๑
หลักเกณฑในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจากชุมชน
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภท
จากชุมชน เพื่อเปนแนวทางสําหรับราชการสวนทองถิ่นนําไปประยุกตใชในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจาก
ชุมชนใหเปนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมจากการปนเปอนของ
สารอันตรายจากของเสียอันตรายจากชุมชนใหเหลือนอยที่สุด และเพิ่มศักยภาพในการนําทรัพยากรบางสวนจาก
ของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใชประโยชน ดังรายละเอียดนี้
ขอ ๑ บทนิยาม
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอยที่ปนเปอนหรือมีสวนประกอบของวัตถุอันตรายตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“ของเสียอันตรายจากชุมชน” หมายความวา ของเสียอันตราย ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากที่อยูอาศัย
สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่อื่นในชุม ชน เวนแตสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
จากโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูป ระกอบการใชประกอบกิจการเปนประจํ า
รวมถึงสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา ยกเวนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การเก็บรวบรวม” หมายความวา การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหลงกําเนิดหรือจาก
ภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนที่จัดไวเปนการเฉพาะในชุมชน
“การเก็บกัก” หมายความวา การเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บ รวบรวมไดจ ากชุมชน ไว
ในสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อรอการขนสงไปทําการบําบัดหรือการกําจัด
“การขนสง” หมายความวา การขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชน ไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
“การรีไซเคิล” หมายความวา การเปลี่ยนหรือแปรรูปวัสดุรีไซเคิลใหเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม
“วัสดุรีไซเคิล” หมายความวา มูลฝอยหรือสวนประกอบของมูล ฝอยที่มีศักยภาพในการใชแทน
วัตถุดิบใหมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษ

๒
ปาชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตอนุรักษปาชายเลนหรือ
เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
“แหลงน้ําสาธารณะ” หมายความวา
(๑) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต และแหลง
น้ําธรรมชาติอื่น ๆ
(๒) แหลงน้ําของรัฐที่ใหประชาชนใชหรือสงวนไวใหประชาชนใชหรือโดยสภาพประชาชนอาจใช
ประโยชนรวมกัน
(๓) แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ขอ ๒ ประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชนตามประกาศฉบับนี้
ของเสียอันตรายจากชุมชนตามประกาศฉบับนี้แบงออกเปน ๓ กลุม เพื่อประโยชนในการ
จัดเตรียมภาชนะรองรับ และการจัดการ ดังนี้
๒.๑ กลุ มถ า นไฟฉายและแบตเตอรี่ แห ง แบงออกเปน ๒ ชนิด คื อ เซลล ป ฐมภูมิ เช น
ถานไฟฉายที่ไมสามารถอัดประจุไฟซ้ําได ถานแอลคาไลน ถานกระดุม เปนตน และเซลลทุติยภูมิ เชน ถานไฟฉาย
ที่สามารถอัดประจุไฟซ้ําได แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ แบตเตอรี่กลองดิจิตอล เปนตน
๒.๒ กลุมหลอดไฟ ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดไฟชนิดอื่น ๆ
๒.๓ กลุมภาชนะบรรจุสารเคมี เชน กระปองสเปรย กระปองยาฆาแมลง กระปองสี ขวด
ยาหมดอายุ และขวดน้ํายาลางหองน้ํา เปนตน
ขอ ๓ ขั้นตอนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๑ การเตรียมความพรอมในภาพรวม
๓.๑.๑ การกําหนดหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ราชการสวนทองถิ่นควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผูบังคับบัญชาและระดับ
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และโครงสรางพื้นฐานสําหรับการประชาสัมพันธ การเก็บรวบรวม การเก็บกัก
การอํานวยความสะดวกในการขนสง การบําบัด และการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๑.๒ การศึกษาขอมูลปริมาณ และแหลงกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน
ราชการส วนท อ งถิ่ น ควรรวบรวมข อมูล ที่ เกี่ยวข องกับ การจัด การมูลฝอย
ที่เปนปจ จุบัน เพื่อประเมินความพรอมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และใชป ระกอบการพิจารณา
กําหนดรู ปแบบการจั ดการและการเตรี ยมสิ่งอํานวยความสะดวกต าง ๆ รวมทั้งจัดทํ างบประมาณที่จําเป นได อยา ง
เหมาะสม โดยขอมูลที่รวบรวมควรประกอบไปดวย

๓
(๑) แหล ง กํา เนิด ของเสี ย อั นตราย ในชุ ม ชน และข อ มู ล ขนาดของแตล ะ
แหลงกําเนิด เชน บานพักอาศัยมีขนาดของแหลงกําเนิดเปนจํานวนประชากรหรือจํานวนครัวเรือน สถานประกอบการมีขนาด
ของแหลงกําเนิดเปนจํานวนลูกจาง และโรงแรมมีขนาดของแหลงกําเนิดเปนจํานวนหองพัก เปนตน
(๒) อัต ราการเกิด ของเสี ย อันตรายแตละประเภทจากแหล งกํ าเนิดตา ง ๆ
อาจแตกตางกันตามสภาพพื้นที่และความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจ หากในพื้นที่มีความแตกตางของความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ใหคํานึงถึงความแตกตางนี้ ดังนั้น ควรดําเนินการสํารวจของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหลงกําเนิดตาง
ๆ ในชุมชน เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนจากแหลงกําเนิดแตละประเภทตอไป
(๓) การประเมินปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากชุมชน ใหนําอัตราการเกิด
ของเสียอันตรายจากชุมชนจากแตละแหลงกําเนิดคูณกับขนาดของแหลงกําเนิดตาง ๆ แลวนําผลคูณของของเสีย
อันตรายแตละประเภทมารวมกัน นอกจากนี้ การประเมินปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนสามารถคํานวณได
จากการนํารอยละของของเสียจากชุมชนที่ไดจากการศึกษาองคประกอบทางกายภาพของมูลฝอยคูณกับปริมาณ
มูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่
๓.๑.๓ การกําหนดรูปแบบ และวิธีการแยกทิง้
ราชการสวนทองถิ่นควรเลือกรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยพิจารณาจากผลการสํารวจ และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยการทําแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนในการเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้ง การเก็บรวบรวมและสัดสวนของผูที่จะใหความรวมมือในการ
แยกทิ้ ง และพิจารณาจากความพรอมของราชการส วนท องถิ่นในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ บุคลากร และ
อุปกรณ เปนตน จากนั้นควรกําหนดเปาหมายปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดวาจะเก็บรวบรวมไดโดย
พิจ ารณาจากสั ดสวนของความรวมมือจากชุ มชน ทั้งนี้ โดยทั่วไปสามารถกําหนดรู ปแบบการแยกทิ้ง เปน ๔
รูปแบบ ดังนี้
(๑) การแยกทิ้งที่ที่อยูอาศัยหรืออาคาร เพื่อใหยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
ที่มีชองรองรับของเสียอันตราย เก็บรวบรวมของเสียอันตรายพรอมกับมูลฝอยทั่วไป
(๒) การแยกทิ้งที่ที่อยูอาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนด เชน ทุกวันที่ ๑๕
ของเดือน แลวจัดใหมีการเก็บรวบรวมโดยยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายโดยเฉพาะ
(๓) การนําของเสียอันตรายไปทิ้งยังภาชนะหรือจุดทิ้งที่ร าชการสวนทองถิ่น
จัดไวให เชน สถานีอนามัย สถานที่ราชการ รานคาที่ใหความรวมมือ หรือสถานที่ที่กําหนด เปนตน
(๔) การนํา ของเสีย อันตรายไปทิ้ ง ในงานกิ จ กรรมที่ จั ดขึ้ นเป น พิเ ศษ โดย
ราชการสวนทองถิ่นตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา

๔
๓.๑.๔ การเตรียมงบประมาณ
(๑) ราชการสวนทองถิ่น ควรจัดเตรียมงบประมาณในการประชาสัมพันธ การ
เก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนสง การบําบัดและการกําจัดมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ใหสอดคลอง
กับรูปแบบ และวิธีการแยกทิ้ง และความรวมมือจากชุมชน
(๒) ราชการสวนทองถิ่น ควรกําหนดอัตราคาบริการในการจัด การของเสี ย
อันตรายจากชุมชน โดยคํานึงถึงตนทุนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ไดแก คาใชจายในการเก็บรวบรวม
ขนส ง และบํ าบัดหรือ กําจั ดของเสี ยอัน ตรายจากชุมชน และควรคํานึงถึ งฐานะทางเศรษฐกิจ ของประชาชนใน
