๑
หลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสราง
และการจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการ
จัดการสถานที่กํ าจั ดมูล ฝอยชุม ชนโดยเตาเผา สําหรับ ใหห นวยงานของรั ฐ และภาคเอกชนรวมทั้ งผูมี สวน
เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ การกอสราง และการจัดการสถานที่กํ าจั ด
มูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให เป นไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ และมีความเหมาะสมตอ ไป จึ งออกประกาศไว
ดังรายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ยกเวนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยอันตรายและเปนพิษจากชุมชน
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เตาเผา” หมายความวา ระบบหรืออุปกรณใด ๆ ที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยดวยความรอนหรือโดย
วิธีการเผาไหม
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหง ชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ป า
อนุรักษ ปาชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตอนุรักษปา
ชายเลน หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
“พื้นที่ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงที่รวมของน้ํากอนที่จะไหลลงสู
แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขตหรือแหลงรองรับน้ําตาม
ธรรมชาติอื่น ๆ
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนเขตสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะ และคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย และรุนแรง
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๒” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนพื้นที่ลุมน้ําลําดับรองลงมา โดยสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่สําคัญได เชน การทําเหมืองแร
เปนตน โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด
“พื้นที่ชุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํามีน้ําทวมขัง
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มี น้ําขังหรือทวมอยูถาวร
และชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร

๒
๒. การคัดเลือกพื้นที่ สําหรับใชเ ปนสถานที่กําจัดมู ลฝอยชุม ชนโดยเตาเผา ให ใชห ลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
๒.๑ พื้นที่ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ไมควรใชเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
(๑) พื้ นที่ ชุม น้ําที่มี ความสํ าคัญ ระดับ นานาชาติ และระดับชาติตามที่ห นวยงานที่
เกี่ยวของไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ําและพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํากัดเซาะ
(๖) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
๒.๒ สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรตั้งอยูในพื้นที่โลง ไมอับลม และอยูหางจาก
สถานที่หรือพื้นที่ตาง ๆ ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร จาก
(๑) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) เขตอนุรักษ
๓. การออกแบบและการก อ สร างสถานที่กํ าจั ดมูล ฝอยชุม ชนโดยเตาเผา ใหใชห ลัก เกณฑ
ดังตอไปนี้
๓.๑ กอนการกอสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา ควรเตรียมขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใชที่ดินโดยรอบ ในรัศมี
๑,๐๐๐ เมตร ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
(๒) แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
(๓) ขอมู ลเกี่ ยวกั บแหล งกําเนิด ชนิดหรื อประเภทมูลฝอย และปริมาณมูลฝอยที่จะกําจั ด
รวมทั้งการคาดการณปริมาณมูลฝอยในอนาคต
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับเตาเผา เครื่องจักร และอุปกรณอื่น ๆ ที่จะใชในการกําจัดมูลฝอย
(๕) ขอมู ลเกี่ ยวกับ บุคลากร เชน จํ านวนบุคลากร จํ านวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน
มาตรการความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปลองเตาเผา
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการจัดการเถาหนักและเถาลอย
(๘) ขอมูลเกี่ยวกับการนําพลังงานความรอนกลับมาใชประโยชน
๓.๒ การออกแบบสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การออกแบบอาคาร และระบบตาง ๆ ในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
ใหมีรายละเอียดของแตละระบบ ดังนี้

