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ภาคผนวก 
ท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้  

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ 
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“การเก็บรวบรวม” หมายความว่า การเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
จากแหล่งกําเนิดหรือจากภาชนะรองรับที่จัดไว้เป็นการเฉพาะในชุมชน 

“การเก็บกัก” หมายความว่า การเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้
จากชุมชนไว้ในสถานที่เก็บกักมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือรอการขนส่งไปบําบัดหรือกําจัด 

“การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังศูนย์รวบรวมหรือสถานที่ที่กําหนด หรือการขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
จากสถานที่เก็บกักหรือศูนย์รวบรวมไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายที่เก่ียวข้อง 

“สถานที่เก็บกักมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ศูนย์รวบรวม
หรือสถานที่ที่กําหนดไว้สําหรับรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“สถานที่บําบัดหรือกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า โรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตให้บําบัดหรือกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และขึ้นทะเบียน
เป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๐๖  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“เขตอนุรักษ์และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติที่กําหนดให้ เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  ป่าชุมชน และพ้ืนที่ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงพ้ืนที่ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ําดิบเพื่อการประปา 
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ข้อ ๒ ประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามประกาศนี้แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเกิดความเข้าใจและจดจําได้ง่าย ในการร่วมกันจัดการ
ตั้งแต่การจัดเตรียมภาชนะแยกท้ิง การเก็บรวบรวม และเก็บกักเพ่ือนําไปบําบัดหรือกําจัด ดังนี้ 

๒.๑ กลุ่มหลอดไฟ 
๒.๒ กลุ่มถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิ อาทิ 

ถ่านไฟฉายที่ไม่สามารถอัดประจุซ้ําได้ ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม และเซลล์ทุติยภูมิ อาทิ ถ่ายไฟฉายที่สามารถ
อัดประจุซ้ําได้ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล  

๒.๓ กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี อาทิ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารกําจัดศัตรูพืช กระป๋องสี 
ขวดน้ํายาล้างห้องน้ํา ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ํามันปิโตรเลียม ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกําจัด
แมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน 

๒.๔ กลุ่มซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
๒.๕ ยาและเวชภัณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 
๒.๖ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ กําหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับ
ปฏิบัติการ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การติดตามตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ 

๓.๒ ศึกษาข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการวางแผน ประเมินความพร้อม  กําหนดรูปแบบ 
ในการจัดการ การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและงบประมาณท่ีจําเป็น ซึ่งข้อมูลควรประกอบด้วย 

 ๓.๒.๑ ประเภทและขนาดของแต่ละแหล่งกําเนิด อาทิ ชุมชนธุรกิจ ชุมชนเกษตรกรรม 
จํานวนผู้อยู่อาศัยหรือจํานวนครัวเรือน จํานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จํานวนห้องพักในโรงแรม ทางสาธารณะ 

๓.๒.๒ อัตราการเกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทจาก
แหล่งกําเนิดต่าง ๆ จะแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงควรสํารวจจาก
แหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการเกิดจากแหล่งกําเนิดแต่ละประเภท 

๓.๓.๓ ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยประเมิน
จากการนําอัตราการเกิดจากแต่ละแหล่งกําเนิดคูณกับขนาดของแหล่งกําเนิดต่าง ๆ แล้วนําผลคูณของมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทมารวมกัน หรือคํานวณจากร้อยละของมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนคูณกับ
จํานวนประชากรที่อยู่ในพื้นท่ี 

๓.๓ จัดเตรียมงบประมาณดําเนินการ จากงบประมาณประจําปี รวมทั้งกําหนดอัตรา
ค่าบริการในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยคํานึงถึงต้นทุนในการจัดการ อาทิ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง และการบําบัดหรือกําจัด 
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๓.๔ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และวางแผนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากข้อมูล ดังนี้ 

๓.๔.๑ ปริมาณที่เก็บรวบรวมได้เทียบกับปริมาณที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเก็บข้อมูล 
ในแต่ละพ้ืนที่ของชุมชนหรือจุดทิ้งเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

๓.๔.๒ จํานวนประชากรและสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการแยกทิ้ง
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรและสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้ งหมดในพ้ืนที่  เ พ่ือขยายกิจกรรม  
การดําเนินงานให้ครอบคลุมเป้าหมาย 

๓.๔.๓ ความพึงพอใจของประชาชน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

หากการประเมินปรากฏว่า จุดทิ้งที่กําหนดไว้ ประชาชนมีการนํามาทิ้งในปริมาณน้อย  
ก็อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนจุดทิ้งใหม่ หรือเพ่ิมจุดทิ้งในบริเวณท่ีเก็บรวบรวมได้ปริมาณมากข้ึน 

