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คู่มือการใช้งานระบบ E- Manifest 

1. ภาพรวมของระบบ 
ระบบ E-Manifest จะมีผู้เกี่ยวข้องภายในระบบท้ังหมด 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ก าเนิดของเสีย (Waste Generator) ผู้

ขนส่งของเสีย (Waste Transporter) และผู้ก าจัดของเสีย (Waste Processor) โดยมีการท างานร่วมกันดังรูปที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ก าเนิดของเสีย 

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้ก าเนิดของเสียจะต้องเลือกของเสียและผู้รับก าจัด ระบุรายละเอียดที่ใช้ในการขนส่ง เช่น ขนาด 
จ านวน น้ าหนักของเสีย จากน้ันสแกน QR Code ของผู้ขนส่งในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อท าการออกเอกสารการขนส่งของเสีย  

ผู้ขนส่งของเสีย 

 ผู้ขนส่งของเสียจะต้องสร้าง QR Code โดยต้องระบุทะเบียนรถ ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ผู้ก าเนิดและผู้รับก าจัดสแกน 
โดยเมื่อผู้ก าเนิดของเสียสแกน QR Code ผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของเสียไปยังผู้รับก าจัด และให้ผู้รับก าจัดสแกน QR Code เพี่อ
รับของเสีย 

ผู้ก าจัดของเสีย 

 เมื่อมีของเสียมา ผู้รับก าจัดจะต้องสแกน QR Code จากผู้ขนส่ง และด าเนินการตรวจรับของเสีย ระบุรายละเอียด
การก าจัดและส่งข้อมูลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

1 
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4 
1 

2 
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3 

1 
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1 
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ผู้ก าเนิดของเสีย 

ผู้ขนส่งของเสีย 

ผู้ก าจัดของเสีย 

รูปที่ 1 แผนภาพการท างานโดยรวมของระบบ 
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2. ผู้ก าเนิดของเสีย (Waste Generator) 
ผู้ก าเนิดขอเสียจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน และแจ้งผู้รับก าจัดของเสียรวมถึง จ านวนและประเภทของเสีย

กับทางระบบก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ โดยมีรายการท างาน 2 รายการได้แก่  

- การด าเนินการขนส่งของเสยี 

- การแสดงรายการเอกสารขอเสยีที่ได้ส่งไปแล้ว 

2.1. การด าเนินการขนส่งของเสีย 

มีขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 

2.1.1. การเข้าสู่ระบบ  
เมื่อเปิดโปรแกรม กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่ ระบบจะจ าค่า

ล่าสุดไว้ ไม่จ าเป็นต้องกรอกใหม่ดังรูปที่ 2  

                  

รูปที่ 2 หน้าจอเข้าใช้งานระบบ (WG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้ใช้งาน 

รหัสผ่าน 

ประเภทผู่ใช้งาน (เลือก WG) 

เข้าสู่ระบบ 1 4 

1 2 

1 
1 

1 3 
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2.1.2. รายการของเสีย 

เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบกับรายการของเสียที่ได้รับอนุญาต แยกตามผู้รับก าจัด เลือกรายการของเสียที่
ต้องการดังรูปที่ 3  

 

รูปที่ 3 รายการของเสยีที่แจ้งกับระบบ 

2.1.3. การเพิ่มและแก้ไขชนิดบรรจุภัณฑ์ 
ระบบสามารถเพิ่มชนิดของบรรจภุัณฑ์ในการขนส่ง ได้นอกเหนือจากค่าท่ีก าหนดดไว้ โดยสามารถเพิม่ชนิดได้

ดังรูปที่ 4 

 

ในกรณีต้องการแกไ้ขช่ือของชนิดบรรจภุัณฑ์บรรจุให้ท าการเลือกรายการชนิดบรรจุภณัฑ์ที่ต้องการแลว้
เลื่อนรายการไปทางซ้ายจะพบกับเมนูการลบข้อมูล ให้ท าการลบข้อมูลแล้ว เพิม่ชนิดข้อมูลใหม่ตามตอ้งการ 

 

1 1 เลือกของเสียที่
ต้องการออกเอกสาร 

1 1 

เลือก รายการชนิดบรรจุภัณฑ ์

1 
2 

เพิ่มชื่อที่ต้องการ 

1 3 

กด เพ่ิมรายการชนิดบรรจุภัณฑ ์

รูปที่ 4 การเพิ่มรายการชนิดบรรจภุัณฑ ์
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2.1.4. การเพิ่มรายการของเสียเพื่อท าการออกเอกสาร 

