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เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 
 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยดวยเตาเผาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องตนสําหรับเชื้อเพลิงขยะจากขยะ 
มูลฝอยชุมชน 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑการออกแบบและกอสรางสถานที่คัดแยกและ 
แปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลติเปนเช้ือเพลงิขยะเบ้ืองตน 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่  
การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสขุาภิบาล 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่  
การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานท่ีกําจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่  
การออกแบบกอสราง และการจัดการสถานท่ีหมักปุยจากมูลฝอย 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่  
การออกแบบ และกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปน
แหลงกําเนิดมลพษิที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย
ทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามลูฝอย 
 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส
มูลฝอยและที่รองรับมลูฝอยแบบพลาสติกท่ีใชในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 
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N.� �	�!!�=��,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� ���'A	�����	� '#"+5!<��*( 
(�)  �	�!!�=��,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� �����C�<�+	�������

��#��T��#+���7	7*�0!",2	���������!0�!�A	��'0!"��5�
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���	�,��#�,2	�0!"����)�<)
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(�)  �	+�G	��	��5!,��	" (�75� "	�B��",��	" "	���� "	�<UUD	 "	�����	 "	�
�����!"�� V�V) �����C�<�+	���#���$%& �	+�G	� ���!0�!�A	��'0!"��5�
"	�0!"�#G)*���*�
�0�!" ���!�	+�G	�!���
)*�
!��#�<'� )#("�*( �������=��=���	+�G	�)*��7�!�	"!�"�	����!�'��
  

(1) ��'#�����5!-/"������!
45,4"��5	��'#��(A	�+�'��,4",�'<�5��!
��5	 � ��+� 
�������
��$*)*��*�	�!!�=������� ����!�������D!"�#�=�"'#�0>(� (Uplift Pressure) 0!"�(A	�+�'��)*��*+5!7#(��4�-!
��
,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� 

(N) �	��������/I�	���������� �������	
�Y	87*�2	� =���	+��	�:#'�	�����4�-!

����!!�,45�!���(�)*� ����*�	�:#'�	�������	�,� 

(�)  !"�&����!�+5	" ; 0!",�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	����!!�=��+	�
��	�:A	��C�0!"�	��7�"	�=����	����	�,�0!"0�	'��(�)*�)*��*!
45 �75� �������2	
��=�������	�:�	:� 
!	�	�,A	�#�"	� B�"85!��A	��" ��(�)*�:!'�� ��(�)*���	"�����)�� ���+4�0�	 – !!� �#(� 24��,�	�/+
&0!",�	�)*� ����
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����	 ����<UUD	 ����,��!,	� ��C�+�� =���A	��'����*��!"���
	�)*�:#'<���H�	���!	�	�,A	�#�"	�!
5	"
���	�,� 

(�)  �	�!!�=�������D!"�#��	�����?@!�0!"����� ���'A	�����	�'#"+5!<��*( 
(�) �7��#,'��#�8>�)*��*��$,��#+����	�,� )�+5!�	��#'��5!�)*�:�+�!",#�6#,�#��(A	7�

�4�-!
 ��	��,*
�	
:	��	�,#�6#,�#��4�-!
 =��=�"'#�0!"�(A	 
(0) +�'+#("�#,'��#�8>�����(����!,2	�)	"3�$*��)
	)*�,	�	���!"�#�=�"�':	�

�(A	��#�0!"�4�-!
 =��+�!"+�'+#("�����!�����'��B'
�!�)#("��')*�:�+�!",#�6#,�#��4�-!
 ���!�(A	7��4�-!
 
B'
!	:�7�'�����*
��'!#' �#,'�,#"���	��&����2)=65�B��*�!)3��*�7��'��	���	=�5�,4" (High Density 
Polyethylene, HDPE) ���!�7�'�����*
��5���#��#,'�,#"���	��&B'
)#��<� �	��4�#,'��#�8>�)*�6�#"=������5!-/"���
=�5"!!���C� N ����2) '#"�*( 

(�.�)  �	��7�'��)*��*!#+�	�	�<��8>�+�A	 (Low Permeable Soil Liner) 
����!�'��
7#(�'�����*
��'!#'��	 � �8�+���+� =���*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	<�5���� � x �-O 
�8�+���+�+5!���	)* =���*7#(�������=��,4��(A	7��4�-!
!
45'�	��� B'
=�"'#�0!"�(A	7��4�-!
 (Hydraulic 
Head) +�!"<�5���� 1 �8�+���+� =���*7#(�'������������!7#(�������=��,4��(A	7��4�-!
 ��	���	!
5	"��!
 
1 �8�+���+� �5!�)*�:��*�	�-/"�4�-!
�"<� (�4�)*� �) 

(�.�)  �	��7�=65��#,'�,#"���	��&7#(��'*
��#�'��)*��*!#+�	�	�<��8>�+�A	 � x �-� 
�8�+���+�+5!���	)* (Single Geosynthetic Liner with 1 x 10-5 cm/s Low Permeable Soil) ����!�'��
 
7#(�=65��#,'�,#"���	��&����2) HDPE ��	���	 �.� �������+�0>(�<� '�	���0!"=65��#,'�,#"���	��&�*7#(�������=�� 
,4��(A	7��4�-!
 =��=�"'#��(A	7��4�-!
����!�#,'��#�8>�<�5���� 1 �8�+���+� ,5��7#(��5	"0!"�#,'�,#"���	��&��C�'��
�'!#'��	 � �8�+���+� �*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	)*�!���+#� <�5���� � x �-� �8�+���+�+5!���	)* (�4�)*� �) 

(�.1)  �	��7��#,'��#�8>�6,� (Composite Liner) �*�#��$��75��'*
��#��#,'��#�
8>�����2)=65��#,'�,#"���	��&7#(��'*
� ����=+5�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	0!"'��)*�!
457#(��5	"=65��#,'�,#"���	��&    
<�5���� � x �-O �8�+���+�+5!���	)* (�4�)*� 1 =�� N) 

(�.N)  �	��7��#,'��#�8>�,!"7#(� (Double Liner) ����!�'��
=65��#,'�
,#"���	��& HDPE � 7#(� ��	���	 �.� �������+�0>(�<� '�	���0!"=65��#,'�,#"���	��&7#(�����C�7#(������� 
�(A	7��4�-!
 =��=�"'#��(A	7��4�-!
����!=65��#,'�,#"���	��&7#(���<�5���� 1 �8�+���+� �5	!#+�	�	�8>�65	�
0!"�(A	<�5��!
��5	 � x �-1 �8�+���+�+5!���	)* ����5	"=65��#,'�,#"���	��&)#(",!"7#(��*7#(��������(A	7��4�-!

����!+��:,!��!
�#��0!"=65��#,'�,#"���	��&7#(��� 8>�"�*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	+�A	,�' � �8�+���+�+5!���	)* 
=��=�"'#�0!"�(A	7��4�-!
<�5���� �.� �8�+���+� (�4�)*� �) 

)#("�*( �	+�G	��	��5!,��	" �	�+�'+#(" �	�
>'0!��5! =���	��7��!��#,'��#�8>� 
=���	+�G	��	�)',!���$2	�7#(��#,'��#�8>������C�<�+	�0�!�A	��'0!"�	+�G	���5�
"	��	7�	�)*�
��*�
�0�!" ���!�	+�G	�!���)*�
!��#�<'� (�4�)*� �) )#("�*( �������=��=���	+�G	�)*��7�!�	"!�"�	����!�'��
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 (�)  �	"����������=��,4��(A	7��4�-!
 B'
+�!"��C��#,'�)*��*��	�)�)	�)	"���*
:	��(A	7��4�-!
 =���*��	�=09"=�"�!)*�:��D!"�#���	��,*
�	
2	
�+�=�"'#�)*����':	��	��!")#�0!"�4�-!
 
�#,'����)#� =���	��T��#+�"	�0!"�����!":#��������5	"�	�'A	����"	�-/"����4�-!
 �����������(A	7� 
�4�-!
+�!"!
45����!7#(��#,'��#�8>� B'
!	:�7���C�)5!�*�*8* (PVC) ���!)5!B��*�!)3��*� (PE) ���!)5!B��*�!)3��*�
7��'��	���	=�5�,4" (HDPE) 0�	'�,��65	�4�
&��	"<�5��!
��5	 N ��(� �:	��4 ����'��
=65���!"�
,#"���	��& =��
�	"��7#(����'���!)�	
��)*��*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	 ���!�5	��	��A	7��	,+�& (Hydraulic Conductivity) 
<�5��!
��5	 � x �-1 �8�+���+�+5!���	)* =��7#(�)*��*��	���	<�5��!
��5	 1 �8�+���+� ��
��5	"=����	�
�	'�!*
"0!")5!�������(A	7��4�-!
+�!"�*��	�,!'���!"�#��5	=�"'#��(A	7��4�-!
)*�
!�������'0>(� =+5+�!" 
<�5���� 1 �8�+���+� =���	�!!�=��)5!�������(A	7��4�-!
:�+�!"�*��3*�	�)',!��	�!�'+#�=����3*)A	��	�
,�!	')5! (�4�)*� O =�� P) 

(")  !!�=���	�������=���	��A	�#'�(A	7��4�-!
:	�����������=��,4��(A	7��4�-!

)*����'0>(���,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� B'
����5!�A	�#'�(A	�,*
��C�<�+	���#���$%& '#"�*(  

(�.�)  �7�'��)*��*!#+�	�	�<��8>�<�5���� � x �-O �8�+���+�+5!���	)* ��	 � 
�8�+���+� ���!�7��#,'��#�8>�����2)=65��#,'�,#"���	��&7#(��'*
���	<�5��!
��5	 �.� �������+� �	"!
45��7#(�'��)*��*
!#+�	�	��	�8>�65	�0!"�(A	<�5���� � x �-� �8�+���+�+5!���	)* ��	 � �8�+���+� 

(�.�)  �A	��'��
��6��! (freeboard) !
5	"��!
 � �8�+���+� ����!��	�,4"0!"�(A	 
)*����':	��	
�-�75�"���	 �N 7#��B�")*����'��75�"��
����	 �� �Q 

(�.1)  �*�	��������(A	)�("�5!����	
!!�,452	
�!� B'
:�+�!"<�5�����	+�G	��(A	
)�("+	��E��	
)*���*�
�0�!" 

(:)  !!�=�������������Y	8�*�)�����!�D!"�#��	������' <U<��� =���������Y	8)*��*
��������9������ B'
�����������Y	8��,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�:�+�!"!!�=������!
�D!"�#���	��0��0��0!"�Y	8�*�)� '#"�*( 

(�.�)  �*�5	<�5����:�'�����'0#(�+�A	 (�% 0!"�Y	8�*�)�) �������$2	
�����!
2	
�!�0!",�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� 

(�.�)  �*�5	<�5������!
�� �� 0!":�'�����'0#(�+�A	 (�.��% 0!"�Y	8�*�)�) 2	
��
!	�	� )#("��=���!�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� 

(�.1)  <�5�5!������'�����)*��5	�#"��*
:�����!�!�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�
,�0	2��	�  

(�.N)  �������	����	
�Y	8:	��5!-/"����4�-!
 B'
�	")5!�*�*8* (PVC) ���!)5!
B��*�!)3��*� (PE) ���!)5!B��*�!)3��*�7��'��	���	=�5�,4" (HDPE) ���!�5!���	
�Y	8��=���!����!=��'��"
0!"�5!-/"��� ����!�'=�"'#�0!"�Y	8=�����	
,45���
	�	�B'
3���7	+� (Passive control) =���	��	"
+A	=��5"��
��5	"0!"�5!���!)5!��=��'��" ����*��
�����	$ 1 - N ��+� ���!�	")5!��=��'��"=��+�'+#("
!����$&'4'�Y	8:	��5!-/"��� (Active control) ����!�A	�Y	8)*����'0>(�<��7����B
7�&��C��7�(!����" ����$*)*��*



O

����	$�Y	8���'0>(��	� ���!�7��A	:#'�Y	8)*����'0>(�B'
�	��6	<�������!���	
��	�'#�,5������ (Flaring) ����(�)*�
-/"����4�-!
  ���!��$*)*��*����	$�Y	8)*����'0>(�<�5�	��!�#��	��7����B
7�&��C��7�(!����" )#("�*( �	+�G	��	�
��5!
���	
!	�	��,*
:�+�!"!
45����$%&�	+�G	���$2	�!	�	�+	�)*��E��	
�A	��' (�4�)*� � =�� �) 

(H)  !!�=��0�	'0!"��(�)*�-/"����4�-!
����*0�	')*����	�,�����!�!"�#�����	$�4�-!

)*��0�	,�	�)*� ���!�)#("�*�	+��	��D!"�#�������(A	-�,#�6#,�4�-!
 ���!0#"!
45����(�)*�-/"����4�-!
 =������*��(�)*�
,A	�!",A	��#��!"�#,'����)#��4�-!
�	
�#�)*��*0�	')*����	�,�  

(7)  !!�=������:#'�	��(A	-� ����>"�5!�#��(A	=��)	"���	
�(A	2	
��,�	�)*� 
-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�����*���,�)3�2	� B'
�(A	-�)*����	
!!�+�!"��	�:	�!"�&����!� 8>�"
�5!������'6��,*
+5!,2	�=�'��!� =��,	�	���D!"�#��	����	
�(A	-�,4",�')*����':	�-���75�"��
����	 �� �Q
)*�65	��	 <��,45�����$��(�)*�-/"���)*�
#"<�5��' ���)#(",	�	��������=������������	$0!"�(A	-�75�"���	 �N 7#��B�" 
��75�"��
����	 �� �Q)*�65	��	 =��+�!"�D!"�#�<�5����(A	-�6,��#��(A	7��4�-!
 

(8)  !!�=����(�)*�H���B'
�!���(�)*�-/"���B'
����*��
��5	":	�=���0+)*�'���!�
�����$,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�<�5��!
��5	 �� ��+� ����!�7����B
7�&��(�)*�,A	��#����  
�4���	
�(A	 =����4�+��<��,�#�=�� �75� 
4�	���+#, ������$�"�& ���!�#�3�&<��B+<�)*����	�,��#�,2	���(�)*� 
����!������')#��*
2	�)*����	�,�=���'�/I�	��������9�������#�7��7������$������*
" (�4�)*� ��) 

(�)  !!�=���	���',�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	� B'
���'A	�����	�
'#"+5!<��*( 

(�.�)  7# (��4�-!
����!��'#��� (�'�� B'
�H�	���	�,4"0!"7# (��4�-!
+�!"
�A	�>"�>")#��*
2	�0!",�	�)*� ��	��#���"=09"=�" =����	���!'2#
���	��T��#+�"	� 

(�.�)  ��	��	'7#�'�	�0�	"7#(�,�')�	
 =����	��	'7#�'�	�0�	"0!"��5�
�A	:#'
����!'��<�5����*��	�7#��	���5	 1 +5! � ��=���	�+5!=��'��" �	��*��	��	'7#��	���5	 1 +5! � :�+�!"�*�	�
��,4:�&)	"���������5	:�<�5���'�	��#")�	
=���	��#'�8	������$���	'�� =��,	�	�����	
�(A	����!������
�	��#'�8	�0!"�#,'�������7#(�,�')�	
 

(�.1)  ,A	��#�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�)*��#��4�-!
)#��<�7#(�
,�')�	
 ��$*)*��*�	��7��#,'��#�8>���')#�'�	��� �	���')#�7#(�,�')�	
+�!"�*7#(�������8>�"�*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"
�(A	<�5�	���5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	0!"�����#,'��#�8>�'�	��5	" 7#(�������,�')�	
:��7�=65��#,'�,#"���	��&
��	<�5��!
��5	 � �������+� =���7�'�����)#�7#(�����	<�5��!
��5	 � �8�+���+� ����!��4���7�	�,#(�����'��
,A	��#��D!"�#��	��#")�	
0!"'�� (�4�)*� ��) 

(�.N)  ,A	��#�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�)*��#��4�-!
)#��<�7#(�
,�')�	
 ��$*<�5�*�	��7��#,'��#�8>���')#�'�	��� ����*7#(�������)*��*�5	!#+�	�	�8>�65	�0!"�(A	<�5���� � x �-O 
�8�+���+�+5!���	)* ��	���	<�5��!
��5	 N� �8�+���+� =���7�'�����)#�7#(���!*���	���	<�5��!
��5	 N� 
�8�+���+� ����!��4���7����'�� (�4�)*� �1) 
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(�.�)  ,A	��#�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�)*��#��4�-!
)*�
5!
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	����!<�5��5	�,*
"5	
 ��$*�7��#,'��#�8>� �	��7�'�����*
��4'�	��5	" 7#(�������:��*�5	!#+�	�	�8>�65	�
0!"�(A	<�5���� � x �-� �8�+���+�+5!���	)* ��	���	<�5��!
��5	 N� �8�+���+� =���*'��7#(�,�')�	
��	���	<�5
��!
��5	 N� �8�+���+� ����!7#(������� ����!��4���7����'���D!"�#��	��#'�8	� (�4�)*� �1) 

(�.�)  ,A	��#�,�	�)*�-/"����4�-!
!
5	"�4���#�,�0	2��	�)*��#��4�-!
)*�
5!

,�	

	����!<�5��5	�,*
"5	
 ��$*<�5�*�	��7��#,'��#�8>� 7#(��������*�#��$��75��'*
��#���$*�7��#,'��#�8>���C�'��
���*
� 

(I)  ��$*)*��*�	�!!�=������!
�'!	
��	��7�"	�,�	�)*�-/"��� =���7����B
7�&�4�-!