ทองถิ่นดวย
๓.๒ การแยกทิง้
เพื่อให เกิดการแยกทิ้ งของเสี ยอันตรายจากชุ มชนออกจากมูลฝอยทั่ วไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ราชการสวนทองถิ่นควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ จัดกิจ กรรมใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจ และสรางแรงจูงใจในการ
แยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ใหความรูในการทิ้งอยางปลอดภัย เชน แจงใหผูทิ้งบรรจุ
หลอดฟลู อ อเรสเซนตใ นหี บ ห อ ที่ ส ามารถป องกั นการแตกหั กก อนทิ้ ง และไมทุ บ หรื อเจาะภาชนะ เป น ต น
และสนับสนุนใหประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปตามรูปแบบและวิธีการแยกทิ้ง
ที่เลือกไว
๓.๒.๒ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อยูอาศัยหรืออาคาร ราชการสวนทองถิ่น
ควรขอความรวมมือหรือกําหนดใหสถานประกอบการ สถานที่ราชการ หมูบานจัดสรรหรืออาคารชุด จัดเตรียม
พื้นที่และภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนไวเปนการเฉพาะแยกจากภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป
๓.๒.๓ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อยูอาศัยหรืออาคารตามเวลาที่กําหนดให
ราชการสว นทองถิ่ นกํ าหนดวันและเวลาที่ จะดํ าเนินการเก็บ รวบรวม และราชการสวนทองถิ่ นตองจั ดเตรี ยม
ยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไวเปนการเฉพาะ
๓.๒.๔ กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งดวยการนําของเสียอันตรายไปทิ้งยังภาชนะ
หรือจุดทิ้งที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด ใหราชการสวนทองถิ่นจัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน
ตามจุดทิ้งที่มีความสะดวกตอผูทิ้งและตั้งอยูในบริเวณที่สามารถปองกันแสงแดดและฝนได จํานวนอยางนอย ๑
ชุด ตอจํานวนประชากร ๘๐๐ คน พรอมทั้งมีปายแสดงจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนอยางชัดเจน โดยภาชนะ
รองรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ทําจากวัสดุที่แข็งแรง
(๒) สามารถป องกันการคุยเขี่ ย หรือสั มผั สของสั ตว เลี้ ยง หรื อสั ตวรํ าคาญ
หรือเด็กได

๕
(๓) มีสีสม หรือสีเทาฝาสีสม หรือสีอื่นที่ไมใชสีน้ําเงิน เขียว เหลือง และแดง
เพื่อใหสามารถแยกประเภทภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอื่น ๆ
ไดอยางชัดเจน และไมเหมือนหรือคลายคลึงกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอื่น
(๔) ภาชนะรองรั บ ตองประกอบไปดวยภาชนะย อย หรื อมี การแบ งพื้ นที่
ภายในภาชนะ สําหรับรองรับการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ กลุม ตามขอ ๒ โดยมีความจุเพียงพอในการ
รองรับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดเก็บรวบรวม
(๕) มีชองทิ้งขนาดพอเหมาะกับ ของเสียอันตรายจากชุมชนแตล ะประเภท
เพื่อใหประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนลงภาชนะไดถูกประเภท และควรปองกันไมใหมีการนําของเสีย
อันตรายจากชุมชนออกจากภาชนะได
(๖) มีขนาดและความสูงในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหสังเกตเห็นไดงาย และ
ปองกันการนํามูลฝอยประเภทอื่นมาวางทิง้ ไวในหรือบนภาชนะ
๓.๒.๕ ควรจัดใหมีสถานที่ ถาย เท หรือทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ในที่หรือทาง
สาธารณะตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้ และควบคุมมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง ของเสียอันตรายจากชุมชนในที่
หรือทางสาธารณะ
๓.๓ การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ราชการส วนท องถิ่ น นิติบุ คคล หรื อบุ คคลซึ่ งราชการส วนท อ งถิ่ น มอบหมายให
ดําเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ควรดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๓.๑ จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ใหมีเพียงพอ
ตอการใหบริการ โดยอาจเปนรถหรือเรือตามลักษณะของการอยูอาศัยในชุมชน โดยมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ติดปา ยสั ญลั กษณ หรื อข อความที่ ชัดเจน ทั้งดา นซ าย ขวา และหลั ง
เพื่อระบุวาเปนยานพาหนะสําหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
(๒) ตัวถังสวนที่บรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน ทําดวยโครงโลหะที่มีความ
แข็งแรง ทนสนิม ปองกันการรั่วไหลได และมีประตูเปด-ปด พรอมกลอนประตู
(๓) ตัวถังสวนที่บรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน ตองมีชองหรือภาชนะแยก
ของเสียอันตรายจากชุมชน ตามแตละประเภท ในกรณีที่ใชยานพาหนะเก็บขนมูล ฝอยทั่วไปเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน จะตองติดตั้งชองเก็บของเสียอันตรายจากชุมชน ทําดวยโครงโลหะหนาที่มีความแข็งแรง ทนสนิม
และมีประตูเปด-ปด พรอมกลอนประตู แยกตางหาก และมีสัญลักษณแสดงของเสียอันตรายจากชุมชน บริเวณชองเก็บอยาง
ชัดเจน
(๔) ระดับที่ยกของเสียอันตรายจากชุมชนใสตัวถัง ไมสูงเกิน ๑.๕ เมตร หรือ
ระดับที่ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน

๖
(๕) มีอุปกรณเครื่องมือประจํายานพาหนะที่เหมาะสม เชน วิทยุสื่อสาร และ
ถังดับเพลิง เปนตน
(๖) กรณีที่ เปนรถเก็บขน เครื่องยนต ระบบขั บ เคลื่อน ระบบหามล อ และ
สวนประกอบอื่น ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก
(๗) กรณีที่ เปนเรือเก็บขน เครื่องยนตและสวนประกอบอื่น ๆ ให เปนไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
๓.๓.๒ กําหนดใหผูป ฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) สวมเสื้อผาที่ รัดกุ มและสวมอุปกรณปองกันอันตรายส วนบุ คคลตามความ
เหมาะสม เชน ถุงมือปองกันสารเคมี รองเทาหุมแขง แวนตานิรภัย และหนากากกรองฝุนและสารเคมี เปนตน
(๒) ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณในการเก็บรวบรวมใหอยูในสภาพดี
(๓) เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนใหหมด หรือใหมีปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชนตกคางนอยที่สุด และควบคุมไมใหเกิดการแตกหักหรือรั่วไหลขณะเก็บรวบรวม
(๔) ในกรณีที่มีของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น นอกเหนือจากกลุมที่
กําหนดปะปนมา ใหแยกของเสียอันตรายจากชุมชนดังกลาว และเก็บดวยภาชนะตางหาก
(๕) หากพบวัตถุตองสงสัยที่อาจเปนวั ตถุอันตรายหรือกากอุตสาหกรรมที่
เปนอันตราย ใหติดตอศูนยสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ หมายเลขโทรศัพท ๑๖๕๐ หรือ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดหรือสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค หรือสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
๓.๓.๓ กําหนดใหพนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ดูแลรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพดี
(๒) หลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในเวลาที่การจราจร
คับคั่ง
(๓) ระมัดระวั งมิใหบรรทุกของเสี ยอันตรายจากชุมชน เกินพิกัดน้ําหนักที่
กําหนดไวของยานพาหนะ และมิใหของเสียอันตรายจากชุมชนตกหลนในระหวางการเก็บรวบรวม
(๔) ห า มมิ ให ร ะบายน้ํ าเสี ย ที่ เ กิด จากการล า งยานพาหนะลงสู แ หล ง น้ํ า
สาธารณะหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะ โดยให ถ า ยลงรางระบายน้ํ า เสี ย ซึ่ ง ไหลลงสู บ อ หรื อ ถั ง ที่ ร องรั บ น้ํ า ชะจาก
ของเสียอันตรายจากชุมชนเปนการเฉพาะ

๗
(๕) บั นทึ กข อมูล การใช ร ถโดยประกอบดวยอยางนอย ชื่ อพนักงานขั บรถ
หมายเลขทะเบียนรถ วันที่ จุดเริ่มตนและระยะทางรวม
(๖) ไมควรนํายานพาหนะเก็บ รวบรวมของเสีย อันตรายจากชุมชนไปใชใ น
กิจการอยางอื่น
(๗) หากเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหเกิดการรั่วไหลของของเสียอันตรายจากชุมชน
ให ดําเนินการระงั บ เหตุ และการรั่ วไหลเบื้องตน หากเป นเหตุ รายแรงหรือ ไมส ามารถระงับ เหตุ ดวยตนเองได
ควรแจงขอความชวยเหลือโดยดวนจากผูรับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ เชน เจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยของราชการ
สวนทองถิ่น และเจาหนาที่ดับเพลิง เปนตน
๓.๓.๔ จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
และพนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยอยางนอยควรมีการ
เอ็กซเรยปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจการทํางานของตับและไต
๓.๓.๕ จัดฝกอบรมใหความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนใหแกผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและพนักงานขับยานพาหนะเก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๔ การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๔.๑ ใหจัดเตรียมสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน โดยควรอยูในบริเวณ
เดียวกับสถานที่ที่ราชการสวนทองถิ่นใชดําเนินการคัดแยก ขนถาย กําจัด หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ มูลฝอย
ทั่วไป พรอมจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนแตละประเภท
๓.๔.๒ กรณีที่ราชการสวนทองถิ่นไมมีสถานที่ตามขอ ๓.๔.๑ ใหจัดเตรียมสถานที่เก็บ
กักของเสียอันตรายจากชุมชน โดยสถานที่ควรมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําทวมถึง
(๒) อยูหางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร จากเขตโบราณสถาน เขตอนุรักษ และ
แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) อยู หางจากบอน้ําดื่มของประชาชน แหล งน้ําดิบสํ าหรับผลิ ตน้ําประปา
และโรงผลิ ตน้ํา ประปาไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร หรืออยูในระยะที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของบอน้ําดื่ม
หรือน้ําประปาที่ผลิต
(๔) อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะที่ยังใชประโยชนไดในปจจุบัน
ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตรหรืออยูในระยะที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของแหลงน้ํานั้น
(๕) สถานที่ เก็ บกั ก ควรมี พื้ น ที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ รองรั บ ปริ ม าณของเสี ย
อันตรายจากชุมชนที่รวบรวมไดอยางนอย ๙๐ วัน

๘
(๖) อาคารเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนควรเปนอาคารปด มีระบบควบคุม
การระบายอากาศ และพื้นผิวตองทําดวยวัสดุซึ่งทนตอการทําลายจากการแตก หักหรือรั่วไหลของของเสียอันตราย
จากชุมชน
(๗) พื้นของบริเวณเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ตองมีความลาดไหลสู
รางระบายน้ําเสีย และบอหรือถังที่รองรับน้ําชะจากของเสียอันตรายจากชุมชนเปนการเฉพาะ
(๘) ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ใกลเคียงโดยการสราง
ความเขาใจที่ถูกตอง
๓.๔.๓ จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย อุปกรณสําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล
เชน พลั่ว ทราย ขี้เลื่อย และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บกักของ
เสียอันตรายจากชุมชน เชน ถุงมือปองกันสารเคมี แวนตานิรภัย หนากากกรองฝุนและสารอันตราย เปนตน
๓.๔.๔ จัดใหมีปายหรือขอความแสดงสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนที่
บริ เวณทางเขา ป ายบงชี้ บริ เวณที่ตั้งภาชนะสํ าหรั บของเสี ย อันตรายแตล ะประเภท และแผนผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานในสวนของสถานที่เก็บกัก
๓.๔.๕ จัดใหมีขอมูลสารอันตรายที่เปนสวนประกอบของของเสียอันตรายจากชุมชน
รวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ติดไวใหผูปฏิบัติงานมองเห็นอยางชัดเจน
๓.๔.๖ ผูปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเหมาะสม เชน ถุงมือ
ปองกันสารเคมี แวนตานิรภัย หนากากกรองฝุนและสารอันตราย และรองเทาพื้นยางหุมแขง เปนตน ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน
(๒) หามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บกัก
(๓) หามสูบบุหรี่หรือกระทําใหเกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บกัก
(๔) ตรวจสอบของเสียอันตรายจากชุมชน คัดแยกและบรรจุของเสียอันตราย
จากชุมชนในภาชนะตามประเภทที่กําหนด
(๕) เมื่อบรรจุ ของเสียอันตรายจากชุมชนเต็มภาชนะแลวใหชั่งน้ําหนัก ติ ด
ฉลาก เพื่อระบุประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน น้ําหนักและวันที่ และบันทึกขอมูล ในแตละครั้งที่มีการนําของ
เสี ยอันตรายจากชุ มชนที่เ ก็บ รวบรวมไดมายังสถานที่เก็บ กัก และสรุ ปข อมูล เปนประจําทุก เดือ น จั ดทํ าเป น
ฐานขอมูล
(๖) เมื่อมีการขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน ไปยังสถานที่บําบัดหรือกําจัด
แลว ใหนําภาชนะที่ยังมีสภาพดีใชการไดกลับมาใชใหมโดยนําฉลากเดิมออก และทําความสะอาดภาชนะบรรจุ

๙
(๗) ตองจัดใหมีที่วางระหวางภาชนะเพื่อใหส ามารถเขา ไปทําความสะอาด
หรือกูภัยได และไมวางภาชนะซอนกันสูงเกินกวา ๑.๕ เมตร เพื่อไมใหโครงสรางภาชนะเสียหาย และเพื่อความ
ปลอดภัย
(๘) ตองดํ าเนิ นการตรวจสอบสถานที่ เก็ บกักอยางนอยเดื อนละ ๑ ครั้ ง โดย
ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน การรั่วไหลแตกหักของของเสียอันตรายจากชุมชนที่อยู
ในภาชนะ อุปกรณสําหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล และอุปกรณปองกันอัคคีภัย
(๙) ควรจั ด ให มีก ารขนส ง ของเสี ย อันตรายจากชุ มชนไปบํ า บั ดหรื อกําจั ด
อยางนอยทุก ๆ ๙๐ วัน หรือเมื่อมีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเพียงพอตอการขนสงไปบําบัดหรือกําจัดใน
แตละเที่ยว
๓.๔.๗ จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตราย
จากชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยอยางนอยควรมีการเอ็กซเรยปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง
และตรวจการทํางานของตับและไต
๓.๔.๘ จัดฝกอบรมใหความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับของเสียอันตรายจากชุมชนใหแกผูปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน อยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๕ การขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๕.๑ ราชการสวนท องถิ่น นิติบุ คคล หรื อบุ คคลซึ่ งราชการส วนทอ งถิ่ นมอบให
ดําเนินการขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน จากสถานที่เก็บกักไปบําบัดหรือกําจัด ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายในสวนที่เกี่ยวของดวย เชน การขอรับ ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการ
ขนสง หลักเกณฑเกี่ยวกับยานพาหนะ ผูขนสงและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตามประกาศมติคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ และหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ใบกํากั บขนส งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง ของเสียอันตราย พ.ศ.
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนตน
๓.๕.๒ ราชการส วนท องถิ่ นอาจพิจ ารณารวมกลุ มราชการส ว นท อ งถิ่ นในพื้ น ที่
ใกลเคียง ในการขนสงของเสียอันตรายจากชุมชนไปบําบัดหรือกําจัดรวมกัน
๓.๖ การบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
๓.๖.๑ ของเสีย อันตรายจากชุมชนที่สามารถนําไปรีไซเคิล ได ให สงไปรีไ ซเคิ ลยั ง
สถานที่รีไซเคิลที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
๓.๖.๒ ของเสี ยอันตรายจากชุ มชนที่ ไม สามารถนําไปรี ไซเคิ ลได ให ส งไปกําจั ดยั ง
สถานที่กําจัดของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

๑๐
๓.๗ การติดตามประเมินผล
ราชการสวนทองถิ่น ควรติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากขอมูลดังตอไปนี้
๓.๗.๑ ปริมาณมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายที่เก็บรวบรวมได เทียบกับปริมาณมูล
ฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายที่ตั้งเปาหมายไว โดยควรศึกษารายละเอียดของพื้นที่ชุมชนหรือจุดทิ้งที่มีปริมาณมูลฝอยที่
เปนพิษหรืออันตรายที่เก็บรวบรวมไดต่ําเปนพิเศษ เพื่อพิจารณาสาเหตุของปญหาและอุปสรรค
๓.๗.๒ จํ านวนประชาชนและสถานประกอบการที่ เข าร ว มกิจ กรรมการแยกทิ้ ง
เปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนและสถานประกอบการที่มีอยูทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของราชการสวนทองถิ่น
เพื่อขยายกิจกรรมการดําเนินงานใหครอบคลุมขอบเขตทั้งหมด
๓.๗.๓ ความพึงพอใจของประชาชนและขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ

