


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 



๒ 

 
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



๓ 

 
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
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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 
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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 
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