��#":	���',�	�)*�7#����	� B'
�	�0�' ��(! �5!� �4�-!
 ����A	�>"�>" 

(�.�)  0�	'=���#��$�0!"�� (�)* �)* �:�'A	�����	� B'
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รูปที่ 1  วัสดุกันซึมแบบดินที่มีอัตราการไหลซึมตํ่า
         (Low Permeable Soil Liner) 



 
รูปที่ 2  วัสดุกันซึมแบบแผ่นวัสดุสังเคราะห์ช้ันเดียว  

       (Single Geosynthetic Liner)



รูปที่ 3  วัสดุกันซึมผสม (1) (Composite Liner 1) 



รูปที่ 4  วัสดุกันซึมผสม (2) (Composite Liner 2) 



 
 รูปที่ 5  วัสดุกันซึมสองช้ัน (Double Liner) 



รูปที่ 6  ตัวอย่างการขึงปลายแผ่นวัสดุสังเคราะห์



รูปที่ 7  รายละเอียดของท่อรวบรวมนํ้าชะมูลฝอย



รูปที่ 8  แรงดันนํ้าชะมูลฝอยเหนือวัสดุกันซึม



รูปที่ 9  ตัวอย่างท่อระบายก๊าซจากสถานที่ฝังกลบมลูฝอย 



รูปที่ 10  ลักษณะการวางท่อสูบก๊าซแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าในพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย 



 
รูปที่ 11 พ้ืนที่ฉนวน



รูปที่ 12  การปิดทับช้ันสุดท้ายสําหรับการใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์ปิดคลุมด้านบน 



รูปที่ 13  การปิดทับช้ันสุดท้ายสําหรับการใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุปิดคลุมด้านบน 



 4” 

 8” 

รูปที่ 14  รายละเอียดของบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า
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ภาคผนวก 
ท้าย 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

--------------------------------------- 

๑. ในประกาศนี้  
“ของเสียอันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ของเสียท่ีปนเป้ือนหรือมีส่วนประกอบของสารที่มี

คุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารท่ี
เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อ
หรือมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่อ่ืนในชุมชน เว้นแต่สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และของเสียกัมมันตรังสี 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจํา รวมถึง
สถานที่ซ่ึงใช้เป็นท่ีผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจํา ยกเว้นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“การเก็บรวบรวม” หมายความว่า การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดหรือจาก
ภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนที่จัดไว้เป็นการเฉพาะในชุมชน 

“การเก็บกัก” หมายความว่า การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเก็บรวบรวมได้จากชุมชนไว้ใน
สถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือรอการขนส่งไปทําการบําบัดหรือการกําจัด 

“การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานท่ีเก็บกักของเสียอันตราย
จากชุมชน ไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 

“การรีไซเคิล” หมายความว่า การเปลี่ยนหรือแปรรูปวัสดุรีไซเคิลให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“วัสดุรีไซเคิล” หมายความว่า มูลฝอยหรือส่วนประกอบของมูลฝอยที่มีศักยภาพในการใช้แทน 

วัตถุดิบใหม่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
ป่าชุมชน และพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงพ้ืนที่ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือ
เขตอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบเพ่ือการประปา 

๒. ประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชนตามแนวทางน้ี แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี อปท. 
และประชาชนเกิดความเข้าใจและจดจําได้ง่ายในการร่วมกันจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ต้ังแต่การจัดเตรียม
ภาชนะแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม และเก็บกักเพ่ือนําไปกําจัด ดังน้ี 
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๒.๑ กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิ เช่น ถ่านไฟฉายท่ีไม่

สามารถอัดประจุซํ้าได้ ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม เป็นต้น และเซลล์ทุติยภูมิ เช่น ถ่ายไฟฉายที่สามารถอัดประจุ
ไฟซํ้าได้ แบตเตอรี่โทรศัพทเ์คลื่อนท่ี แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล เป็นต้น 

๒.๒ กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด 
๒.๓ กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์ ขวดสารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพืช กระป๋องสี 

ขวดยาหมดอายุ และขวดน้ํายาทําความสะอาด เป็นต้น 
๓ ขั้นตอนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

๓.๑ การเตรียมความพร้อมในภาพรวม 
๓.๑.๑ การกําหนดหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

ราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการประชาสัมพันธ์ 
การเก็บรวบรวม การเก็บกัก รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง การบําบัด และการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 
 ๓.๑.๒ การศึกษาข้อมูลปริมาณ และแหล่งกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดรูปแบบการจัดการและการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งจัดทํางบประมาณท่ีจําเป็นได้อย่าง
เหมาะสม โดยข้อมูลที่รวบรวมควรประกอบไปด้วย 

(๑) แหล่งกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน และข้อมูลขนาดของแต่ละแหล่งกําเนิด เช่น 
จํานวนผู้อยู่อาศัยหรือจํานวนครัวเรือนในบ้านพักอาศัย จํานวนลูกจ้างในสถานประกอบการและจํานวนห้องพัก
ในโรงแรม เป็นต้น 

(๒) อัตราการเกิดของเสียอันตรายแต่ละประเภทจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ อาจแตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นที่และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากในพื้นที่มีความแตกต่างของความเจริญทางเศรษฐกิจ  
ให้คํานึงถึงความแตกต่างน้ี ดังน้ัน ควรดําเนินการสํารวจของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในชุมชน 
เพ่ือนํามาคํานวณหาอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหล่งกําเนิดแต่ละประเภทต่อไป 

(๓) ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากชุมชนประเมินได้จากการนําอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชนจากแต่ละแหล่งกําเนิดคูณกับขนาดของแหล่งกําเนิดต่าง ๆ แล้วนําผลคูณของของเสียอันตราย
จากชุมชนแต่ละประเภทมารวมกัน นอกจากนี้ การประเมินปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนสามารถคํานวณได้
จากการนําร้อยละของของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีได้จากการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยคูณกับ
ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
 ๓.๑.๓ การกําหนดรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้ง 

ราชการส่วนท้องถิ่นควรเลือกรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 
โดยพิจารณาจากผลการสํารวจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของ
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ประชาชนในการเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้ง การเก็บรวบรวมและสัดส่วนของผู้ที่จะให้ความร่วมมือในการ
แยกท้ิง และพิจารณาจากความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และ
อุปกรณ์ เป็นต้น จากนั้นควรกําหนดเป้าหมายปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีคาดว่าจะเก็บรวบรวมได้ โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของความร่วมมือจากชุมชน การกําหนดรูปแบบการแยกทิ้ง ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณาเลือกรูปแบบการแยกทิ้งตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่หรือสามารถเลือกใชัวิธีผสมผสานก็ได้ 
รูปแบบการแยกท้ิงมี ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

(๑) การแยกทิ้งที่ท่ีอยู่อาศัยหรืออาคาร เพ่ือให้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปที่มีช่อง
รองรับของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมพร้อมกับมูลฝอยทั่วไป 

(๒) การแยกทิ้งท่ีท่ีอยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนด เช่น ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 
แล้วจัดให้มีการเก็บรวบรวมโดยยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

(๓) การนําของเสียอันตรายจากชุมชนไปทิ้งยังภาชนะหรือจุดทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จัดไว้ให้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) สถานที่ราชการ ร้านค้าที่ให้ความร่วมมือหรือสถานที่
ท่ีกําหนด เป็นต้น 

(๔) การนําของเสียอันตรายจากชุมชน ไปท้ิงในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดย
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
 ๓.๑.๔ การเตรียมงบประมาณ 
 (๑) ราชการส่วนท้องถิ่นควรจัดเตรียมงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ การเก็บรวบรวม 
การเก็บกัก การขนส่ง การบําบัดและการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ให้สอดคล้องกับรูปแบบ และวิธีการ
แยกท้ิง และความร่วมมือจากชุมชน 
 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่นควรกําหนดอัตราค่าบริการในการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยคํานึงถึงต้นทุนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
บําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และควรคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 ๓.๒ การแยกทิ้ง 
 เพ่ือให้เกิดการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ราชการส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑ จัดกิจกรรมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจในการแยกทิ้ง 
ของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ให้ความรู้ในการทิ้งอย่างปลอดภัย เช่น แจ้งให้ผู้ท้ิงบรรจุหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ในหีบห่อท่ีสามารถป้องกันการแตกหักก่อนทิ้ง และไม่ทุบหรือเจาะภาชนะ เป็นต้น และสนับสนุน
ให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปตามรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งท่ีเลือกไว้ 
 ๓.๒.๒ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นควรขอ
ความร่วมมือหรือกําหนดให้สถานประกอบการ สถานที่ราชการ หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด จัดเตรียมพ้ืนท่ีและ
ภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ แยกจากภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป 