เมื่อท าการเลือกของเสียที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงปริมาณคงเหลือที่ขออนุญาตไว้ จากนั้นให้ระบุ
ปริมาณทท่ีใช้ในการขนส่ง ในกรณีที่ไม่สามารถระบุน้ าหนักของของเสียได้ชัดเจนให้เลอืก เป็นค่าประมาณการ เลือก
ภาชนะท่ีบรรจุ พร้อมบอกจ านวนภาชนะที่ใช้บรรจุดังรูปที่ 5 

             

รูปที่ 5 การเพิ่มข้อมูลของเสีย 

 

 

 

รูปที่ 6 ภาชนะท่ีบรรจ ุ

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว โปรแกรมจะกลับมายังหน้าแสดงรายการของเสีย แต่จะแสดงเฉพาะผู้รับก าจัด
เพียงรายเดียว เนื่องจากการออกใบก ากับการขนส่งจะมีแค่ผู้รับก าจัดเพียงรายเดียวต่อหนึง่เอกสาร 

 

 

1 1 

ช่ือของเสียที่ต้องการก าจัด 

ปริมาณคงเหลือจากท่ีไดร้ับอนุญาต 

ระบุปรมิาณที่ขนส่ง(กก.) 

1 2 กรณีเป็นค่าประมาณการใหร้ะบ ุ

1 3 ระบุชนิดของภาชนะท่ีบรรจุของเสยี(Error! 
Reference source not found.) 

1 4 ระบุจ านวนของภาชนะท่ีบรรจุของเสีย 

1 5 
บันทึกข้อมูล 

เลือกประเภทของภาชนะท่ีบรรจ ุ
1 

3.1 

1 
3.2 

กด OK 
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2.1.5. การแก้ไขหรือยกเลิกรายการ 
หากต้องการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลของรายการที่บันทึกแล้วสามารถแก้ไขรายการจากการเลือกข้อมูลใน

รายการ รายการที่เพ่ิมข้อมูลแล้ว  

              

รูปที่ 7 การแก้ไขหรือยกเลิกรายการ 

2.1.6. การเพิ่มรายการของเสียเพิ่มเติม 
หากต้องการเพิ่มรายการของเสีย สามารถเลือกรายการจาก รายการที่ยังไม่เพ่ิมข้อมูล โดยรายการที่เลือก

ไปแล้วจะไม่แสดงผลในส่วนนี้ แต่จะแสดงผลในส่วน รายการที่เพ่ิมข้อมูลแล้ว ซึ่งสามารถเข้าไปเพื่อด าเนินการ
แก้ไขหรือยกเลิกรายการ ดังรูปที่ 8 

                   

รูปที่ 8 การเพิ่มรายการของเสยีเพิม่เติม การแก้ไข และออกเอกสาร 

เลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข 
1 

2.1 

1 
2.2 บันทึกรายการที่แกไ้ข 

1 
2.3 ยกเลิกรายการ 

1 
1 เลือกรายการเพิม่เตมิ 

1 
2 

กรณีแกไ้ขรายการ(Error! 
Reference source not found.) 

1 
3 เมื่อต้องการขนส่งของเสยี สแกนทะเบียนรถ 
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2.1.7. การเร่ิมต้นกระบวนการขนส่งของเสีย 

เมื่อต้องการขนส่งของเสีย ฝั่งของผู้ให้บริการขนส่งของเสีย( Weast Transporter ) จะมี QR Code ระบบ

จะเปิดการใช้งานกล้องถ่ายภาพ จากนั้นให้สแกน QR Code ระบบจะแสดง เลขประจ าตัวผู้ขนส่ง ทะเบียนรถ ดังรูป
ที่ 9  

 

                                    

รูปที่ 9 การสแกน QR Code 

เมื่อสแกน QR-Code ส าเร็จจะปรากฏข้อมูล เลขประจ าตัวผู้ขนส่ง ทะเบียนรถ จากนั้นระบบจะให้ยืนยัน
ข้อมูลการขนส่งว่ามีความถูกต้อง โดยการเลือก ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นระบบจะปรากฏปุ่ม ส่งข้อมูล
และบันทึก เพื่อท าการส่งข้อมูลดังรูปที่ 10 

