๑
หลักเกณฑพื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสํานักงาน
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑพื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคาร
สํานักงาน (Criteria and Requirements of Source Separation and Storage for Office Building)
สําหรั บให หนวยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง ผูที่ สนใจนําไปใชเป นแนวทางหรือ ขอ กําหนดขั้นต่ํา
(Minimum Requirement) ในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสํานักงาน จึงออกประกาศไว
ดังรายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” (Solid Waste) หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตวห รือที่อื่ น และหมายความรวมถึง มูลฝอยอันตรายจากชุมชน ยกเวนสิ่ งปฏิกูลและวัสดุที่ไม ใชแล วของ
โรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มู ล ฝอยยอ ยสลาย” (Compostable Waste) หมายความวา มู ล ฝอยที่ เ นาเสี ยและ
ยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน
“มูลฝอยรีไซเคิล” (Recyclable Waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได หมายความวา มูลฝอย
มูลฝอยบรรจุภัณฑ หรือ วัสดุเหลือใช ซึ่ งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม ได โดยการนํามาแปรรูป เป น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือใชสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑใหม เชน แกว กระดาษ กระปองเครื่องดื่ม กลอง
เครื่องดื่มยูเอชที เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน
“มูลฝอยอันตราย” (Hazardous Waste) หมายความวา มู ลฝอยที่มีองคประกอบหรื อ
ปนเปอนดวยสิ่งใด ๆ ในลักษณะที่กอใหเกิดอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
“มูล ฝอยทั่วไป” (General Waste) หมายความวา มู ลฝอยประเภทอื่ นนอกเหนือ จาก
มูลฝอยยอยสลาย มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอน
เศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน
“วัส ดุรี ไซเคิล ” หมายความวา วัส ดุเ หลื อ ใชหรื อ วัส ดุใชแล วที่มี ศัก ยภาพในการใชแทน
วัตถุดิบใหมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
“การเก็บ กัก มูล ฝอย” หมายความวา การนํามู ลฝอยที่ผ านการคัดแยกมาใส ในภาชนะ
รองรับมูลฝอย และนําไปเก็บในสถานที่ที่จัดเตรียมไวจนกวาจะมีปริมาณมากพอที่จะนําไปใชประโยชนตอไป
“กระดาษคุณภาพสูง” (High-Grade Paper) หมายถึง หัวจดหมาย กระดาษทําสําเนาแบบ
แหง กระดาษสําหรับธุรกิจเบ็ดเตล็ด กระดาษสําหรับเขียน กระดาษสําหรับพิมพ สมุดฉีก กระดาษสําหรับ

๒
พิมพจากคอมพิวเตอร และการด ซึ่งมักจะจําหนายในรูปกระดาษขาว สิ่งพิมพคอมพิวเตอร และการด ซึ่งแบง
ระดับโดยอุตสาหกรรมมูลฝอยกระดาษ
๒. หลักเกณฑดานการคัดแยกมูลฝอยในอาคารสํานักงาน
ราชการสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการมูลฝอย ควรสงเสริมใหในอาคารสํานักงาน
มีการดําเนินการคัดแยกมูลฝอยภายในอาคารสํานักงาน โดยวิธีการดังนี้
๒.๑ จัดทําและเผยแพร ขอมูลเพื่อ ใหความรู ประกอบดวย เหตุผล วัตถุประสงค วิธีการ
และประเภทการคัดแยก ตอพนักงานเพื่อจูงใจใหเกิดความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอยของตน ซึ่งตองกระทํา
อยางตอเนื่อง
๒.๒ จั ดให มี ก ารอบรมดานการคัดแยกมู ล ฝอยที่ ถูก สุ ขลั ก ษณะให แก พ นัก งาน เพื่ อ ให