๔ 

 
 ๓.๒.๓ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกท้ิงที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนด ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดวันและเวลาท่ีจะดําเนินการเก็บรวบรวม และราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับ
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ 
 ๓.๒.๔ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกท้ิงด้วยการนําของเสียอันตรายจากชุมชนไปท้ิงยังภาชนะหรือ
จุดท้ิงท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน 
ตามจุดทิ้งท่ีมีความสะดวกต่อผู้ท้ิงและต้ังอยู่ในบริเวณท่ีสามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้ จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด 
ต่อจํานวนประชากร ๘๐๐ คน พร้อมท้ังมีป้ายแสดงจุดท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างชัดเจน โดยภาชนะ
รองรับต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) ทําจากวัสดุท่ีแข็ง 
 (๒) สามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ย หรือสัมผัสของสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์รําคาญ หรือเด็กได้ 
 (๓) มีสีส้ม หรือสีเทาฝาสีส้ม หรือสีอ่ืนท่ีไม่ใช่สีน้ําเงิน เขียว เหลือง และแดง เพ่ือให้
สามารถแยกประเภทภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ได้
อย่างชัดเจน และไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอ่ืน 
 (๔) ภาชนะรองรับต้องประกอบไปด้วยภาชนะย่อย หรือมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในภาชนะ 
สําหรับรองรับการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ กลุ่ม ตามข้อ ๒ โดยมีความจุเพียงพอในการรองรับ
ปริมาณของเสยีอันตรายจากชุมชนท่ีจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดเก็บรวบรวม 
 (๕) มีช่องท้ิงขนาดพอเหมาะกับของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท เพ่ือให้
ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนลงภาชนะได้ถูกประเภท และควรป้องกันไม่ให้มีการนําของเสีย
อันตรายจากชุมชนออกภาชนะได้ 
 (๖) มีขนาดและความสูงในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สังเกตเห็นได้ง่าย 

๓.๒.๕ ควรจัดให้มีสถานท่ี ถ่าย เท หรือท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน ในท่ีหรือทางสาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศน้ี และควบคุมมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง ของเสียอันตรายจากชุมชนในท่ี
หรือทางสาธารณะ 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
 ราชการส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล หรือบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดําเนินการ 
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ควรดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

๓.๓.๑ จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ให้มีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ โดยอาจเป็นรถหรือเรือตามลักษณะของการอยู่อาศัยในชุมชน 

 (๑) ยานพาหนะมีลักษณะ ดังน้ี 
๑) ติดป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความท่ีชัดเจน ท้ังด้านซ้าย ขวา และหลัง เพ่ือระบุว่า

เป็นยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
๒) กรณียานพาหนะมีระบบไฮดรอลิค ระดับแขนที่ยกถังของเสียอันตรายจากชุมชน

ใส่ตัวถังยานพาหนะ ต้องสูงไม่เกิน ๑.๕ เมตร หรือระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 



๕ 

 
๓) ยานพาหนะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือประจํายานพาหนะท่ีเหมาะสม เช่น วิทยุ

สื่อสาร และถังดับเพลิง เป็นต้น 
๔ ) กรณี ท่ีเป็นรถเก็บขน เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบห้ามล้อ และ

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก 
๕) กรณีท่ีเป็นเรือเก็บขน เครื่องยนต์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) ตัวถังของยานพาหนะในส่วนท่ีบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน 

๑) ต้องทําด้วยโครงโลหะที่มีความแข็งแรง ทนสนิม ป้องกันการรั่วไหลได้ และมี
ประตูเปิด - ปิดมิดชิด 

๒) ต้องมีช่องหรือภาชนะแยกของเสียอันตรายจากชุมชนตามแต่ละประเภท  
๓) ในกรณีท่ีใช้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยชุมชนเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก

ชุมชนร่วมด้วย จะต้องติดต้ังช่องเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนด้านหลังห้องโดยสารคนขับ ท้ังน้ี ช่องเก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชนต้องทําด้วยโครงโลหะหนาท่ีมีความแข็งแรง ทนสนิม และมีประตูเปิด – ปิดมิดชิดและมี
สัญลักษณ์แสดงของเสียอันตรายจากชุมชนบริเวณช่องเก็บอย่างชัดเจน 
 ๓.๓.๒ กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สวมเสื้อผ้าท่ีรัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น 
ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าหุ้มแข้ง แว่นตานิรภัย และหน้ากากกรองฝุ่นและสารเคมี เป็นต้น 
 (๒) ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดี 
 (๓) เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้หมด หรือให้มีปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนตกค้างน้อยท่ีสุด และควบคุมไม่ให้เกิดการแตกหักหรือร่ัวไหลขณะเก็บรวบรวม 
 (๔) ในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น นอกเหนือจากกลุ่มท่ีกําหนด
ปะปนมา ให้แยกของเสียอันตรายจากชุมชนดังกล่าว และเก็บด้วยภาชนะต่างหาก 

๓.๓.๓ กําหนดให้พนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี 
 (๒) จัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และควรหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในเวลาท่ีการจราจรคับคั่ง 
 (๓) ระมัดระวังมิให้บรรทุกของเสียอันตรายจากชุมชน เกินพิกัดนํ้าหนักท่ีกําหนดไว้ของ
ยานพาหนะ และมิให้ของเสียอันตรายจากชุมชนตกหล่นในระหว่างการเก็บรวบรวม 
 (๔) ห้ามมิให้ระบายนํ้าเสียที่เกิดจากการล้างยานพาหนะลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
พ้ืนที่สาธารณะ โดยให้ถ่ายลงรางระบายน้ําเสียซ่ึงไหลลงสู่บ่อหรือถังท่ีรองรับนํ้าชะจากของเสียอันตรายจากชุมชน
เป็นการเฉพาะ 
 (๕) บันทึกข้อมูลการใช้รถโดยประกอบด้วยอย่างน้อย ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลข
ทะเบียนรถ วันท่ี จุดเริ่มต้นและระยะทางรวม 



๖ 

 
 (๖) ไม่ควรนํายานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 
 (๗) หากเกิดอุบัติเหตุท่ีทําให้เกิดการรั่วไหลของของเสียอันตรายจากชุมชน ให้
ดําเนินการระงับเหตุและการรั่วไหลเบื้องต้น หากเป็นเหตุร้ายแรงหรือไม่สามารถระงับเหตุด้วยตนเองได้ ควรแจ้ง
ขอความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่เกิดเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของราชการส่วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นต้น 
 ๓.๓.๔ จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน และ
พนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง โดยอย่างน้อยควรมีการ
เอ็กซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจการทํางานของตับและไต 
 ๓.๓.๕ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและพนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน อย่างน้องปีละ ๑ คร้ัง 

๓.๔ การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 
ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีดําเนินการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน หรือมอบหมายให้นิติ

บุคคล หรือบุคคลดําเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 
๓.๔.๑ ให้จัดเตรียมสถานท่ีเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน โดยพิจารณาพ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัด

มูลฝอยชุมชนท่ีมีอยู่เดิม หรือควรอยู่ในบริเวณเดียวกับสถานท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นใช้ดําเนินการคัดแยก ขนถ่าย 
กําจัด หรือดําเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับมูลฝอยทั่วไป พร้อมจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละ
ประเภท 

๓.๔.๒ กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ตามข้อ ๓.๔.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยสถานท่ีควรมีลักษณะ ดังน้ี 

(๑) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่ม นํ้าท่วมถึง 
(๒) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จากเขตโบราณสถาน เขตอนุรักษ์และแหล่ง

ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๓) อยู่ห่างจากบ่อนํ้าด่ืมของประชาชน แหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา และโรงผลิต

นํ้าประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หรืออยู่ในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของบ่อนํ้าด่ืมหรือนํ้าประปา
ท่ีผลิต 

(๔) อยู่ห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 
หรืออยู่ในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งนํ้าน้ัน 

(๕) สถานท่ีกักเก็บ ควรมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับรองรับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน
ท่ีรวบรวมได้ในรอบปี 

(๖) อาคารเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนควรเป็นอาคารปิด มีระบบควบคุมการ
ระบายอากาศ และพื้นผิวต้องทําด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการทําลายจากการแตก หักหรือรั่วไหลของของเสียอันตราย
จากชุมชน 



๗ 

 
(๗) พ้ืนของบริเวณเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ต้องมีความลาดเอียงสู่รางระบาย

นํ้าเสีย และบ่อหรือถังท่ีรองรับน้ําชะจากของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ 
(๘) ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยการสร้างความเข้าใจท่ี