เลื่อนกล้องไปยัง QR Code โดยให้ 

QR Code อยู่ภายในกรอบสีขาว 
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รูปที่ 10 ข้อมูลของผู้ขนส่งของเสยีและการส่งข้อมลู 

จากนั้นระบบจะประมวลผลข้อมูลและแสดงใบก ากับการขนส่ง (Manifest) และเลขท่ีอ้างอิงการขนส่งดัง
รูปที่ 11  

 

รูปที่ 11 เอกสารใบก ากับการขนสง่ส่ง 

1 
 1 กด ยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน  

กด ส่งข้อมูล เพื่อสร้างใบ Manifest  

1 
 2 

ใบก ากับการขนส่ง : 1874834 
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2.2. การแสดงรายการเอกสารของเสียที่ได้ส่งไปแล้ว 

โดยระบบจะแสดงเอกสารใบก ากบัการขนส่งที่ออกจากผู้ก าเนดิของเสียย้อนหลังเป็นเวลา 30 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

2.2.1. การแสดงรายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง (Manifest)  
เลือกรายการเมนูจากมมุซ้ายบนของหน้าจอและเลือก รายการใบก ากับการขนส่ง ดังรูปที ่12 

  

 

 

ระบบจะแสดงรายการใบก ากับการขนส่งย้อนหลัง โดยจะแสดง วันและเวลาที่ออกใบก ากับการขนส่ง และ
หมายเลขอ้างอิงดัง  

 

รูปที่ 13 รายการใบก ากับการขนสง่ 

 

1 
 1 กด เมน ู

1 
 2 

เลือก รายการใบก ากับการขนส่ง 

Manifest 

1 
 1 

เลือกรายการที่ต้องการ 

รูปที่ 12 การเลือกแสดงรายการใบก ากับการขนส่ง 

รายการใบก ากับการขนส่ง 

ใบก ากับการขนส่ง : 1874834 
รายการใบก ากับการขนส่ง 
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การออกจากระบบ 

เลือกรายการเมนูจากมมุซ้ายบนของหน้าจอ และกด ออกจากระบบ 

  

3. ผูข้นส่งของเสีย (Waste Transporter) 
ผู้ขนส่งของเสียจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานกับทางระบบก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ โดยมีรายการท างาน 

2 รายการได้แก่  

- การสร้าง QR Code 

- การแสดงรายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง 

3.1. การสร้าง QR Code 

มีขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 

3.1.1. การเข้าสู่ระบบ  
เมื่อเปิดโปรแกรม กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่ ระบบจะจ าค่า

ล่าสุดไว้ ไม่จ าเป็นต้องกรอกใหม่ดังรูปที่ 14 

1 
 1 กด เมน ู

1 
 2 

เลือก ออกจากระบบ 

รายการใบก ากับการขนส่ง 
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รูปที่ 14 การเข้าใช้งานระบบของผู้ขนส่งของเสีย 

 

3.1.2. การเพิ่มและแก้ไขทะเบียนรถ 

เมื่อเข้าใช้งานระบบ จะต้องเพิ่มทะเบียนรถก่อน โดยไปท่ีเมนู และเลือกรายการทะเบยีนรถ ดัง ระบบจะ

แสดงรายรถ ระบบจะแสดงทะเบยีนรถที่เคยบันทึกในเครื่อง เมื่อตอ้งการเพิ่มทะเบียนรถ สามารถเพิม่ได้จากแถบ

ข้อมูลด้านบน และเพิ่มทะเบียนรถ  

 

 

 

1 2 รหัสผ่าน 

ประเภทผู่ใช้งาน (เลือก WT) 

เข้าสู่ระบบ 1 4 

ช่ือผู้ใช้งาน 
1 1 

1 3 

รูปที ่15 รายการทะเบยีนรถ และการเพิ่มทะเบียนรถ 

1 
 1 

ก าหนดให้เป็น เลขทะเบียนรถ 

วรรค ตัวอักษรย่อของจังหวัด  

 

1 
 2 

กด เพ่ิมทะเบียนรถ 
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การแก้ไขทะเบยีนรถ ท าได้โดยการลบทะเบียนโดยการเลื่อนทะเบียนไปทางซ้ายที่ต้องการ แล้วกด ลบ

รายการ 

 

 