ข้อ ๔ การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน แบ่งออกเป็น ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งที่เหมาะสม 

มี ๔ รูปแบบ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่หรือสามารถเลือกใช้
วิธีผสมผสานก็ได้ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การแยกท้ิง ณ ที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนหรืออาคาร เพ่ือให้ยานพาหนะเก็บขน
มูลฝอยทั่วไปที่มีช่องรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมพร้อมกับมูลฝอยทั่วไป 

กรณีเลือกรูปแบบนี้ ควรขอความร่วมมือหรือกําหนดให้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือน 
อาคาร สถานที่ราชการ จัดเตรียมพ้ืนที่และภาชนะรองรับไว้เป็นการเฉพาะ แยกจากภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป 

๔.๑.๒ การแยกทิ้ง ณ ที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนหรืออาคาร และกําหนดเวลาในการ
จัดเก็บ อาทิ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน แล้วจัดให้มีการเก็บรวบรวมโดยยานพาหนะเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

กรณีเลือกรูปแบบนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและจัดเตรียม
ยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ 

๔.๑.๓ การนํามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปทิ้งยังภาชนะรองรับหรือตู้รองรับ
แบบแยกประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด สถานที่ราชการ 
ร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ ทางสาธารณะ หรือสถานที่ที่กําหนด 

กรณีเลือกรูปแบบนี้ ควรจัดเตรียมภาชนะหรือตู้รองรับตามจุดทิ้งที่มีความสะดวก
ต่อผู้ทิ้งและตั้งอยู่ในบริเวณท่ีป้องกันแสงแดดและฝนได้ จํานวนอย่างน้อย ๑ จุดต่อจํานวนประชากร ๘๐๐ คน 
มีป้ายแสดง “จุดทิ้งของเสียอันตราย” หรือ “จุดทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” อย่างชัดเจน 

๔.๑.๔ การนํามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปทิ้งในงานกิจกรรมที่จัดขึ้น
เป็นพิเศษ  

กรณีเลือกรูปแบบนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่เก็บกักหรือยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมหรือ
ยานพาหนะสําหรับขนส่งไปบําบัดหรือกําจัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงานกิจกรรมที่จัดขึ้น 

เมื่อมีการการเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งที่เหมาะสม ให้กําหนดเป้าหมายของ
ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเก็บรวบรวมได้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ความร่วมมือจากชุมชน  
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๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การแยกทิ้ง 
จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ออกจากมูลฝอยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การจัดการในขั้นตอนต่อไปมีความสะดวก และสามารถลด
การปนเปื้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้ ควรดําเนินการ ดังนี้ 

๔.๒.๑ จัดให้มีภาชนะรองรับทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) ทําจากวัสดุที่แข็ง 
(๒) ป้องกันการคุ้ยเขี่ย หรือสัมผัสของสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์รําคาญ หรือเด็กได้ 
(๓) มีสีส้ม หรือสีเทาฝาสีส้ม หรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

เพ่ือแยกประเภทอย่างชัดเจน ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอ่ืน 
๔.๒.๒ จัดให้มีตู้รองรับทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) ทําจากวัสดุที่แข็ง 
(๒) ประกอบด้วยภาชนะย่อยหรือมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในตู้เพ่ือรองรับการแยกทิ้ง 

ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มหลอดไฟ กลุ่มถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ และกลุ่มภาชนะ
บรรจุสารเคมี โดยให้มีความจุที่เพียงพอต่อปริมาณที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดเก็บรวบรวม 

(๓) มีช่องทิ้งขนาดพอเหมาะกับแต่ละประเภท เพ่ือให้ประชาชนทิ้งได้ 
อย่างถูกประเภท และป้องกันไม่ให้มีการนําออกมาอย่างไม่ถูกต้อง 

(๔) มีขนาดและความสูงในระดับท่ีเหมาะสม สังเกตได้ง่าย 
๔.๒.๓ จัดกิจกรรมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจในการแยกทิ้ง

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ให้ความรู้ในการแยกทิ้งอย่างปลอดภัย อาทิ 
แจ้งให้ผู้ทิ้งบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ในหีบห่อที่สามารถป้องกันการแตกหักก่อนทิ้ง ไม่ทุบหรือเจาะภาชนะ  

๔.๒.๔ จัดให้มีสถานที่ ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
ในที่หรือทางสาธารณะ และควบคุมมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  

๔.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวม 
๔.๓.๑ จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยอาจเป็นรถ

หรือเรือตามลักษณะของการอยู่อาศัยในชุมชน 
(๑) ยานพาหนะ มีลักษณะ ดังนี้ 

- ติดป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจน ทั้งด้านซ้าย ขวา และหลัง 
เพ่ือระบุว่าเป็น “ยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตราย” หรือ “ยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 

- กรณีมีระบบไฮดอลิก ระดับแขนที่ยกถังมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนใส่ตัวถังยานพาหนะ ต้องสูงไม่เกิน ๑.๕ เมตร หรือระดับที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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- มีอุปกรณ์เครื่องมือประจํายานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ วิทยุสื่อสาร  
ถังดับเพลิง  

- กรณีที่ เป็นรถเก็บขน เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบห้ามล้อ  
และส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก 

- กรณีเป็นเรือเก็บขน เครื่องยนต์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ตัวถังของยานพาหนะในส่วนที่บรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชน มีลักษณะ ดังนี้ 

- ทําด้วยโครงโลหะที่มีความแข็งแรง ทนสนิม ป้องกันการรั่วไหลได้  
และมีประตูเปิด – ปิด มิดชิด 

- มีช่องหรือภาชนะแยกมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
แต่ละประเภท 

- กรณีท่ีใช้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยชุมชนเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนร่วมด้วย จะต้องติดตั้งช่องเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนด้านหลัง 
ห้องโดยสารคนขับ ทั้งนี้ ช่องเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องทําด้วยโครงโลหะหนาที่มี 
ความแข็งแรง ทนสนิม และมีประตูเปิด – ปิด มิดชิด และมีป้ายแสดงสัญลักษณ์บริเวณช่องเก็บอย่างชัดเจน 

๔.๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม ควรดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) สวมเสื้อผ้าที่ รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ตามความเหมาะสม อาทิ ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าหุ้มแข้ง แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารเคมี  
(๒) ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดี 
(๓) เก็บรวบรวมให้หมด ไม่ให้ตกค้าง และควบคุมไม่ให้เกิดการแตกหัก 

หรือรั่วไหลขณะเก็บรวบรวม 
(๔) ถ้ามีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน นอกจาก 

กลุ่มท่ีกําหนดปะปนมา ให้แยกออก และเก็บด้วยภาชนะต่างหาก 
๔.๓.๓ พนักงานขับยานพาหนะ ควรดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี 
(๒) จัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ควรหลีกเลี่ยง

การเก็บรวบรวมในเวลาที่การจราจรคับคั่ง 
(๓) ระมัดระวังมิให้บรรทุกเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว้ของยานพาหนะ และมิให้

ตกหล่นในระหว่างการเก็บรวบรวม 
(๔) ห้ามระบายน้ําเสียที่เกิดจากการล้างยานพาหนะลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

หรือพ้ืนที่สาธารณะ ให้ถ่ายลงรางระบายน้ําเสียซึ่งไหลลงสู่บ่อหรือถังที่รองรับน้ําชะจากมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ 
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(๕) บันทึกข้อมูลการใช้รถ ได้แก่ ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ 
วันที่ จุดเริ่มต้น ระยะทางรวม 

(๖) ไม่ควรนํายานพาหนะเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

(๗) หากเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการรั่วไหลของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนให้ระงับเหตุและการรั่วไหลเบื้องต้น หากเป็นเหตุร้ายแรงหรือไม่สามารถระงับเหตุด้วยตนเองได้ ให้แจ้ง
ขอความช่วยเหลือโดยด่วน อาทิ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  

๔.๓.๔ ให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและพนักงานขับยานพาหนะ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยอย่างน้อยควรมีการเอ็กซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจ
การทํางานของตับและไต 

๔.๓.๕ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและพนักงานขับยานพาหนะ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๔.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บกัก 
๔.๔.๑ เตรียมสถานที่เก็บกัก โดยอาจพิจารณาใช้พ้ืนที่สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชน 

ที่มีอยู่เดิม หรือบริเวณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คัดแยก ขนถ่าย กําจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดเตรียม
ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

๔.๔.๒ ถ้าไม่มีสถานที่ตามข้อ ๔.๔.๑ ให้หาสถานที่เก็บกักบริเวณอ่ืน โดยควร 
มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม น้ําท่วมถึง 
(๒) อยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร จากเขตโบราณสถาน เขตอนุรักษ์และ

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๓) อยู่ห่างจากบ่อน้ําดื่มของประชาชน แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา 

และโรงผลิตน้ําประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของบ่อน้ําดื่ม
หรือน้ําประปาที่ผลิต 