๓
(ก) ระบบรับเก็บ พัก และปอนมูลฝอยเขาสูเตาเผา จะตองประกอบดวย
- เครื่องชั่ง จะตองมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่กําจัดมูลฝอย
- อาคารรับมูล ฝอย จะตองประกอบดวย ตัวอาคาร ประตูอาคารที่ส ามารถ
ปองกันการแพรกระจายของกลิ่นและสารมลพิษตลอดเวลา พื้นอาคารที่สามารถระบายน้ําไดสะดวก
- ที่กองพักและบอพักมูลฝอย ใหมีขนาดที่เหมาะสมโดยจะตองมีขนาดรองรับ
มูลฝอยปริมาณไมนอยกวา ๖ เทาของมูลฝอยที่เก็บขนไดเฉลี่ยในแตละวัน มีประตูบอพักมูลฝอย และระบบ
รวบรวมน้ําชะมูลฝอยเพื่อนําไปบําบัดอยางเหมาะสม
- ระบบปอนมูลฝอยเขาสูเตาเผา จะตองมีอุปกรณ และระบบปองกันควันหรือ
เปลวไฟออกจากเตาเผาอยางเหมาะสม
- องคประกอบเสริม เชน ระบบดับเพลิง ระบบซอมบํารุงเครื่องปอนมูลฝอยเขาสู
เตาเผา
(ข) ระบบเตาเผา จะตองพิจารณาถึง
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปริมาณและองคประกอบทางกายภาพและเคมีของ
มูลฝอย
- ลัก ษณะห อ งเผาไหม จะตอ งออกแบบใหมี ร ะยะเวลาเก็ บกั ก (Detention
Time) ของกาซในหองเผาไหมไมนอยกวา ๒ วินาที มีการแบงสวนภายในหองเผาไหม เชน สวนอบแหง สวน
เผาไหม สวนกาซหลังการเผาไหม ทั้งนี้ การแบงสวนภายในหองเผาไหมอาจอยูในหองเดียวกันหรือแยกกัน
- ลักษณะพื้นเตา จะตองออกแบบใหมีลักษณะเกิดการผสมกันระหวางอากาศ
กับมูลฝอยอยางทั่วถึง เกิดการเคลื่อนที่ของเถาหนักออกจากเตาไดอยางรวดเร็ว และเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ
- การควบคุมการไหลและการกระจายตัวของอากาศที่เขาสูเตาเผา จะตองมี
ระบบควบคุมใหมีอากาศเขาและออกจากเตาอยางเหมาะสม โดยอาจใชการไหลตามธรรมชาติ การใชพัดลม
ชวยอัดอากาศ หรือชวยดูดอากาศ หรือใชรวมกันเพื่อใหมีปริมาณอากาศมากเกินพอและเกิดความดันภายใน
เตาคงที่
- การควบคุมความดันในเตาเผา จะตองมีระบบควบคุม ความดันในเตาเผาที่
เหมาะสมเพื่อใหเตาเผาเกิดสภาวะความดันเปนลบ (Negative Pressure) และคงที่ตลอดเวลาดําเนินงาน
- อุณหภูมิในเตาเผาขณะเริ่มเผาจะตองควบคุมใหอยูในชวง ๘๐๐ – ๙๐๐ องศา
เซลเซียส เพื่อใหเกิดมูลฝอยสามารถติดไฟไดเอง ทั้งนี้ อาจใชหัวชวยเผาที่ใชน้ํามัน กาซเชื้อเพลิง หรืออาจใช
เศษวัสดุหรือมูลฝอยแหงผสมกับน้ํามันหรือกาซเชื้อเพลิงสําหรับเตาเผามูลฝอยที่มีขนาดมากกวา ๓ ตันตอวัน
หรือเศษวัสดุหรือมูลฝอยแหงสําหรับเตาเผามูลฝอยที่มีขนาดไมเกิน ๓ ตันตอวัน
- การควบคุมอากาศที่ใชในการเผาไหม จะตองใหอากาศมีปริมาณที่เหมาะสม
ตามประเภทของเชื้อเพลิงที่นํามาใชในหองเผาเพื่อใหเกิดการเผาไหมแบบสมบูรณ
- อุณหภูมิภายในหองเผามูลฝอย จะตองควบคุมใหอยูในชวง ๘๐๐ – ๑,๐๐๐
องศาเซลเซียส หรือสภาวะที่ทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ และจะตองมีอุปกรณเพื่อควบคุมและตรวจวัด
การเผาไหมอยางสมบูรณในระบบ

๔
- การจั ดการเถาหนัก (Bottom Ash) และเถาลอย (Fly Ash) ที่อ อกจาก
เตาเผา จะตองมีการลดอุณหภูมิเถาหนักที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดสารไดออกซินกอนการนําเถาหนักและเถา
ลอยออกจากเตา พรอมทั้งมีระบบในการจัดการที่เหมาะสม
- ระบบกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม โดยจะตองมีการควบคุมอุณหภูมิ
ในหองเผากาซ อยูในชวง ๘๐๐ – ๙๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลาไมต่ํากวา ๒ วินาที หรือสภาวะที่เกิดการ
ทําลายมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมไดอยางเหมาะสม โดยจะตองมีกระบวนการลดอุณหภูมิของกาซเพื่อให
กาซเขาสูระบบกําจัดมลพิษโดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ และอาจใชสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกําจัดมลพิษจากเตาเผาได ทั้งนี้ มลพิษที่ปลอยระบายสูบรรยากาศตองมีคุณภาพไมเกิน
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
- การจั ด การน้ําเสี ยที่ เ กิ ด ขึ้นจากการเก็ บ กอง เพื่ อ รอการนําเขาสู เ ตาเผา
จะตองมีการจัดการอยางเหมาะสมและน้ําทิ้งที่ปลอยระบายจะตองเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อาจ
นําน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาเผาในเตาเผาโดยตรงหรือลดอุณหภูมิของเตาเผาเมื่ออุณหภูมิของหองเผาสูงเกินไปได
(๒) มาตรฐานการกอสราง ใหเป นไปตามหลั กเกณฑ มาตรฐาน หรื อขอกําหนดของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ดังตอไปนี้
(ก) งานโครงสราง ใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ข) งานถนน ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ค) งานไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ง) งานประปา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(จ) งานเครื่องกล ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อื่นที่ยอมรับได
(ฉ) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ช) การป องกั นอัคคีภัย ใหเปนไปตามขอกํ าหนดขององคกรปกครองส วนทองถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได
(๓) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบตาง ๆ ในสถานที่กําจัด
มูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาโดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
(๔) ออกแบบอาคารและพื้นที่ถายเทและเก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอย โรงเตาเผาภายใน
อาคารพื้นที่รวบรวมวัสดุที่คัดแยก ระบบจัดการเถาหนักและเถาลอย