ถูกต้อง 
 ๓.๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล เช่น พลั่ว 
ทราย ขี้เลื่อย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชน เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย เป็นต้น 
 ๓.๔.๔ จัดให้มีป้ายหรือข้อความแสดงสถานท่ีเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีบริเวณ
ทางเข้า ป้ายบ่งช้ีบริเวณที่ต้ังภาชนะสําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท และแผนผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานในส่วนของสถานท่ีเก็บกัก 
 ๓.๔.๕ จัดให้มีข้อมูลสารอันตรายท่ีเป็นส่วนประกอบของของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ติดไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นอย่างชัดเจน 
 ๓.๔.๖ ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ให้ดําเนินการดังน้ี 
 (๑) สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกัน
สารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง เป็นต้น 
 (๒) ห้ามด่ืมน้ําหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บกัก 
 (๓) ห้ามสูบบุหร่ีหรือกระทําให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บกัก 

(๔) ตรวจสอบของเสียอันตรายจากชุมชน คัดแยกและบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน
ในภาชนะตามประเภทท่ีกําหนด 

(๕) เม่ือบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนเต็มภาชนะแล้ว ให้ช่ังน้ําหนัก ติดฉลากให้
มองเห็นได้ชัดเจน ดังรูปแสดงฉลาก เพ่ือระบุประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน นํ้าหนัก และวันที่ และบันทึก
ข้อมูลในแต่ละครั้งที่มีการนําของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้มายังสถานที่เก็บกัก และสรุปข้อมูลเป็น
ประจําทุกเดือน จัดทําเป็นฐานข้อมูล 

(๖) เม่ือมีการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดแล้ว ให้นํา
ภาชนะท่ียังมีสภาพดีใช้การได้กลับมาใช้ใหม่ โดยนําฉลากเดิมออกและทําความสะอาดภาชนะบรรจุ 

(๗) ต้องจัดให้มีที่ว่างระหว่างภาชนะโดยพิจารณาจากขนาดและการจัดวางภาชนะบรรจุ
ให้เหมาะสมตามขนาดของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถเข้าไปทําความสะอาดหรือกู้ภัยได้ และไม่วางภาชนะซ้อนกันสูง
เกินกว่า ๑.๕ เมตร เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

(๘) ต้องดําเนินการตรวจสอบสถานท่ีเก็บกักอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยตรวจสอบ
สภาพของภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน การร่ัวไหลแตกหักของของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีอยู่ใน
ภาชนะ อุปกรณ์สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

(๙) ควรจัดให้มีการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัดอย่างน้อย 
ทุก ๆ ๙๐ วัน เน่ืองจากของเสียอันตรายจากชุมชนบางประเภทเม่ือหมดอายุการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพซ่ึง



๘ 

 
อาจเป็นของเหลวรั่วไหลออกมา ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาของเหลวหกหล่นในขณะขนย้าย หรือเม่ือมีปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชนเพียงพอต่อการขนส่งไปบําบัดหรือกําจัดในแต่ละเที่ยว 
 ๓.๕ การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
 ๓.๕.๑ ราชการส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล หรือบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการ
ขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานที่เก็บกักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่ึงไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวม สามารถดําเนินการได้ เว้นแต่ขนส่ง จากสถานที่เก็บกักไปบําบัดหรือกําจัด 
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยโรงงานเก่ียวกับระบบเอกสาร
กํากับการขนส่งของเสียอันตราย  
 ๓.๕.๒ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณารวมกลุ่มราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง ใน
การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัดร่วมกัน 
 ๓.๖ การบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
 ๓.๖.๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไปรีไซเคิลยังสถานท่ี 
รีไซเคิลท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ และ ๑๐๖ 
 ๓.๖.๒ ของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ 
 ๓.๗ การติดตามประเมินผล 

ราชการส่วนท้องถิ่นควรติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน และวางแผนงานในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ในการประเมินว่าจุดเก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชนท่ีกําหนดไว้เป็นไปในทิศทางใด หากเก็บได้ปริมาณน้อย อาจจะยกเลิกไป แล้วเปลี่ยนจุดเก็บ
ใหม่ หรือเพ่ิมจุดเก็บในบริเวณที่เก็บของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

๓.๗.๑ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเก็บรวบรวมได้ เทียบกับปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนท่ีตั้งเป้าหมายไว้ โดยควรศึกษารายละเอียดของพ้ืนที่ชุมชนหรือจุดทิ้งท่ีมีปริมาณของเสียอันตรายจาก
ชุมชนท่ีเก็บรวบรวมได้น้อยเป็นพิเศษ เพ่ือพิจารณาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค 
 ๓.๗.๒ จํานวนประชาชนและสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแยกทิ้ง เปรียบเทียบกับ
จํานวนประชาชนและสถานประกอบการที่มีอยู่ท้ังหมดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือขยาย
กิจกรรมการดําเนินงานให้ครอบคลุมขอบเขตท้ังหมด 
 ๓.๗.๓ ความพึงพอใจของประชาชนและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste) 

กลุ่มถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่แห้ง 
นํ้าหนัก             กิโลกรมั     

         วิธีการบําบัด/กําจัด        รีไซเคิล 
                                        กําจัด 

ลงช่ือ                          เจ้าหน้าท่ีชั่ง 
ลงวันที่     /     /     . 

 

ของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste) 

กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
นํ้าหนัก             กิโลกรมั     

        วิธีการบําบัด/กําจัด        รีไซเคิล 
                                       กําจัด 

ลงช่ือ                          เจ้าหน้าท่ีชั่ง 
ลงวันที่     /     /     . 

 

ของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste) 

กลุ่มกระป๋องสเปรย ์ขวดสารเคมีป้องกนัและ
ปราบศัตรูพืช กระป๋องสี ขวดยาหมดอาย ุ

ขวดนํ้ายาทําความสะอาด 
นํ้าหนัก             กิโลกรมั     

        วิธีการบําบัด/กําจัด        รีไซเคิล 
                                       กําจัด 

ลงช่ือ                          เจ้าหน้าท่ีชั่ง 
ลงวันที่     /     /     . 

 

รูปแสดงตัวอย่างฉลากติดภาชนะบรรจุของเสียอันตราย 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง 
ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม   เ ร่ือง  
กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่ เลี้ยงสัตว   
หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เตาเผามูลฝอย”  หมายความถึง 
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน  หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
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ขอ ๓ ใหเตาเผามูลฝอยตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

ขอ ๔ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยที่เปนวัตถุอันตราย 
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข  หรือมูลฝอยที่เปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 

ขอ ๕ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผามูลฝอยปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  
เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดสามป  นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหเตาเผามูลฝอยเกาปลอยทิ้ง
อากาศเสียตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม  แตใหเวลาหาปสําหรับ
เตาเผามูลฝอยเกาขนาดมากกวา  ๕๐  ตันตอวัน  ในการควบคุมสารประกอบไดออกซิน  ตามมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก 
เตาเผามูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่ เลี้ยงสัตว   
หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เตาเผามูลฝอย”  หมายความถึง 
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน  หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 

“สภาวะแหง”  หมายความวา  สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย 
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ขอ ๓ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยที่เปนวัตถุอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข  หรือมูลฝอยที่เปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเกาไว  ดังตอไปนี้ 

สารมลพิษ หนวย 
เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต  ๑  ตัน   

แตไมเกิน  ๕๐  ตันตอวัน 

เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา   

๕๐  ตันตอวัน 
๑. ปริมาณฝุนละออง 
 (TSP) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๔๐๐ ไมเกิน  ๑๒๐ 

๒. กาซซัลเฟอร 
 ไดออกไซด   
 (SO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๓๐ 

๓. กาซออกไซด 
 ของไนโตรเจน 
 (NOx  as  NO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๒๕๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 

๔. กาซไฮโดรเจน 
 คลอไรด  (HCl) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๑๓๖ ไมเกิน  ๒๕ 

๕. สารปรอท  (Hg) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๐๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 
๖. สารแคดเมี่ยม   
 (Cd) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 

๗. สารตะก่ัว  (Pb) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๑.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 
๘. สารประกอบ 
 ไดออกซิน 
 (PCDD/PCDFs) 

นาโนกรัมตอลูกบาศก
เมตรคํานวณผลในรูปของ
หนวยความเขมขน
เทียบเคียงความเปนพิษตอ
มนุษย 
(PCDD/Fs  as  Toxic  
Equivalent  ;  I-TEQ)   

ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 

๙. คาความทึบแสง 
 (Opacity) 

รอยละ ไมเกิน  ๒๐ ไมเกิน  ๑๐ 
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ขอ ๕ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม  และเตาเผา
มูลฝอยเกาเฉพาะสวนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

สารมลพิษ หนวย 
เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผาไหม 
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต  ๑  ตัน   

แตไมเกิน  ๕๐  ตันตอวัน 

เตาเผามูลฝอยท่ีมีกําลังการเผา 
ไหมในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา   

๕๐  ตันตอวัน 
๑. ปริมาณฝุนละออง 
 (TSP) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๓๒๐ ไมเกิน  ๗๐ 

๒. กาซซัลเฟอร 
 ไดออกไซด   
 (SO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๓๐ ไมเกิน  ๓๐ 

๓. กาซออกไซด 
 ของไนโตรเจน 
 (NOx  as  NO2) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๒๕๐ ไมเกิน  ๑๘๐ 

๔. กาซไฮโดรเจน 
 คลอไรด  (HCl) 

สวนในลานสวน ไมเกิน  ๘๐ ไมเกิน  ๒๕ 

๕. สารปรอท  (Hg) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๐๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 
๖. สารแคดเมี่ยม   
 (Cd) 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๐๕ 

๗. สารตะก่ัว  (Pb) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน  ๑.๕ ไมเกิน  ๐.๕ 
๘. สารประกอบ 
 ไดออกซิน 
 (PCDD/PCDFs) 

นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
คํานวณผลในรูปของหนวย
ความเขมขนเทียบเคียง
ความเปนพิษตอมนุษย 
(PCDD/Fs  as  Toxic  
Equivalent  ;  I-TEQ)   

ไมเกิน  ๐.๕ ไมเกิน  ๐.๑ 

๙. คาความทึบแสง 
 (Opacity) 

รอยละ ไมเกิน  ๑๐ ไมเกิน  ๑๐ 

ขอ ๖ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย  ใหคํานวณผล
ที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  
(Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน  (O2)  รอยละ  ๗   

ขอ ๗ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย  ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Matter  Emissions  from  

Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธีตรวจวัดอื่น 
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) การตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfur  Acid  Mist  and  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๓) การตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน  ใหใชวิธี  Determination  of  Nitrogen  Oxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๔) การตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen  Chloride  
Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๕) การตรวจวัดสารปรอท  สารแคดเมี่ยม  และ  สารตะกั่ว  ใหใชวิธี  Determination  of  
Metals  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว  หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๖) การตรวจวัดสารประกอบไดออกซิน  ใหใชวิธี  Determination  of  Polychlorinated  Dibenzofurans  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว  หรือวิธี
ตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

(๗) การตรวจวัดคาความทึบแสง  ใหใชวิธีตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน  
ทั้งนี้แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง  และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย  รวมทั้ง  ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิ 
เขมาควันของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 

ประกาศกรมควบคุมมลพษิ 
เร่ือง  หลกัเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถงุพลาสตกิใสมลูฝอยและ 

ที่รองรับมลูฝอยแบบพลาสตกิที่ใชในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ 
 

 
โดยที ่เปนการสมควรจะใหมกีารกาํหนดหลกัเกณฑทางวิชาการเกีย่วคุณลักษณะของ

ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิทีใ่ชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
สําหรับใหหนวยงานของรัฐทีเ่กี่ยวของกบัการคัดแยก เก็บ ขน รวบรวมหรอืกําจดัมูลฝอยนาํไปใช
ประโยชนในการจัดการมูลฝอยจากชมุชนไดอยางมปีระสิทธิภาพและถกูตองตามหลกัเกณฑทาง
วิชาการ 
 

อาศยัอํานาจตามความในขอ ๑(๕) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมควบคมุมลพษิ จงึออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสตกิใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอย
แบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะไว ดังรายละเอียดทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

  นายอภิชัย    ชวเจริญพันธ 
     อธิบดีกรมควบคุมมลพษิ 

 
 



ภาคผนวก 
ทาย 

ประกาศกรมควบคุมมลพษิ 
เร่ือง หลกัเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกบัคุณลักษณะของถงุพลาสตกิใสมลูฝอยและ 

ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
 

 
๑.  หลักการและขอบเขต 

 
๑.๑  หลักการ เพื่อใหการคัดแยก  เก็บ  ขน  รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยจากชุมชนเปนไป

อยางมีระบบ เกิดประสิทธิภาพในการกาํจดั และสามารถนํามูลฝอยบางสวนกลบัมาใชประโยชนไดใหม 
๑.๒  ขอบเขต สําหรับใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการคัดแยก  เกบ็  ขน  รวบรวมหรือ

กําจัดมูลฝอยจากชุมชน นาํไปใชเปนแนวทางในการจัดซื้อ หรือจัดจางทาํถงุพลาสติกใสมูลฝอยและ 
ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
 
    ๒.  บทนิยาม 
 

“มูลฝอย”  ใหหมายถงึ  มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เก็บ  ขน  หรือ 
รวบรวมจากชมุชน แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และวัสดุที่ไมใชแลว
ของโรงงานที่มลัีกษณะและคณุสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“มูลฝอยทัว่ไป”  หมายความวา  มูลฝอยทีย่อยสลายไดยากหรืออาจจะยอยสลายไดเอง
ตามธรรมชาต ิ แตไมคุมกับตนทนุในการนํากลับมาทําเปนผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลติ 
ทางอุตสาหกรรม  เชน  กลองบรรจุนมพรอมด่ืม  โฟม  ซองหรือถงุพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารดวยวิธ ี
สูญญากาศ  ซองหรือถงุพลาสติกสําหรับบรรจุเครื่องอุปโภคดวยวิธีรีดความรอน  เปนตน 

“มูลฝอยยอยสลาย”  หมายความวา  มูลฝอยที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติและ/หรือ
สามารถนํามาหมักทําปุยได  เชน  เศษอาหาร  มูลสัตว  ซากหรือเศษของพืช  ผัก  ผลไม  หรือสัตว เปน
ตน แตไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช  ผัก  ผลไม  หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

“มูลฝอยทีย่ังใชได (รีไซเคิล)”  หมายความวา  มูลฝอยทีส่ามารถนํากลบัมาทาํเปน 
ผลิตภัณฑไดใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน เศษเหล็ก  แกว  พลาสติก  กระดาษ 
เปนตน 

 



 ๒

 
“มูลฝอยอนัตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่ปนเปอน หรือมีสวนประกอบของวัตถุดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุระเบิดได 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกไซดและวัตถุเปอรออกไซด 
(๔) วัตถุมีพษิ 
(๕) วัตถุทีท่ําใหเกดิโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรงัส ี
(๗) วัตถุทีก่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางพันธกุรรม 
(๘) วัตถุกัดกรอน 
(๙) วัตถุทีก่อใหเกดิการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอยางอื่นที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรืออาจทาํใหเกิด

อันตรายแกบุคคล  สัตว  พชืหรือทรัพย  
เชน หลอดฟลูออเรสเซนต  ถานไฟฉายหรือแบตเตอรีโ่ทรศพัทเคลื่อนที ่ ภาชนะทีใ่ชบรรจุสารกาํจัดแมลง
หรือวัชพชื  กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

“ถุงพลาสติกใสมูลฝอย”  หมายความวา  ถุงพลาสติกทีใ่ชใสมูลฝอยประเภทตางๆ 
กอนนาํไปเท หรือทิ้ง ยงัที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ซึ่งมีคุณลักษณะ  สี  เชือกหรือวัสดุผูกรัดปากถงุ
ตามทีก่ําหนดไว 

“ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก”  หมายความวา  ภาชนะที่ใชเก็บ  ขน  หรือรวบรวม 
มูลฝอยประเภทตางๆ กอนนาํไปกําจัด ซึ่งทําจากโพลิเอทิลีน  โพลิโพรพิลีน  หรือวัสดุประเภทอื่นๆที่มี
คุณลักษณะตามทีก่ําหนดไว 

 “เครื่องหมาย”  หมายความวา  รูปภาพ  ภาพถาย  ภาพประดิษฐ  ตรา  ชื่อ  คํา  ขอความ  
ตัวหนงัสือ  ตัวเลข  ลายมือชื่อ  กลุมของสี  รูปรางหรือรูปทรงของวัตถุ หรือส่ิงเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน 

“ที่สาธารณะ”  หมายความวา  ทีส่าธารณะตามกฎหมายวาดวยรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 

“สถานสาธารณะ”  หมายความวา  สถานสาธารณะตามกฎหมายวาดวยรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 
 
 



 ๓

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนทีม่ีวิถชีีวติเกี่ยวพันและมีการติดตอส่ือสารระหวางกัน
อยางเปนปกตแิละตอเนื่อง โดยเหตทุี่อยูในอาณาบรเิวณเดียวกนัหรือมอีาชพีเดียวกนัหรือประกอบกจิกรรม
ที่มีวัตถุประสงครวมกนั หรือมีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  หรือความสนใจรวมกนั 

 
๓. คุณลักษณะของถุงพลาสติกใสมูลฝอย 
 

ลักษณะทัว่ไป และคุณลักษณะทางฟสิกส ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ถุงพลาสติกใสขยะ และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงพลาสติกใสขยะ มอก. ๑๓๑๔-๒๕๓๘  

กรณีเปนถงุพลาสติกทีย่ังไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามวรรคหนึง่ ผูผลิตมี
หนาที่ตองดําเนินการใหถุงพลาสติกผานการรับรองมาตรฐานจากสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตามกฎหมาย 
 

๔. คุณลักษณะของที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก 
 

๔.๑ ลักษณะทั่วไป 
๔.๑.๑  ตัวถังและฝาถังตองทําจากวัสดุโพลิเอทิลีน ประเภทความหนาแนนปานกลาง 

(MDPE) หรือ ความหนาแนนสูง (HDPE) หรือวัสดุประเภทอื่นๆที่มีคุณสมบัติเทียบเทากบัวัสดุโพลิเอทลีิน 
ประเภทความหนาแนนปานกลาง (MDPE) หรือ ความหนาแนนสงู (HDPE) โดยตองมีสัดสวนของวัสดุ 
ที่ใชแลวในประเภทเดียวกันไมตํ่ากวารอยละ ๕๐ โดยน้าํหนัก และพืน้ผิวภายในของถังตองมีลักษณะ
เรียบมัน ไมบิดงอ รวมทั้งตองเปนเนื้อเดียวกันตลอดทั้งใบ (ยกเวนรอยตําหนทิี่บริเวณกนถงัซึ่งเกดิจาก
การฉีดพลาสติกเหลวเขาแบบจะตองไมมีผลเสียตอการใชงาน) 

๔.๑.๒  ตัวถงัและฝาตองเปนสีเดียวกัน 
๔.๑.๓  ฝาถังตองสามารถปองกนัการหก หลนและกลิน่ของมลูฝอยได นอกจากนีฝ้าถัง

ตองสามารถถอดออกจากตัวถังไดสะดวก 
๔.๑.๔  เปนถงัที่สามารถติดตัง้และเคลือ่นยายไดสะดวก 
๔.๑.๕  เปนถงัพลาสตกิที่ไดรับมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ถังพลาสตกิใสมูลฝอย 

หรือไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถงัพลาสติกสําหรับบรรจุน้าํ มอก. ๔๙๕-๒๕๒๖  
 
 
 



 ๔

กรณีเปนถงัพลาสตกิที่ยงัไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามวรรคหนึง่ 
ผูผลิตมีหนาทีต่องดําเนินการใหถังพลาสติกผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนผูตรวจสอบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

๔.๒   ลักษณะทางฟสิกส 
๔.๒.๑  สามารถทนตอรังสีอัลตราไวโอเลต 
๔.๒.๒  สามารถทนตอความรอนไดไมนอยกวา ๔๐ องศาเซลเซยีส 

๔.๓  ลักษณะทางเคม ี
สามารถทนตอสารเคมีประเภทกรดได เชน กรดอะซิติก ที่มีความเขมขนไมเกิน 

รอยละ ๑๐ (Acetic acid 10%), กรดคารบอนกิ (Carbonic acid) หรือ กรดโครมิค ที่มคีวามเขมขนไมเกนิ
รอยละ ๒๐ (Chromic acid 20%) เปนตน หรือสามารถทนตอสารเคมีประเภทดางได เชน แคลเซียม
คารบอเนต (Calcium carbonate) หรืออลูมิเนียมคลอไรด (Aluminum chloride) เปนตน 

 
๕. เครื่องหมาย 
 

ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิทีใ่ชในที่สาธารณะ และสถาน
สาธารณะใหใชเครื่องหมาย ดังนี ้

๕.๑  ถงุพลาสติกใสมูลฝอยแบงออกเปน ๔ ประเภท คือ 
๕.๑.๑  ถงุพลาสตกิสําหรบัใส  “มูลฝอยทัว่ไป”  ใหใชสีน้าํเงนิ และจะมีรูปภาพและ 

ขอความบนถงุดวยหรือไมก็ได  แตถาใชถงุสีอ่ืนตองมีรูปภาพคนสีดํากาํลงัทิง้มลูฝอยลงถัง  ในกรอบ 
ส่ีเหลีย่มผนืผาสีขาว และมีขอความวา  “มูลฝอยทัว่ไป”  ตัวอักษรเปนสขีาวในกรอบสีเ่หลีย่มผนืผาสดํีา  
เหนือรูปภาพคนฯ  อยูบนถงุดวยโดยรูปภาพและขอความดังกลาวตองมขีนาดที่เหมาะสมกบัถงุ  ไมหลุด
หรือลอกออกไดงายและอยูในตาํแหนงที่สามารถมองเหน็ไดชัดเจน  ตามแบบ คพ. ๑  

๕.๑.๒  ถงุพลาสติกสําหรับใส  “มูลฝอยยอยสลาย”  ใหใชสีดํา และจะมรูีปภาพและ 
ขอความบนถงุดวยหรือไมก็ได  แตถาใชถงุสีอ่ืนตองมีรูปภาพกางปลาและเศษผกัในกรอบสามเหลีย่ม ดาน
เทาสีดํา ภายใตกรอบสีเ่หลี่ยมผนืผาสีขาว และมีขอความวา  “มูลฝอยยอยสลาย”  ตัวอักษรเปนสีขาวอยู
ในกรอบสี่เหลีย่มผืนผาสีดํา  เหนือรูปภาพกางปลาและเศษผักฯ  อยูบนถุงดวยโดยรปูภาพและขอความ
ดังกลาวตองมขีนาดที่เหมาะสมกับถุง  ไมหลุดหรือลอกออกไดงายและอยูในตําแหนงทีส่ามารถมองเห็นได
ชัดเจน ตามแบบ คพ. ๒  

๕.๑.๓  ถงุพลาสตกิสําหรบัใส  “มูลฝอยทีย่งัใชได (รีไซเคิล)”  ใหใชสีเหลอืง หรือ 
สีขาวขุนหรือสีขาวใส และจะมีรูปภาพและขอความบนถงุดวยหรือไมก็ได  แตถาใชถงุสีอ่ืนตองมีรูปภาพ 



 ๕

ลูกศร ๓ ดอก หัวลกูศรหมุนตามเข็มนาฬิกาตอกนัเปนรูปสามเหลีย่มดานเทามีสีดําในกรอบสีเ่หลีย่มผืนผา
สีขาว และมีขอความวา  “มูลฝอยทีย่ังใชได (รีไซเคลิ)”  ตัวอักษรเปนสขีาวในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผาสดํีา  
เหนือรูปภาพลูกศรฯ  อยูบนถุงดวยโดยรปูภาพและขอความดงักลาวตองมีขนาดที่เหมาะสมกบัถงุ   
ไมหลุดหรือลอกออกไดงายและอยูในตําแหนงที่สามารถมองเหน็ไดชัดเจน  ตามแบบ คพ. ๓  

๕.๑.๔  ถงุพลาสตกิสําหรบัใส  “มูลฝอยอันตราย”  ใหใชสีสม และจะมีรูปภาพและ 
ขอความบนถงุดวยหรือไมก็ได  แตถาใชถงุสีอ่ืนตองมีรูปภาพหวักะโหลกกับกระดูกไขวทับกนัสีดําในรูป
หัวลูกศรชี้ลงในกรอบวงกลมสีดํา  ภายใตกรอบสี่เหลีย่มผนืผาสีขาว และมีขอความวา  “มูลฝอยอันตราย”  
ตัวอักษรเปนสขีาวในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผาสีดํา เหนือรูปภาพหวักะโหลกกับกระดูกไขวฯ  อยูบนถุงดวย
โดยรูปภาพและขอความตองมีขนาดที่เหมาะสมกับถงุ  ไมหลุดหรือลอกออกไดงายและอยูในตาํแหนงที่
สามารถมองเหน็ไดชัดเจน  ตามแบบ คพ. ๔  

๕.๒  ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ 
๕.๒.๑  ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิ  “มูลฝอยทัว่ไป” ใหเปนไปตามแบบ คพ. ๕   

โดยมีรายละเอยีดดังนี ้คือ 
(๑) ใหใชถังสนี้ําเงนิ และจะมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย 

หรือไมก็ได แตถาเปนถงัสีอ่ืนตองมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย 
(๒) รูปภาพคนสีดํากําลงัทิง้มูลฝอยลงถงั  ในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผาสีขาว

ขนาดทีเ่หมาะสมกบัถงัซึง่สามารถมองเหน็ไดชัดเจนในระยะไมเกนิ ๑๕ เมตร และ 
(๓) ขอความวา  “มูลฝอยทัว่ไป”  ตัวอกัษรเปนสีขาวในกรอบสี่เหลีย่มผนืผา

สีดํา  เหนือรูปภาพคนฯ และขอความวา  “ กลองนม UHT  โฟม  ถุงหรือหอพลาสตกิใสขนม  ถุงพลาสติก
บรรจผุงซกัฟอก ฯลฯ”  ตัวอักษรเปนสีขาวในกรอบสีเ่หลี่ยมผนืผาสีดํา ใตรูปภาพคนฯ โดยขอความทัง้หมด
ตองสามารถมองเหน็และอานออกไดในระยะไมเกนิ ๗ เมตร   

๕.๒.๒  ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  “มูลฝอยยอยสลาย”  ใหเปนไปตามแบบ คพ. ๖ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) ใชถังสีเขยีว และจะมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวยหรือไม
ก็ได แตถาเปนถังสีอ่ืนตองมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย 

(๒) รูปภาพกางปลาและเศษผกัในกรอบสามเหลี่ยมดานเทาสดํีา ภายใต
กรอบสีเ่หลีย่มผืนผาสีขาว ขนาดเหมาะสมกับถงัซึง่สามารถมองเหน็ไดชัดเจนในระยะไมเกนิ ๑๕ เมตร และ 

(๓) ขอความวา  “มูลฝอยยอยสลาย”  ตัวอักษรสีขาวอยูในกรอบ
ส่ีเหลี่ยมผนืผาสีดํา  เหนือรูปภาพกางปลาและเศษผกัฯ และขอความวา“ เศษอาหาร  เปลือกผลไม  เศษผกั 
เศษเนือ้สัตว ฯลฯ”  ตัวอกัษรเปนสีขาวในกรอบสี่เหลีย่มผนืผาสีดํา ใตรูปภาพกางปลาและเศษผกัฯ  โดย 
ขอความทัง้หมดตองสามารถมองเหน็และอานออกไดในระยะไมเกนิ ๗ เมตร   



 ๖

๕.๒.๓  ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  “มูลฝอยที่ยังใชได (รีไซเคิล)”  ใหเปนไปตามแบบ 
คพ. ๗ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(๑) ใหใชถังสเีหลอืง และจะมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย
หรือไมก็ได แตถาเปนถงัสีอ่ืนตองมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย 

(๒) รูปภาพลกูศร ๓ ดอก หวัลูกศรหมนุตามเขม็นาฬกิาตอกนัเปนรูป
สามเหลีย่มดานเทามีสีดําในกรอบสีเ่หลีย่มผืนผาสีขาว ขนาดทีเ่หมาะสมกับถงัซึง่สามารถมองเหน็ได 
ชัดเจนในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร และ 

(๓) ขอความวา  “มูลฝอยทีย่งัใชได (รีไซเคิล)”  ตัวอักษรสีขาวในกรอบ 
ส่ีเหลี่ยมผนืผาสีดํา  เหนือรูปภาพลูกศรฯ และขอความวา  “ เศษเหล็ก  เศษแกว  กระดาษ  กระปอง
เครื่องดื่ม ฯลฯ”  ตัวอกัษรเปนสีขาวอยูในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผาสีดํา  ใตรูปภาพลูกศรฯ  โดยขอความทัง้หมด
ตองสามารถมองเหน็และอานออกไดในระยะไมเกนิ ๗ เมตร   

๕.๒.๔  ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  “มูลฝอยอันตราย”  ใหเปนไปตามแบบ คพ. ๘  
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

(๑) ใหใชถังสีสม และจะมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวยหรือไม
ก็ได  แตถาเปนถงัสีอ่ืนตองมีรูปภาพตาม (๒) และขอความตาม (๓) ดวย 

(๒) รูปภาพหวักะโหลกกับกระดกูไขวทบักนัสดํีาในรูปหัวลกูศรชี้ลงใน 
กรอบวงกลมสดํีา  ภายใตกรอบส่ีเหลีย่มผนืผาสีขาว ขนาดที่เหมาะสมกับถงัซึง่สามารถมองเหน็ไดชัดเจน
ในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร และ 

(๓) ขอความวา  “มูลฝอยอันตราย”  ตัวอักษรสีขาวในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผา 
สีดํา เหนือรูปภาพหวักะโหลกกับกระดูกไขวฯ  และขอความวา  “หลอดฟลูออเรสเซนต  ถานไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที ่ ภาชนะที่ใชบรรจุสารกําจัดแมลงหรือวัชพืช  กระปองสเปรยบรรจุสีหรือ 
สารเคมี  ฯลฯ”  ตัวอกัษรเปนสีขาวในกรอบสี่เหลี่ยมผนืผาสีดํา  ใตรูปภาพหวักะโหลกกับกระดูกไขวฯ  
โดยขอความทัง้หมดตองสามารถมองเหน็และอานออกไดในระยะไมเกิน ๗ เมตร   
 
 

 
 
 
 
 

 



 ๗

แบบ คพ. ๑  
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยทั่วไป” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถุงสีน้าํเงิน 
 
 



 ๘

แบบ คพ. ๑  
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยทั่วไป” 

 
 

 
 

ถุงสีน้าํเงินที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทัว่ไป 
 
 

 



 ๙

แบบ คพ. ๑  
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยทั่วไป” 

 
 
 

 
 

ถุงสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทั่วไป 
 
 

 



 ๑๐

แบบ คพ. ๒   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยยอยสลาย” 

 
 
 

 
 

ถุงสีดํา 
 
 



 ๑๑

แบบ คพ. ๒   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยยอยสลาย” 

 
 
 

 
 

ถุงสีดําที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยยอยสลาย 
 
 

 

 



 ๑๒

แบบ คพ. ๒   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยยอยสลาย” 

 
 
 

 
 

ถุงสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยยอยสลาย 
 
 

 

 



 ๑๓

แบบ คพ. ๓   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 

 
 

ถุงสีเหลือง 
 
 



 ๑๔

แบบ คพ. ๓   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 

 
 

ถุงสีขาวขุนหรือสีขาวใส 
 
 



 ๑๕

แบบ คพ. ๓   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 

 

 
 

ถุงสีเหลืองที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทีย่ังใชได (รีไซเคิล) 
 
 

 



 ๑๖

แบบ คพ. ๓   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 

 
 

ถุงสีขาวขุนหรือสีขาวใสที่ใชเครื่องหมายมลูฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล) 
 

 

 



 ๑๗

แบบ คพ. ๓   
ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 

 
 

ถุงสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล) 
 
 

 



 ๑๘

แบบ คพ. ๔   

ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยอันตราย” 

 
 

 
 

ถุงสีสม 

 



 ๑๙

แบบ คพ. ๔   

ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยอันตราย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถุงสีสมที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยอันตราย 

 
 
 

 



 ๒๐

แบบ คพ. ๔   

ภาพตัวอยางถุงพลาสติกสาํหรับใส “มูลฝอยอันตราย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถุงสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยอันตราย 
 
 

 



 ๒๑

แบบ คพ.๕ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยทั่วไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ถงัสีน้าํเงิน 
 
 



 ๒๒

แบบ คพ.๕ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยทั่วไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถังสนี้ําเงนิที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทัว่ไป 
 
 

 



 ๒๓

แบบ คพ.๕ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยทั่วไป” 

 
 
 

 
 
 

ถังสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทั่วไป 
 
 

 



 ๒๔

แบบ คพ.๖ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยยอยสลาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ถังสีเขียว 
 



 ๒๕

แบบ คพ.๖ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยยอยสลาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังสีเขียวที่ใชเครื่องหมายมลูฝอยยอยสลาย 
 

 



 ๒๖

แบบ คพ.๖ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยยอยสลาย” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ถงัสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยยอยสลาย 
 

 



 ๒๗

แบบ คพ.๗ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังสีเหลือง 
 
 



 ๒๘

แบบ คพ.๗ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังสีเหลืองที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยทีย่ังใชได (รีไซเคิล) 
 

 



 ๒๙

แบบ คพ.๗ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ถังสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยที่ยงัใชได (รีไซเคิล) 

 

 



 ๓๐

แบบ คพ.๘ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยอันตราย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (ก)  ถังสีสม 
 
 
 

ถังสีสม 
 
 



 ๓๑

แบบ คพ.๘ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยอันตราย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังสีสมที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยอันตราย 
 

 



 ๓๒

แบบ คพ.๘ 

ภาพตัวอยางที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสตกิประเภท “มลูฝอยอันตราย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถังสีอ่ืนที่ใชเครื่องหมายมูลฝอยอันตราย 
 

 



92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0 2298 2480 – 3  โทรสาร : 0 2298 5398

http://www.pcd.go.th

สวนขยะมูลฝอยชุมชน

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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