวันทีล่ งทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง
๕. หนังสือมอบอํานาจตองลงทะเบียน ณ สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖. ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจก็ดี หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน
ผูรับมอบอํานาจก็ดใี หแจงเปนหนังสือตอสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น ทราบภายใน ๑๐ วันทําการ

สข.๖.๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
(ฉบับสําหรับผูไ ดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน)
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา
ขาพเจา บริษัท/หจก./นาย/น.ส. …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูที่ ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..……………………..
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ …………………..
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ ………….
หมูที่ ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….… ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….
ไดแตงตั้ง บริษัท/หจก./นาย/น.ส. ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูที่ ………
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..…………
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน …………………
…………………………..……………………………………….……….. เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย
ตั้งแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกิจการดังจะกลาวตอไปนี้
๑. จัดหา/รวบรวม ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๒. ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
๓. กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ ๑ แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น
เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน
วันที่ ………….. เดือน ………………………… พ.ศ. ………….
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………. …….. ผูมอบอํานาจ
(ลงลายมือชื่อ) ……….…………………. ผูรับมอบอํานาจ
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(
) (ประทับตรานิติบุคคล)
(ลงลายมือชื่อ) ……………….….………………. พยาน
(
)

(ลงลายมือชื่อ) ……………….…………. พยาน
(
.
)

หมายเหตุ ๑. ขีดขอความที่ไมใชออก และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง
๒. หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ สําหรับผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีขอความตรงกันทุกประการ

คําแนะนํา
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ
…………………………………………………………………….
ในการแตงตั้งตัวแทน เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ผูแตงตั้งตัวแทน พึงปฏิบัติดังนี้
๑. กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑ สข.๖.๒ และ สข.๖.๓)
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว พรอมปดอากรแสตมป
๒. หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน ถาใชพิมพดีดตองเปน
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน
๓. เมื่อมีรอยขูดลบ ตกเติม แกไข หรือขีดฆา ใหผูแตงตัง้ ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง
ตัวแทน ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
๔. ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย ในวันทีล่ งทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง
๕. หนังสือมอบอํานาจตองลงทะเบียน ณ สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖. ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจก็ดี หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน
ผูรับมอบอํานาจก็ดใี หแจงเปนหนังสือตอสํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น ทราบภายใน ๑๐ วันทําการ