๕
(๕) ถนนภายในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรเปนพืน้ แอสฟลต หรือคอนกรีต
เสริมเหล็ก กรณีชองทางการจราจรเดียว ควรมีความกวางของชองทางการจราจรไมนอยกวา ๓.๕ เมตร และกรณี
สองชองทางการจราจร ควรมีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
(๖) ความสูงของปลองเตาเผาที่ใชระบายอากาศเสี ย ใหมีความสูงขึ้นอยูกับการคํานวณ
โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมและไมกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม และตองไมต่ํากวา ๒๐ เมตร
(๗) ออกแบบและจัดเตรียมรูปแบบ ขนาด และประสิทธิภาพในการทํางานของเตาเผา
การแปรสภาพกอนการเผา การปอนมูลฝอย การนําความรอนกลับมาใชประโยชน รวมทั้งการจัดการกาก เถา
(๘) จัดเตรียมการชั่งน้ําหนักมูลฝอยที่นําไปเผา และปริมาณกาก เถา ที่เก็บรวบรวมไว
กอนนําไปกําจัดตอไป
(๙) ออกแบบควบคุมปญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี และการควบคุมเศษ
มูลฝอยปลิว
(๑๐) ออกแบบระบบจัดการน้ําฝนภายในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาให มี
ประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนระบายออกตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
(๑๑) ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ําฝน และควบคุมคุณภาพน้ํากอนระบายทิ้งสูภายนอก โดยจะตองไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๑๒) ออกแบบระบบกําจัดเถาหนัก โดยสามารถฝงกลบในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยชุมชนได
แตใหแยกพื้ นที่ หลุมฝงกลบกั บมูลฝอยชุมชน โดยก นหลุ มให ดาดดวยดิ นที่ มี อั ตราการไหลซึ มต่ํา ๑ x ๑๐-๗
เซนติเมตรตอวินาที หรือใชวัสดุสังเคราะหชั้นเดียว หนาไมนอยกวา ๑.๕ มิลลิเมตร กับดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา
๑ x ๑๐-๕ เซนติเมตรตอวินาที หนา ๖๐ เซนติเมตร พรอมติดตั้งระบบรวบรวมและสูบน้ําเสียที่กนบอฝงกลบ
(๑๓) องคประกอบตาง ๆ ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาใหออกแบบตาม
ความจํ าเป นของการใชง านและความเหมาะสมของขนาดพื้ นที่ ที่ มี อ ยู เชน ระบบถนนภายในและระบบ
การจราจร อาคารสํานักงาน บานพักเจาหนาที่ โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา – ออก
รั้ว ภูมิสถาปตยของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร เปนตน
๔. การจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๑ จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วไป
๔.๒ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหวางการปฏิบัติงาน
๔.๓ จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และการจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตราย
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
๔.๔ ตองควบคุมเศษมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกันปญหารบกวนดาน
สุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู

๖
๔.๕ บันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ที่นําเขาไปกํ าจัด ปริ มาณและ
ประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง ปริมาณเถาหนักและเถาลอยที่เก็บรวบรวม
๔.๖ ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวางปฏิบัติงาน
๔.๗ ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปลองเตาเผา อยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยทําการเก็บ
ตัวอยางและตรวจวิเคราะหหาคาปริมาณฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด
สารประกอบไดออกซิน และความทึบแสง ซึ่งจะตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย วิธีการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
๔.๘ ตองบําบัดน้ําเสียจากการปนเปอนมูลฝอย และน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
๔.๙ เก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทั้งนี้ วิธีการมาตรฐานและเก็บตัวอยางให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔.๑๐ ตองกําจั ดเถาหนักโดยการฝงกลบ และเถ าลอยที่เกิดขึ้นโดยวิธีการที่เหมาะสมและ
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔.๑๑ ไมควรใชเถาหนักและเถาลอยเพื่ อประโยชนในการเกษตรกรรมและวัสดุกลบทั บ
รายวันในสถานที่กําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ เวนแตจะมีการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและเคมีใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย
๔.๑๒ กําหนดแผนการบํารุงรักษาเตาเผามูลฝอยประจําป โดยจะตองกําหนดขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินงานจัดการมูลฝอยตลอดชวงการบํารุงรักษาเตาเผามูลฝอย