(๔) อยู่ห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ํานั้น 

(๕) มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับรองรับปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ในรอบปี 
(๖) อาคารเก็บกักควรเป็นอาคารปิด มีระบบควบคุมการระบายอากาศ และพ้ืนผิว

ต้องทําด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการทําลายจากการแตกหักหรือรั่วไหล 
(๗) พ้ืนของบริเวณเก็บกัก ต้องมีความลาดเอียงสู่รางระบายน้ําเสีย และบ่อ

หรือถังที่รองรับน้ําชะจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ 
(๘) ได้รับการยอมรับจากผู้อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยการสร้างความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง 
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๔.๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล 
อาทิ พลั่ว ทราย ขี้เลื่อย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือป้องกัน
สารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย  

๔.๔.๔ จัดทําป้ายหรือข้อความแสดง “สถานที่เก็บกักของเสียอันตราย” หรือ 
“สถานที่เก็บกักมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” ที่บริเวณทางเข้า ป้ายบ่งชี้บริเวณที่ตั้งภาชนะใส่มูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

๔.๔.๕ ติดข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นอย่างชัดเจน 

๔.๔.๖ ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกัก ควรดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม อาทิ ถุงมือ

ป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  
(๒) ห้ามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บกัก 
(๓) ห้ามสูบบุหรี่หรือกระทําให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บกัก 
(๔) ตรวจสอบ คัดแยกและบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ในภาชนะตามประเภทที่กําหนด ชั่งน้ําหนัก บันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการนํามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนมายังสถานที่เก็บกัก และสรุปข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล 

(๕) เมื่อมีการขนส่งไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดแล้ว ให้นําภาชนะที่ยังมี
สภาพดีใช้งานได ้กลับมาใช้ใหม่  

(๖) จัดให้มีที่ว่างระหว่างภาชนะ โดยพิจารณาจากขนาดและการจัดวาง
ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมตามขนาดของพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถไปทําความสะอาดสถานที่หรือระงับเหตุฉุกเฉินได้ 
ไม่วางภาชนะซ้อนกันสูงเกินกว่า ๑.๕ เมตร เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

(๗) ตรวจสอบสถานที่เก็บกักอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยตรวจสอบสภาพ 
ของภาชนะบรรจุ การรั่วไหลแตกหักของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่อยู่ในภาชนะ อุปกรณ์
สําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

(๘) ให้มีการนํามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัด
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบางประเภทเมื่อหมดอายุการใช้งาน
จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งอาจเป็นของเหลวรั่วไหลออกมา อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของเหลวหกหล่น
ในขณะขนย้าย หรืออาจขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัดเมื่อมีปริมาณ
เพียงพอในแต่ละเท่ียว 

๔.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การขนส่ง 
๔.๕.๑ กรณีที่ขนส่งจากสถานที่เก็บรวบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง 

ไปยังศูนย์รวบรวมหรือสถานที่ท่ีกําหนด ให้ดําเนินการได้  
๔.๕.๒ กรณีขนส่งจากสถานที่เก็บกักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ศูนย์รวบรวม

หรือสถานที่ที่กําหนดเพื่อนําไปบําบัดหรือกําจัด ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้ง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาการรวมกลุ่มในพ้ืนที่ใกล้เคียง (Cluster) 
เพ่ือดําเนินการขนส่งไปบําบัดหรือกําจัดร่วมกัน 



- ๘ - 

 

๔.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การรีไซเคิล 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไปรีไซเคิล  

ยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ และ ๑๐๖ 
๔.๗ ขั้นตอนที่ ๗ การบําบัดหรือกําจัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปบําบัด
หรือกําจัดยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ 
๑๐๕ และ ๑๐๖ 

ข้อ ๕ การบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด 
๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล 

เทศบาลตําบล และเทศบาลเมือง ควรดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ – ๓ หรือ ๑ – ๔ โดยเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนไปยังศูนย์รวบรวมหรือสถานที่ท่ีกําหนด 

๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  
และเทศบาลนคร ควรดําเนินการตามข้ันตอนที่ ๑ – ๗ และ ๓ – ๗ หรือ ๔ – ๗  

๕.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร)  
ควรจัดสร้างสถานที่เก็บกักมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรืออาจพิจารณาปรับปรุงอาคาร 
หรือสถานที่ที่มีอยู่เดิมสําหรับใช้เก็บกัก เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเพ่ือส่งกําจัด และรับผิดชอบค่าขนส่งและค่ากําจัดแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง หรืออาจเรียกเก็บเงินบางส่วน (แล้วแต่กรณี) 
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