พนักงานมีความรู รวมทั้งวิธีการคัดแยกมูลฝอยเพื่อเพิ่มมูลคา เพื่อใหพนักงานรวมมือในการคัดแยกมูลฝอย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๓ รณรงคประชาสัมพันธใหพนักงานคัดแยกมูลฝอยเพื่อใหงายตอการรีไซเคิล รวมทั้งจัด
ใหมีกิจกรรมสรางแรงจูงใจในการคัดแยกประเภทมูลฝอยใหถูกตอง เชน การประกวดการคัดแยกมูลฝอยเพื่อ
ชิงรางวัล เปนตน
๒.๔ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล โดยอยางนอยควรแยกมูลฝอยรีไซเคิลเปนสองประเภทหรือ
สามารถแยกประเภทไดมากกวานี้ตามความเหมาะสมและความตองการของผูวางแผนในการดําเนินการ โดย
ใหคัดแยกเปนกระดาษคุณภาพสูง และวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใชงานในสํานักงานออกจากมูลฝอย
ประเภทอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการนํากลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจดําเนินการโดย
๒.๔.๑ แยกทิ้งที่โตะทํางานเปนสวนตัว
๒.๔.๒ แยกมูลฝอยรีไซเคิลสวนกลาง โดยจัดวางใหภาชนะรองรับอยูในจุดที่เหมาะสม
และจัดใหมีผูควบคุมดูแลตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สถานที่รวบรวมและความถี่ในการรวบรวม ขึ้นอยูกับขนาด
ของสํานักงาน
๒.๕ คัดแยกมูลฝอยอันตราย เชน ตลับหมึกพิมพที่ใชแลว ถานไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต กระปองสีสเปรย ฯลฯ ออกจากมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยยอยสลาย และมูลฝอยรีไซเคิล โดยมีการจัดเก็บ
แยกประเภทออกเปนสัดสวนเฉพาะ และติดฉลากกํากับเพื่อความปลอดภัย
๒.๖ ในกรณีที่มีการอนุญาตใหเจาหนาที่สามารถนําอาหารเขามารับประทานภายในอาคาร
หรื อมี โรงอาหารภายในอาคาร ใหคัดแยกเศษอาหารที่ เหลือ รวมถึง มูล ฝอยยอยสลายอื่น ๆ เพื่อ นําไปใช
ประโยชน เชน นําไปใชเปนอาหารสัตว หรือนําไปทําปุยหมัก เปนตน แตในกรณีที่ไมสามารถหาทางในการ
นําไปใชประโยชนไดใหประสานสงใหราชการสวนทองถิ่นรับไปจัดการตอ
๒.๗ คัดแยกมูล ฝอยทั่วไปที่เหลือจากการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มู ลฝอยอันตราย และ
มูลฝอยยอยสลาย และหาสถานที่เก็บกักเพื่อรอสงใหราชการสวนทองถิ่นรับไปจัดการตอ

๓
๓. หลักเกณฑดานการเก็บกักมูลฝอยในอาคารสํานักงาน
ราชการสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการมูลฝอย ควรสงเสริมใหในอาคารสํานักงาน
มีการดําเนินการเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสํานักงาน โดยวิธีการดังนี้
๓.๑ ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงบริเวณที่เก็บกระดาษ วัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ และวัสดุไวไฟ และ
ควรเก็บไวในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
๓.๒ เอกสารที่เปนความลับของทางราชการหรือของหนวยงาน ตองมีการทําลายกอนการ
เก็บรวบรวมขนสง โดยมีการจัดเก็บและขนสงไวตางหากจากกระดาษเอกสารอื่น ๆ
๓.๓ เก็บกักวัสดุรีไซเคิลแตละประเภทที่ทําการคัดแยกแลวในภาชนะรองรับมูลฝอยแบบ
แยกประเภท เพื่อนําไปใชประโยชน
๔. ลักษณะของภาชนะที่ใชเก็บรวบรวมมูลฝอย ควรมีลักษณะดังนี้
๔.๑ แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากวัสดุที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน วัสดุที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน
๔.๒ ไดรับการออกแบบใหมีฝาปดสามารถปองกันน้ําฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัขและสัตว
อื่น ๆ ที่เปนสัตวพาหะนําโรคมิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยมูลฝอยได
๔.๓ ชิ้นสวนตาง ๆ สามารถถอดประกอบไดง าย เพื่อความสะดวกในการถายเทมูลฝอย
และลางทําความสะอาด
๔.๔ ทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน และไมเปนสนิม
๔.๕ มีน้ําหนักเบาและมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกตอการเคลื่อนยายและถายเท
มูลฝอย
๔.๖ มีขนาดความจุเพียงพอสําหรับมูลฝอยบริเวณนั้น ๆ
๔.๗ หากเปนถังหรือถุงพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใชแลว ไมต่ํากวารอยละ ๕๐ โดย
น้ําหนัก
๔.๘ ไมมีสารพิษ (Toxic Substances) เปนสวนประกอบ และกรณีใชสารเติมแตงใหมี
ปริมาณในระดับที่ไมเปนอันตรายตอผูใชงาน
๔.๙ รูปแบบของถุงบรรจุมูลฝอยควรจะมีสีหรือสัญลักษณตามประเภทของมูลฝอยที่จ ะ
นํามาบรรจุตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติก
ใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถุงสีเขียวหรือกรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีเขียว ขนาดที่เหมาะสมไมหลุดหรือ
ลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุ
สีเขียว ทั้ง นี้จะตองไมใชถุงสีน้ําเงิ น สีเ หลือ ง และสีส ม สําหรับ ใชรวบรวมมูลฝอยยอยสลายหรือมูล ฝอยที่
เนาเสียไดงาย สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม เปนตน

๔
(๒) ถุงสีเหลืองหรือกรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีเหลือง ขนาดที่เหมาะสมไมหลุด
หรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุ
สีเหลือง ทั้งนี้จะตองไมใชถุงสีน้ําเงิน สีเขียว และสีสม สําหรับใชรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถ
นํามาขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อะลูมิเนียม เปนตน
(๓) ถุงสีสมหรือกรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีสม ขนาดที่เหมาะสมไมหลุดหรือลอก
ออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุสีสม
ทั้งนี้จะตองไมใชถุงสีน้ําเงิน สีเขียว และสีเหลือง สําหรับใชรวบรวมมูลฝอยอันตราย เชน หลอดฟลูออเรส
เซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ เปนตน
(๔) ถุงสีน้ําเงินหรือกรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีน้ําเงิน ขนาดที่เหมาะสมไมหลุด
หรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุ
สีน้ําเงิน ทั้งนี้จะตองไมใชถุงสีเขียว สีเหลือง และสีสม สําหรับใชรวบรวมมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยที่ยอยสลาย
ยาก ไมมีพิษและไมคุมคาสําหรับการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอน
เศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน
๔.๑๐ รูปแบบของถังรองรับมูลฝอยควรจะมีสีหรือสัญลักษณที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของ
มูลฝอยที่จะนํามาบรรจุตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) ถังสีเขียวหรือกรณีใชถังสีอื่น ใหทาสีหรือคาดแถบสีเขียวขนาดที่เหมาะสม ไมหลุด
หรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร ทั้งนี้จะตองไมใชถังสี
น้ําเงิน สีเหลือง และสีสม สําหรับรองรับมูลฝอยยอยสลายหรือมูลฝอยที่เนาเสียไดเร็ว ซึ่งสามารถนํามาหมักทํา
ปุยได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม เปนตน