3.1.3. การสร้าง QR Code  

เมื่อเข้างาน ระบบจะอ่านค่าเลขประจ าตัวผู้ขนส่งจากเข้าใช้งาน จากนั้นผู้ใช้ต้องเลือกทะเบียนรถ และ

ประเภทของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง (โดยระบบจะก าหนดค่าเบื้องต้นเป็น รถบรรทุก) ดังรูปที่ 17 

 

                        

รูปที่ 17 การสร้าง QR Code 

 

 

1 4 กด สร้าง QR-CODE  

เลือกรายการ  

1 1 

ข้อมูลรถขนส่ง 

 

1 
 1 

เลื่อนไปทางซ้าย 

 

1 
 1 

กด ลบรายการ 

 
รูปที่ 16 การแก้ไขทะเบียนรถ 

เลือกทะเบียนรถที่ต้องการ  

1 2 

กด OK  

1 3 



คู่มือการใช้งานระบบ E-Manifest 

12 
 

เมื่อสร้าง QR Code เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะท าการบันทึก QR Code ไว้ หากผู้ใช้งานปิดโปรแกรม ข้อมูล
ของ QR Code จะยังคงอยู่ ถ้ามีการแก้ไขทะเบียนรถที่ใช้ขนส่งสามารถแก้ไข เลขทะเบียน และ สร้าง QR-CODE  
ระบบจะจ าค่าล่าสุดของผู้ใช้งาน จนกว่าผู้ใช้กดออกจากระบบดังรูปที่ 18  

 

รูปที่ 18 QR Code ที่สร้างขึ้น 

3.2. การแสดงรายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง 

โดยระบบจะแสดงรายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง ณ ปัจจุบันที่ท าการขนส่งอยู่ เพื่อใช้แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ หรือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบก ากับการขนส่งดังรูปที่ 19 

 

รูปที่ 19 การแสดงเอกสารใบก ากับการขนส่ง 

1 
 1 

กด เมน ู

1 
 2 

เลือก รายการใบก ากับการขนส่ง 

ข้อมูลรถขนส่ง 

 

ข้อมูลรถขนส่ง 

 

รายการใบก ากับการขนส่ง 
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ระบบจะแสดงรายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง แสดงจากทะเบียนรถ เวลาที่ออกใบก ากับการขนส่ง และหมายเลข

อ้างอิงดังรูปที่ 20  

               

 

รูปที่ 20 รายการเอกสารใบก ากับการขนส่ง 

 

การออกจากระบบ 

เลือกรายการเมนูจากมมุซ้ายบนของหน้าจอ และกด ออกจากระบบ 

 

 

 

ข้อมูลรถขนส่ง 

1 
 1 

เลือกรายการที่

ต้องการ 

1 
 1 

1 
 2 

เลือก ออกจากระบบ 

 

เลือก เมน ู

ใบก ากับการขนส่ง : 1874834 

รายการใบก ากับการขนส่ง 
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รูปที ่21 การเข้าระบบของผูร้ับก าจัดของเสีย 

4. ผู้ก าจัดของเสีย (Waste Processor) 
ผู้ก าจัดของเสียจ าเป็นต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้กับงานทางระบบกอ่น จึงจะสามารถใช้งานได้โดยมีการใช้งานเพียง

อย่างเดียวคือ การรับก าจัดของเสยี 

4.1. การรับก าจัดของเสีย  
มีขั้นตอนการใช้ระบบดังนี ้

4.1.1. การเข้าสู่ระบบ 

เมื่อเปิดโปรแกรม กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน หลังจากเข้าสูร่ะบบแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่ ระบบจะจ าคา่

ล่าสดุไว้ ไม่จ าเป็นต้องกรอกใหม่ดงัรูปที ่21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. การรับก าจัดของเสีย 

เมื่อต้องการรับก าจัดของเสีย ผู้ขนส่ง (Waste Transporter) จะต้องน า QR Code มาให้สแกนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบยืนยันว่า ของเสียได้เดินทางมาถึงแล้ว จากนั้นผู้รับก าจัด จะสแกน QR Code เพื่อเลือกรายการใบก ากับ
การขนส่งที่ ผู้รับก าจัด ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. สแกนทะเบียนรถจากผู้ขนส่งดังรปูท่ี 22 

              

รูปที ่22 สแกนทะเบียนรถ 

 

ช่ือผู้ใช้งาน 

รหัสผ่าน 

ประเภทผู่ใช้งาน (เลือก WP) 

เข้าสู่ระบบ 1 4 

1 2 

1 1 

1 3 

1 1 

กด สแกนทะเบยีนรถ 

เลื่อนกล้องไปยัง 

QR Code โดยให้ 

QR Code อยู่

ภายในกรอบสีขาว 

รายการใบก ากับการขนส่งรอด า.. 
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2. ระบบจะแสดงรายการ Manifest ที่ขนส่งมากับ ผู้ขนส่ง พร้อมทั้งรายละเอยีด ทะเบยีนรถ จากน้ัน

เลือกด าเนินการแยกตามเอกสารดงัรูปที ่23 

             

รูปที ่23 รายการใบก ากับการขนสง่รอด าเนินการ 

เมื่อเลือกรายการแล้ว จะพบกับของเสียที่ต้องก าจัด  เลือกรายการที่ต้องการก าจัด โดย

จ าเป็นต้องระบุ สถานะการรับก าจัด ปริมาณ ระยะเวลาก าจัดดังรูปที ่24 หากไม่สามารถรับก าจัดได้ ต้อง

แจ้งปริมาณที่ส่งคืน ระยะเวลาที่ส่งคืน พร้อมหมายเหตุ ดังรูปที ่25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกรายการที่ต้องการ  

รายการใบก ากับการขนส่งรอด า.. 
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กรณี รับก าจัด 

                    

รูปที ่24 การรับก าจัดขอเสีย 

กรณี ไม่รับก าจดั 

                           

รูปที ่25 การปฎิเสธการรับก าจัดขอเสีย 

สถานะการรับก าจดั  

1 2 ปริมาณที่ไดร้ับจากผู้ขนส่ง  

1 3 ปริมาณที่ส่งคืน  

1 4 ระยะเวลาทีส่่งคืน  

หมายเหตุการส่งคืน  

1 1 

1 5 

1 6 
บันทึกข้อมูล  

1 1 สถานะการรับก าจดั  

1 2 ปริมาณที่ไดร้ับจากผู้

ขนส่ง  

 
1 3 ระยะเวลาที่ก าจดั  

1 4 บันทึกข้อมูล  
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4.1.3. การแก้ไขหรือยกเลิกรายการ 

หากต้องการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมลูของรายการที่บันทึกแล้วสามารถแก้ไขรายการจากการเลือกข้อมลูใน
รายการ รายการที่เพ่ิมข้อมูลแล้ว  ดังรูปที ่26 

                         

รูปที ่26 รายการที่เพิ่มข้อมลูแล้ว 

 

                         

รูปที ่27 การแก้ไขรายการที่เพิ่มขอ้มูลแล้ว 

 

 

 

เลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข (รูปที ่27) 

เลือกรายการที่ต้องการแกไ้ข 

บันทึกรายการที่แกไ้ข 

ยกเลิกรายการ 

1 1 

1 2 
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4.1.4. การบันทึกรับก าจัดของเสีย 

เมื่อเลือกของเสียที่ต้องการก าจัด จากนั้นระบบจะให้ยืนยันข้อมูลการขนส่งว่ามีความถูกต้อง โดยการเลือก 
ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นระบบจะปรากฎปุ่ม ส่งข้อมูลการแจ้งรับ เพื่อท าการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ จากนั้น
ระบบจะส่งเลขท่ีแจ้งรับไว้ส าหรับอ้างอิงกับเอกสารใบก ากับการขนส่ง (Manifest) ดังรูปที ่28 

            

 

 

 

 

 

การออกจากระบบ 

เลือกรายการเมนูจากมมุซ้ายบนของหน้าจอ และกด ออกจากระบบ 

 

 

 

 

รายการใบก ากับการขนส่งรอด า.. 

1 
 1 

กด ยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน  1 
 2 

ส่งข้อมูลการแจ้งรับ 

1 
 1 กด เมน ู

1 
 2 

เลือก ออกจากระบบ 

รูปที ่28 การส่งข้อมูลการแจ้งรับ 
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5. การพัฒนาปรับปรุงระบบการกรอกค าขออนุญาตการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าเอาข้อมูลรหัสกากของเสียและวิธีก าจัดที่ได้จัดท าไว้แล้วมาใช้งานนั้น ที่ปรึกษาฯ ได้ท า

การเพิ่มปุ่ม ต.ย. ในหน้าจอกรอกข้อมูลค าขออนุญาตฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการคลิกเพื่อดูตัวอย่างรายการข้อมูลที่เคยมีการ
อนุญาต ดังรูป 29 

 

 
รูปที่ 29 หน้าจอบันทึกค าขอฯ 

 
เมื่อผู้ประกอบท าการกรอกข้อมูลค าขออนุญาตฯ เมื่อคลิกปุ่ม ต.ย. ที่อยู่หลังช่องรหัสของเสีย  (หมายเลข 1) ระบบจะ

แสดงหน้าจอรายการรหัสกากของเสียและช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เคยมีการอนุญาตโดยข้อมูลรหัสกากของเสียที่แสดงนี้จะมีการ
กรองข้อมูลตามประเภทโรงงานของผู้ประกอบการที่กรอกค าขออนุญาตฯ ดังรูป 30 

 

 
รูปที่ 30 หน้าจอแสดงตัวอย่างรหัสและชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เคยขออนุญาต 
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ซึ่งผู้ประกอบการสามารถคลิกที่รหัสกากของเสียเพื่อให้ระบบน ารายการที่คลิกไปกรอกในค าขออนุญาตฯ ให้จากนั้นจึง
ท าการแก้ไขช่ือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ตรงกับความต้องการผู้ประกอบการที่กรอกค าขออนุญาตฯ นั้น เมื่อกรอกข้อมูลรหัสกากของ
เสียเรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกปุ่ม ต.ย. (หมายเลข 2) หลักวิธีก าจัด ระบบจะแสดงรายการรหัสวิธีก าจัดและรายละเอียดโดย
รายการข้อมูลที่แสดงจะถูกกรองตามรหัสกากของเสียที่ได้กรอกเอาไว้ ดังรูป 31 

 

 
รูปที่ 31 หน้าจอแสดงรหัสวิธีก าจัดของรหัสการของเสียที่เคยขออนุญาต 

 
การติดตามสถานะค าขออนุญาตฯ ของระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ก่อก าเนิดสามารถใช้เมนู  G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณาได้
ตลอดเวลา และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามสถานะค าขออนุญาตฯ ได้ชัดเจนมากขึ้น ท่ีปรึกษาฯ ได้ท าการพัฒนา
ปรับปรุงการแสดงสถานะค าขออนุญาตฯ ออกเป็น 

1.  รอการยืนยันจากผู้รับด าเนินการ  เป็นสถานะที่แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ค าขออนุญาตฯ ก าลังรอการตอบรับจากผู้รับ
ก าจัดว่าจะยินยอมรับหรือไม่รับก าจัด/บ าบัด  โดยผู้รับก าจัดจะต้องตอบรับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ก่อก าเนิดยื่น
ค าขออนุญาต ดังรูป 32 
 

 
รูปที่ 32 หน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอฯ 

(บันทึกค าขอเรียบร้อย) 
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2.  อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่  เมื่อค าขออนุญาตฯ ครบก าหนดที่รอการตอบรับจากผู้รับก าจัดแล้วระบบ
จะส่งค าขออนุญาตฯ น้ีเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเมื่อมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ
อนุญาตฯ  ระบบจะแสดงช่ือของเจ้าหน้าที่ที่ผู้พิจารณารวมถึงสามารถคลิกที่ @ ระบบจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาให้ทราบด้วย ดังรูป 33 
 

 
รูปที่ 33 หน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอฯ 
 (เมื่อค าขอฯเข้าสู่ขัน้ตอนการอนญุาต) 

 
3.  ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นรอการอนุมัติ   ระบบจะแสดงสถานะนี้หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขออนุญาตฯ แล้ว 
และเสนอค าขอต่อให้ ผู้อ านวยการส่วน (ผส.) หรือผู้อ านวยการส านัก (ผอ.)เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังรูป 34 
 

 
รูปที่ 34 หน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอฯ 

 (หลังเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วรอการอนุมัติ) 
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4.  ได้รับการพิจารณาแล้วโดย กรอ.  ระบบจะแสดงสถานะนี้หลักจากท่ี ผอ. ได้พิจารณาค าขอเสร็จแล้ว ดังรูป 35 
 

 
รูปที่ 35 หน้าจอตรวจสอบสถานะค าขอฯ 

 (เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดขัน้ตอนการอนุญาตแล้ว) 
 

 

 

 

 

 


