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ท้าย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
--------------------------------------๑. ในประกาศนี้
“ของเสียอันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ของเสียที่ ปนเปื้อนหรือ มีส่วนประกอบของสารที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารพิ ษ สารไวไฟ สารออกซิ ไ ดซ์ สารเปอร์ อ อกไซด์ สารระคายเคื อ ง สารกั ด กร่ อ น สารที่
เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อ
หรือมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่อื่นในชุมชน เว้นแต่สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และของเสียกัมมันตรังสี
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจํา รวมถึง
สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจํา ยกเว้นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“การเก็บรวบรวม” หมายความว่า การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดหรือจาก
ภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนที่จัดไว้เป็นการเฉพาะในชุมชน
“การเก็บกัก” หมายความว่า การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้จากชุมชนไว้ใน
สถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อรอการขนส่งไปทําการบําบัดหรือการกําจัด
“การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานที่เก็บกักของเสียอันตราย
จากชุมชน ไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
“การรีไซเคิล” หมายความว่า การเปลี่ยนหรือแปรรูปวัสดุรีไซเคิลให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
“วัส ดุ รี ไซเคิ ล ” หมายความว่ า มู ล ฝอยหรื อส่ วนประกอบของมู ล ฝอยที่ มีศั ก ยภาพในการใช้ แ ทน
วัตถุดิบใหม่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
“เขตอนุ รั ก ษ์ ” หมายความว่ า เขตอนุ รั ก ษ์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ป่าชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือ
เขตอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบเพื่อการประปา
๒. ประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชนตามแนวทางนี้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.
และประชาชนเกิดความเข้าใจและจดจําได้ง่ายในการร่วมกันจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การจัดเตรียม
ภาชนะแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม และเก็บกักเพื่อนําไปกําจัด ดังนี้

๒
๒.๑ กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิ เช่น ถ่านไฟฉายที่ไม่
สามารถอัดประจุซ้ําได้ ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม เป็นต้น และเซลล์ทุติยภูมิ เช่น ถ่ายไฟฉายที่สามารถอัดประจุ
ไฟซ้ําได้ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล เป็นต้น
๒.๒ กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด
๒.๓ กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์ ขวดสารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพืช กระป๋องสี
ขวดยาหมดอายุ และขวดน้ํายาทําความสะอาด เป็นต้น
๓ ขั้นตอนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๑ การเตรียมความพร้อมในภาพรวม
๓.๑.๑ การกําหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการประชาสัมพันธ์
การเก็บรวบรวม การเก็บกัก รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง การบําบัด และการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน
๓.๑.๒ การศึกษาข้อมูลปริมาณ และแหล่งกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน
ราชการส่วนท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประเมินความพร้อมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดรูปแบบการจัดการและการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งจัดทํางบประมาณที่จําเป็นได้อย่าง
เหมาะสม โดยข้อมูลที่รวบรวมควรประกอบไปด้วย
(๑) แหล่งกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน และข้อมูลขนาดของแต่ละแหล่งกําเนิด เช่น
จํานวนผู้อยู่อาศัยหรือจํานวนครัวเรือนในบ้านพักอาศัย จํานวนลูกจ้างในสถานประกอบการและจํานวนห้องพัก
ในโรงแรม เป็นต้น
(๒) อัตราการเกิดของเสียอันตรายแต่ละประเภทจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ อาจแตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นที่และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากในพื้นที่มีความแตกต่างของความเจริญทางเศรษฐกิจ
ให้คํานึงถึงความแตกต่างนี้ ดังนั้น ควรดําเนินการสํารวจของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดแต่ละประเภทต่อไป
(๓) ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากชุมชนประเมินได้จากการนําอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชนจากแต่ละแหล่งกําเนิดคูณกับขนาดของแหล่งกําเนิดต่าง ๆ แล้วนําผลคูณของของเสียอันตราย
จากชุมชนแต่ละประเภทมารวมกัน นอกจากนี้ การประเมินปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนสามารถคํานวณได้
จากการนําร้อยละของของเสียอันตรายจากชุมชนที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยคูณกับ
ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่
๓.๑.๓ การกําหนดรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้ง
ราชการส่วนท้องถิ่นควรเลือกรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน
โดยพิจารณาจากผลการสํารวจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของ

๓
ประชาชนในการเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้ง การเก็บรวบรวมและสัดส่วนของผู้ที่จะให้ความร่วมมือในการ
แยกทิ้ง และพิจารณาจากความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
อุปกรณ์ เป็นต้น จากนั้นควรกําหนดเป้าหมายปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเก็บรวบรวมได้ โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของความร่วมมือจากชุมชน การกําหนดรูปแบบการแยกทิ้ง ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณาเลื อกรู ปแบบการแยกทิ้ งตามความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้นที่ห รือสามารถเลื อกใชั วิธีผ สมผสานก็ไ ด้
รูปแบบการแยกทิ้งมี ๔ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การแยกทิ้งที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคาร เพื่อให้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่มีช่อง
รองรับของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมพร้อมกับมูลฝอยทั่วไป
(๒) การแยกทิ้งที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนด เช่น ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
แล้วจัดให้มีการเก็บรวบรวมโดยยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ
(๓) การนําของเสียอันตรายจากชุมชนไปทิ้งยังภาชนะหรือจุดทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จัดไว้ให้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) สถานที่ราชการ ร้านค้าที่ให้ความร่วมมือหรือสถานที่
ที่กําหนด เป็นต้น
(๔) การนําของเสีย อันตรายจากชุ มชน ไปทิ้ ง ในงานกิจ กรรมที่จั ดขึ้ นเป็นพิเ ศษ โดย
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
๓.๑.๔ การเตรียมงบประมาณ
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดเตรียมงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ การเก็บรวบรวม
การเก็บกัก การขนส่ง การบําบัดและการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ให้สอดคล้องกับรูปแบบ และวิธีการ
แยกทิ้ง และความร่วมมือจากชุมชน
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นควรกําหนดอัตราค่าบริการในการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยคํานึงถึงต้นทุนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
บําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และควรคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
๓.๒ การแยกทิ้ง
เพื่อให้เกิดการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราชการส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ จั ด กิ จ กรรมให้ ป ระชาชนเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และสร้ า งแรงจู ง ใจในการแยกทิ้ ง
ของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ให้ความรู้ในการทิ้งอย่างปลอดภัย เช่น แจ้งให้ผู้ทิ้งบรรจุหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ในหีบห่อที่สามารถป้องกันการแตกหักก่อนทิ้ง และไม่ทุบหรือเจาะภาชนะ เป็นต้น และสนับสนุน
ให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปตามรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งที่เลือกไว้
๓.๒.๒ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อ ยู่อาศัยหรืออาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นควรขอ
ความร่วมมือหรือกําหนดให้สถานประกอบการ สถานที่ราชการ หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด จัดเตรียมพื้นที่และ
ภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ แยกจากภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป

๔
๓.๒.๓ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนด ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดวันและเวลาที่จะดําเนินการเก็บรวบรวม และราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับ
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ
๓.๒.๔ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งด้วยการนําของเสียอันตรายจากชุมชนไปทิ้งยังภาชนะหรือ
จุดทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน
ตามจุดทิ้งที่มีความสะดวกต่อผู้ทิ้งและตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้ จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด
ต่อจํานวนประชากร ๘๐๐ คน พร้อมทั้งมีป้ายแสดงจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างชัดเจน โดยภาชนะ
รองรับต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ทําจากวัสดุที่แข็ง
(๒) สามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ย หรือสัมผัสของสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์รําคาญ หรือเด็กได้
(๓) มีสีส้ม หรือสีเทาฝาสีส้ม หรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ําเงิน เขียว เหลือง และแดง เพื่อให้
สามารถแยกประเภทภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ได้
อย่างชัดเจน และไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอื่น
(๔) ภาชนะรองรับต้องประกอบไปด้วยภาชนะย่อย หรือมีการแบ่งพื้นที่ภายในภาชนะ
สําหรับรองรับการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ กลุ่ม ตามข้อ ๒ โดยมีความจุเพียงพอในการรองรับ
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดเก็บรวบรวม
(๕) มี ช่ อ งทิ้ ง ขนาดพอเหมาะกั บ ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้
ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนลงภาชนะได้ถูกประเภท และควรป้องกันไม่ให้มีการนําของเสีย
อันตรายจากชุมชนออกภาชนะได้
(๖) มีขนาดและความสูงในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย
๓.๒.๕ ควรจัดให้มีสถานที่ ถ่าย เท หรือทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ในที่หรือทางสาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้ และควบคุมมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง ของเสียอันตรายจากชุมชนในที่
หรือทางสาธารณะ
๓.๓ การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมายให้ ดํ า เนิ น การ
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ควรดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ให้มีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ โดยอาจเป็นรถหรือเรือตามลักษณะของการอยู่อาศัยในชุมชน
(๑) ยานพาหนะมีลักษณะ ดังนี้
๑) ติดป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจน ทั้งด้านซ้าย ขวา และหลัง เพื่อระบุว่า
เป็นยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
๒) กรณียานพาหนะมีระบบไฮดรอลิค ระดับแขนที่ยกถังของเสียอันตรายจากชุมชน
ใส่ตัวถังยานพาหนะ ต้องสูงไม่เกิน ๑.๕ เมตร หรือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

๕
๓) ยานพาหนะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือประจํายานพาหนะที่เหมาะสม เช่น วิทยุ
สื่อสาร และถังดับเพลิง เป็นต้น
๔) กรณี ที่ เ ป็ น รถเก็ บ ขน เครื่ อ งยนต์ ระบบขั บ เคลื่ อ น ระบบห้ า มล้ อ และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
๕) กรณี ที่ เ ป็ น เรื อ เก็ บ ขน เครื่ อ งยนต์ แ ละส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตัวถังของยานพาหนะในส่วนที่บรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน
๑) ต้องทําด้วยโครงโลหะที่มีความแข็งแรง ทนสนิม ป้องกันการรั่วไหลได้ และมี
ประตูเปิด - ปิดมิดชิด
๒) ต้องมีช่องหรือภาชนะแยกของเสียอันตรายจากชุมชนตามแต่ละประเภท
๓) ในกรณีที่ใช้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยชุมชนเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนร่วมด้วย จะต้องติดตั้งช่องเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนด้านหลังห้องโดยสารคนขับ ทั้งนี้ ช่องเก็บของเสีย
อันตรายจากชุ มชนต้องทํา ด้วยโครงโลหะหนาที่ มีความแข็ง แรง ทนสนิ ม และมีประตูเปิด – ปิด มิดชิดและมี
สัญลักษณ์แสดงของเสียอันตรายจากชุมชนบริเวณช่องเก็บอย่างชัดเจน
๓.๓.๒ กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สวมเสื้อผ้าที่รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น
ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าหุ้มแข้ง แว่นตานิรภัย และหน้ากากกรองฝุ่นและสารเคมี เป็นต้น
(๒) ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดี
(๓) เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้หมด หรือให้มีปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนตกค้างน้อยที่สุด และควบคุมไม่ให้เกิดการแตกหักหรือรั่วไหลขณะเก็บรวบรวม
(๔) ในกรณีที่มีของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น นอกเหนือจากกลุ่มที่กําหนด
ปะปนมา ให้แยกของเสียอันตรายจากชุมชนดังกล่าว และเก็บด้วยภาชนะต่างหาก
๓.๓.๓ กําหนดให้พนั กงานขั บยานพาหนะเก็ บรวบรวมของเสี ยอันตรายจากชุ มชน ดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี
(๒) จัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และควรหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในเวลาที่การจราจรคับคั่ง
(๓) ระมัดระวังมิให้บรรทุกของเสียอันตรายจากชุมชน เกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว้ของ
ยานพาหนะ และมิให้ของเสียอันตรายจากชุมชนตกหล่นในระหว่างการเก็บรวบรวม
(๔) ห้ามมิให้ระบายน้ําเสียที่เกิดจากการล้างยานพาหนะลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
พื้นที่สาธารณะ โดยให้ถ่ายลงรางระบายน้ําเสียซึ่งไหลลงสู่บ่อหรือถังที่รองรับน้ําชะจากของเสียอันตรายจากชุมชน
เป็นการเฉพาะ
(๕) บันทึกข้อมูลการใช้รถโดยประกอบด้วยอย่างน้อย ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลข
ทะเบียนรถ วันที่ จุดเริ่มต้นและระยะทางรวม

๖
(๖) ไม่ควรนํายานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
(๗) หากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การรั่ ว ไหลของของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน ให้
ดําเนินการระงับเหตุและการรั่วไหลเบื้องต้น หากเป็นเหตุร้ายแรงหรือไม่สามารถระงับเหตุด้วยตนเองได้ ควรแจ้ง
ขอความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของราชการส่วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นต้น
๓.๓.๔ จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติง านเก็บรวบรวมของเสี ยอันตรายจากชุ มชน และ
พนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยอย่างน้อยควรมีการ
เอ็กซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจการทํางานของตับและไต
๓.๓.๕ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ของเสี ยอันตรายจากชุมชนให้แ ก่ผู้ ปฏิบัติ งานเก็ บรวบรวมและพนัก งานขั บยานพาหนะเก็ บรวบรวมของเสี ย
อันตรายจากชุมชน อย่างน้องปีละ ๑ ครั้ง
๓.๔ การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน หรือมอบหมายให้นิติ
บุคคล หรือบุคคลดําเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน โดยพิจารณาพื้นที่สถานที่กําจัด
มูลฝอยชุมชนที่มีอยู่เดิม หรือควรอยู่ในบริเวณเดียวกับสถานที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ดําเนินการคัดแยก ขนถ่าย
กําจัด หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับมูลฝอยทั่วไป พร้อมจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละ
ประเภท
๓.๔.๒ กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ตามข้อ ๓.๔.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยสถานที่ควรมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม น้ําท่วมถึง
(๒) อยู่ ห่างไม่ น้อยกว่ า ๑,๐๐๐ เมตร จากเขตโบราณสถาน เขตอนุรั กษ์ และแหล่ ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) อยู่ห่างจากบ่อน้ําดื่มของประชาชน แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา และโรงผลิต
น้ําประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของบ่อน้ําดื่มหรือน้ําประปา
ที่ผลิต
(๔) อยู่ห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ํานั้น
(๕) สถานที่กักเก็บ ควรมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรองรับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน
ที่รวบรวมได้ในรอบปี
(๖) อาคารเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนควรเป็นอาคารปิด มีระบบควบคุมการ
ระบายอากาศ และพื้นผิวต้องทําด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการทําลายจากการแตก หักหรือรั่วไหลของของเสียอันตราย
จากชุมชน

๗
(๗) พื้นของบริเวณเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ต้องมีความลาดเอียงสู่รางระบาย
น้ําเสีย และบ่อหรือถังที่รองรับน้ําชะจากของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ
(๘) ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ใกล้เคียงโดยการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง
๓.๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล เช่น พลั่ว
ทราย ขี้เลื่อย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชน เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย เป็นต้น
๓.๔.๔ จัดให้มีป้ายหรื อข้อความแสดงสถานที่ เก็ บกั กของเสี ย อันตรายจากชุมชนที่ บริ เวณ
ทางเข้า ป้ายบ่งชี้บริเวณที่ตั้งภาชนะสําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท และแผนผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานในส่วนของสถานที่เก็บกัก
๓.๔.๕ จัดให้มีข้อมูลสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ติดไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นอย่างชัดเจน
๓.๔.๖ ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกัน
สารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง เป็นต้น
(๒) ห้ามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บกัก
(๓) ห้ามสูบบุหรี่หรือกระทําให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บกัก
(๔) ตรวจสอบของเสียอันตรายจากชุมชน คัดแยกและบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน
ในภาชนะตามประเภทที่กําหนด
(๕) เมื่อบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนเต็มภาชนะแล้ว ให้ช่ังน้ําหนัก ติดฉลากให้
มองเห็นได้ชัดเจน ดังรูปแสดงฉลาก เพื่อระบุประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน น้ําหนัก และวันที่ และบันทึก
ข้อมูลในแต่ละครั้งที่มีการนําของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้มายังสถานที่เก็บกัก และสรุปข้อมูลเป็น
ประจําทุกเดือน จัดทําเป็นฐานข้อมูล
(๖) เมื่อมีการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดแล้ว ให้นํา
ภาชนะที่ยังมีสภาพดีใช้การได้กลับมาใช้ใหม่ โดยนําฉลากเดิมออกและทําความสะอาดภาชนะบรรจุ
(๗) ต้องจัดให้มีที่ว่างระหว่างภาชนะโดยพิจารณาจากขนาดและการจัดวางภาชนะบรรจุ
ให้เหมาะสมตามขนาดของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าไปทําความสะอาดหรือกู้ภัยได้ และไม่วางภาชนะซ้อนกันสูง
เกินกว่า ๑.๕ เมตร เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
(๘) ต้องดําเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บกักอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยตรวจสอบ
สภาพของภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน การรั่วไหลแตกหักของของเสียอันตรายจากชุมชนที่อยู่ใน
ภาชนะ อุปกรณ์สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
(๙) ควรจั ดให้ มีการขนส่ ง ของเสี ยอั นตรายจากชุ มชนไปบํ าบัดหรื อกํา จั ดอย่า งน้อ ย
ทุก ๆ ๙๐ วัน เนื่องจากของเสียอันตรายจากชุมชนบางประเภทเมื่อหมดอายุการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่ง
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อาจเป็นของเหลวรั่วไหลออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาของเหลวหกหล่นในขณะขนย้าย หรือเมื่อมีปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชนเพียงพอต่อการขนส่งไปบําบัดหรือกําจัดในแต่ละเที่ยว
๓.๕ การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๕.๑ ราชการส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล หรือบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการ
ขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานที่เก็บกักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวม สามารถดําเนินการได้ เว้นแต่ขนส่ง จากสถานที่เก็บกักไปบําบัดหรือกําจัด
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับระบบเอกสาร
กํากับการขนส่งของเสียอันตราย
๓.๕.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณารวมกลุ่มราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง ใน
การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัดร่วมกัน
๓.๖ การบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๖.๑ ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนที่ ส ามารถนํ า ไปรี ไ ซเคิ ล ได้ ให้ ส่ ง ไปรี ไ ซเคิ ล ยั ง สถานที่
รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ และ ๑๐๖
๓.๖.๒ ของเสียอันตรายจากชุมชนที่ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑
๓.๗ การติดตามประเมินผล
ราชการส่วนท้องถิ่นควรติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน และวางแผนงานในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ในการประเมินว่าจุดเก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชนที่กําหนดไว้เป็นไปในทิศทางใด หากเก็บได้ปริมาณน้อย อาจจะยกเลิกไป แล้วเปลี่ยนจุดเก็บ
ใหม่ หรือเพิ่มจุดเก็บในบริเวณที่เก็บของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้ เทียบกับปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยควรศึกษารายละเอียดของพื้นที่ชุมชนหรือจุดทิ้งที่มีปริมาณของเสียอันตรายจาก
ชุมชนที่เก็บรวบรวมได้น้อยเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค
๓.๗.๒ จํานวนประชาชนและสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการแยกทิ้ง เปรียบเทียบกับ
จํานวนประชาชนและสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อขยาย
กิจกรรมการดําเนินงานให้ครอบคลุมขอบเขตทั้งหมด
๓.๗.๓ ความพึงพอใจของประชาชนและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
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ของเสียอันตราย
(Hazardous Waste)
กลุ่มถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่แห้ง
กิโลกรัม
น้ําหนัก
วิธีการบําบัด/กําจัด
รีไซเคิล
กําจัด
เจ้าหน้าที่ชั่ง
ลงชื่อ
ลงวันที่ / / .

ของเสียอันตราย
(Hazardous Waste)
กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
กิโลกรัม
น้ําหนัก
วิธีการบําบัด/กําจัด
รีไซเคิล
กําจัด
เจ้าหน้าที่ชั่ง
ลงชื่อ
ลงวันที่ / / .

ของเสียอันตราย
(Hazardous Waste)
กลุ่มกระป๋องสเปรย์ ขวดสารเคมีป้องกันและ
ปราบศัตรูพชื กระป๋องสี ขวดยาหมดอายุ
ขวดน้ํายาทําความสะอาด
กิโลกรัม
น้ําหนัก
วิธีการบําบัด/กําจัด
รีไซเคิล
กําจัด
เจ้าหน้าที่ชั่ง
ลงชื่อ
ลงวันที่ / / .
รูปแสดงตัวอย่างฉลากติดภาชนะบรรจุของเสียอันตราย