(๒) ถังสีเหลืองหรือกรณีใชถังสีอื่น ใหทาสีหรือคาดแถบสีเหลืองขนาดที่เหมาะสม ไม
หลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร ทั้งนี้จะตองไมใช
ถัง สี ส ม สีน้ําเงิ น และสี เขี ยว สําหรั บ รองรั บ มู ล ฝอยรี ไซเคิล หรื อมู ล ฝอยที่ส ามารถนํามาขายได เชน แก ว
กระดาษ พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียม เปนตน
(๓) ถังสีสมหรือกรณีใชถังสีอื่น ใหทาสีหรือคาดแถบสีสมขนาดที่เหมาะสม ไมหลุด
หรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร ทั้งนี้จะตองไมใชถังสี
น้ําเงิน สีเขียว และสีเหลือง สําหรับรองรับมูลฝอยอันตราย เชน ขวดยา กระปองสีสเปรย ถานไฟฉาย หลอด
ฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง เปนตน
(๔) ถังสีน้ําเงินหรือกรณีใชถังสีอื่น ใหทาสีหรือคาดแถบสีน้ําเงิน ขนาดที่เหมาะสม ไม
หลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร ทั้งนี้จะตองไมใช
ถังสีเขียว สีเหลือง และสีสม สําหรับรองรับมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยที่ยอยสลายไดยาก ไมเปนพิษและไมคุมคา
สําหรับการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอน
อาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน

๕
(๕) รูปแบบหรือลักษณะอื่น ๆ ของภาชนะรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอย
แบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
๕. ลักษณะเฉพาะของภาชนะที่ใชเก็บกักมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใชประโยชน อยางนอยควรมี
คุณลักษณะดังนี้
๕.๑ ควรสร างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติตานทานการกั ดกรอ น และไมดูดซึมน้ํา ไขมั น และ
น้ํามัน เชน ตองไมมีการรั่วไหล ทั้งดานขาง รอยตอ และฐาน ทนทานตอการใชงานในอนาคต โดยไมเปนสนิม
แตกร าว หรือเสี ยรูป ภายในภาชนะจะตองเรียบเสมอกัน ไมมีสวนที่ยื่นออกมา หรือมีร อยตอ ตะปุม ตะป า
เพื่ อใหง ายตอ การทํ าความสะอาด และการเทมู ลฝอยออก ภายนอกจะตองปลอดภัยตอ การจั บถือโดยไม
แตกราว ไมเปนรู หรือมีผิวขรุขระ ภาชนะจะตองถูกจัดวางอยางมั่นคง ไดระดับ ผิวหนาระบายน้ําไดดี และ
เพียงพอตอมูลฝอยทั้งหมดในการควบคุมความสะอาดและปองกันการรั่วไหล
๕.๒ ควรมีน้ําหนักไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม ปริมาตรไมเกิน ๑๐๐ ลิตร ยกเวนแบบที่มีลอเลื่อน
ที่ใชรถเก็บขนมูลฝอยชวยในการเทมูลฝอย ภาชนะจะตองเปนทรงกระบอกหรือทรงสี่เหลี่ยมที่สวนบนกวาง
กวาสวนลาง เพื่องายแกการเทมูลฝอยออก ภาชนะควรมีที่จับสองอัน อยูคนละดานกัน มีฝาปดมิดชิดและแนน
หนา เพื่อปองกันน้ําขังและสัตวพาหะนําโรค ควรมีขาตั้ง และออกแบบอยางดีเพื่อไมใหมีการเอียงหรือลมคว่ํา
๕.๓ ภาชนะที่ใชเก็บกักมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใชประโยชนที่ใชเครื่องจักรในการเท จะตอง
ถูกออกแบบมาแบบปองกันการหกและรั่วไหล ระหวางการเก็บรวบรวม และขนสง ภาชนะจะตองทําความ
สะอาดไดง าย รวมทั้ง ง ายตอ การทิ้ง มู ล ฝอยและเทมู ล ฝอยออกโดยแรงโนม ถวงหรื อโดยเครื่ อ งจั กร และ
เหมาะสมตอรถเก็บขนมูลฝอยทั้งในแงของขนาดและน้ําหนัก
๕.๔ ควรทํ าความสะอาดภาชนะรองรั บ มู ลฝอยอยางสม่ํ าเสมอ เพื่อ ป อ งกั นสั ตวพ าหะ
นําโรค รวมทั้งลดความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยของผูดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอย

