บทนํา
1. สถานการณการลดและใชประโยชนขยะ
การพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มจํานวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ความเป น อยู ข องคนไทย มี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณของขยะจากแหล ง อุ ต สาหกรรมและ
ชุมชนระดับเมืองเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ.2535 มีปริมาณขยะทั่วประเทศเกิดขึ้นประมาณ
10.8 ลานตัน และไดเพิ่มจํานวนเปน 14.3 ลานตัน ในป พ.ศ. 2545 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
32.4 ขยะดังกลาวนี้ ยังมีสัดสวนองคประกอบที่สามารถนํามาใชประโยชนใหมไดใน
อัตราที่สูงถึงรอยละ 90 โดยสามารถนํามารีไซเคิลไดรอยละ 40 และนํามาหมักทําปุย
ไดรอยละ 50 แตปจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมมีเพียงรอยละ 18 ซึ่ง
ยั งคงเป นอั ต ราที่ ต่ํ า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ขยะที่ มี ศั ก ยภาพในการนํ า กลั บ มาใช
ประโยชนได ดังนั้น หากมีวิธีการจัดการที่เปนระบบและครบวงจรจะสามารถเพิ่มอัตรา
การใชประโยชนจากขยะได ซึ่งจะสงผลใหมีการประหยัดทรัพยากร และลดการนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศไดปละหลายหมื่นลานบาท
แนวทางการลดและใชประโยชนขยะในชุมชน สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอน ลด
ใชซ้ํา และรีไซเคิล ( Reduce - Reuse - Recycle) โดยเริ่มที่การคัดแยกขยะกอนทิ้ง
และจัดใหเกิดกระบวนการนํากลับไปแปรรูปเพื่อใชใหม การทิง้ ขยะรวมกันจะทําใหเกิดการ
ปนเป อนสกปรก ไม สามารถนํ ากลั บมาใช ได ใหม หรื อได แต คุ ณภาพต่ํ า และต องเสี ย
คาใชจายในการทําความสะอาดคอนขางสูง โดยทั่วไปแลวสาเหตุที่ทําใหการดําเนินการ
ลดและใชประโยชนของเสียในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1) การคัดแยกขยะกอนทิ้งยังไมเปนระบบทําใหเกิดการปนเปอนไมสามารถแยก
วัสดุกลับมาใชไดใหมหรือไดแตคุณภาพต่ํา
2) การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน/ผูบริโภค คัดแยกขยะไมพอเพียง
และไมตอเนื่อง
3) ครัวเรือน/สถาบันการศึกษา/หางสรรพสินคา/สถานที่ตางๆ ยังไมใหความ
รวมมือในการคัดแยกขยะอยางเต็มที่
4) ไมมีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอยางจริงจัง และไมมีสถานที่คัดแยกและ
แปรสภาพวัสดุเหลือใชอยางถูกตองเหมาะสม
5) ขาดความตอเนื่องและการประสานงาน ในการดําเนินงานขององคกรทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน เนื่ อ งจากขาดองค ก รหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การเรื่ อ งนี้
โดยตรงทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น

6) ไมมีกฎ/ระเบียบที่จะรองรับการดําเนินงาน ตั้งแตขั้นตอนการคัดแยก การกัก
เก็บ การเก็บ รวบรวม การเรียกคืน การมัดจํา การขนสง รวมทั้งการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม
7) ขอจํากัดดานการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือความไมชัดเจนในการรวมทุน
8) ขอจํากัดดานการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการลดและใชประโยชนของเสีย
ในประเทศที่เหมาะสมกับสภาพของปญหาในประเทศ
9) ประชาชนยังใหความรวมมือนอยและยังไมเขาใจในความแตกตางของสินคา
ที่แปรรูปจากวัสดุเหลือใช
การกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดานการลด การคัดแยก การเก็บรวบรวมขนสง และ
ใชประโยชนขยะชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ และเปนแบบแผนสําหรับปฏิบัติทั่วประเทศ เปน
อีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการดําเนินงานจัดการขยะในปจจุบันและสนับสนุนให
มีการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น คูมือ
แนวทางและขอกําหนดเบื้องตนการลดและใชประโยชนขยะ จึงไดถูกเรียบเรียงขึ้นโดยมี
รายละเอี ย ดเนื้ อ หาครอบคลุ ม สถานการณ นโยบาย เป า หมายด า นการจั ดการขยะ
แนวทางการลดขยะที่แหลงกําเนิด ขอกําหนดดานการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนสงขยะ
ตลอดจนขอกําหนดและแนวปฏิบัติสําหรับสถานที่ รวบรวม ปรับปรุงและใชประโยชน
ขยะ อาทิ รานรับซื้อของเกา สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะ สถานที่คัดแยกและแปรรูป
ขยะอันตราย สถานที่หมักปุย สถานที่แปรสภาพขยะเปนเชื้อเพลิง สถานที่แปรรูปขยะ
เปนพลังงานความรอน สถานที่แปรรูปวัสดุรีไซเคิล ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
เอกชน ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะหรือนําขยะกลับมาใช
ประโยชน ใหม สามารถใช คู มื อนี้ เป นแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อไม ให เกิ ดผลเสี ยหายหรื อ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated solid waste management) ในชุมชนให
สอดคลองกับระบบกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต
2. คํานิยาม
คํา กลุมคํา หรือวลี ที่ปรากฏในเนื้อหาแตละสวน หากไมไดระบุความหมาย
เฉพาะไว ใหมีความหมายดังตอไปนี้
1) ของเสีย (Waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศ
เสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่ถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ
รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่อยูในสภาพของของแข็ง ของเหลว
หรือกาซ
2) ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผา
เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว
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หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใช
แลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
3) ขยะยอยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยยอยสลาย
หมายความถึง ขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษ
ผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน
4) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได หมายความถึง
ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได
โดยการนํามาแปรรูปเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือใชสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑใหม
เชน แกว กระดาษ กระปองเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต เปน
ตน
5) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย หมายความถึง
ขยะที่มีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุ
ไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยาง
อื่ น ไม ว าจะเป น เคมี ภั ณฑ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ อาจทํ า ให เ กิ ดอั นตรายแก บุ ค คล สั ต ว พื ช
ทรั พ ย สิ น หรื อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น ถ า นไฟฉาย หลอดฟู อ อเรสเซนต แบตเตอรี่
โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปน
ตน
6) ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป หมายความถึง ขยะประเภทอื่น
นอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยาก
และไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน กลองนม UHT หอพลาสติกใส
ขนม
ถุ งพลาสติ กบรรจุผงซั ก ฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่ กึ่งสํ า เร็ จรู ป
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน
7) บรรจุภัณฑ (Package) หมายความถึง ภาชนะที่ใชสําหรับใสสิ่งของ
เครื่องใช สินคา หรือเพื่อการหีบหอ หอหุม บรรจุ หรือผูกมัดสิ่งของตาง ๆ แบงเปน
(7.1) บรรจุภัณฑขนสง หมายความถึง บรรจุภัณฑที่ใชหอหุมสินคาเพื่อ
ปองกันสินคาจากความเสียหายในระหวางขนสงจากโรงงานไปยังผูจัด
จําหนาย หรือผูบริโภค
(7.2) บรรจุภัณฑชั้นนอก หมายความถึง บรรจุภัณฑที่ใชเพื่อหอหุมสินคา
เพื่ อปองกันสินค าเสียหายกอนถึงมือผู บริ โภคหรื อเพื่ อใชโฆษณา
สินคา
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(7.3) บรรจุภัณฑชั้นใน หมายความถึง บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับสิ่งของ
เครื่องใชหรือสินคาโดยตรงเพื่อปองกันคุณภาพ คุณสมบัติของสิ่งของ
ตางๆ ไมใหเสียหาย
(7.4) บรรจุภัณฑวัตถุอันตราย หมายความถึง บรรจุภัณฑที่ปนเปอนหรือ
สัมผัสกับวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535
(7.5) บรรจุภัณฑฟุมเฟอย หมายความถึง ถุงหรือวัสดุที่ไมใชบรรจุภัณฑ
ขนสง ไมใชบรรจุภัณฑชั้นนอก ไมใชบรรจุภัณฑชั้นใน และไมใช
บรรจุภัณฑวัตถุอันตราย แตเปนบรรจุภัณฑที่เหลือเฟอเกินควร ใช
สําหรับหอหุมสินคาตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในการนํา
สินคากลับบาน
8) ของเสียบรรจุภัณฑ (Packaging waste) หมายความถึง ภาชนะที่ใช
สําหรับบรรจุสิ่งของ เครื่องใช สินคา หรือเพื่อการหีบหอ หอหุม สินคา หรือผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่ผานการใชงานแลว หรือหมดอายุการใชงานและผูที่ใชงานตองการทิ้ง
9) วัสดุเหลือใช (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช หรือ
สินคาที่ผานการใชงานแลวหรือหมดอายุการใชงานแลว หรือที่เหลือจากความตองการ
และไมเปนที่ตองการจะใชอีกตอไป
(9.1) วัสดุเหลือใชทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินคาที่ไมใชแลวแต
ไมเปนอันตรายตอบุคคล ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชน ยางรถยนต
เศษผา เศษไม
(9.2) วัสดุเหลือใชที่เปนอันตราย หมายความถึง สิ่งของหรือสินคาที่ไมใช
แลวและปนเปอนหรือสัมผัสหรือมีสวนประกอบของวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เชน แบตเตอรี่
ถานไฟฉาย น้ํามันเครื่องใชแลว ตัวทําละลาย
10) ภาชนะรองรับขยะ (Storage container) หมายความถึง ภาชนะสําหรับ
เก็บกักและรวบรวมขยะแตละประเภท ณ แหลงกําเนิดตางๆ เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการปนเปอนของขยะที่มีศักยภาพในการนํากลับมา
ใชใหม รวมทั้งสามารถนําขยะไปกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
11) การคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมจัดแบงหรือแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะองคประกอบ เชน แกว
กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพื่อการนํา
กลับไปใชประโยชนใหม หรือใชประโยชนทางพาณิชย
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ผูคัดแยกขยะนอกระบบ (Informal waste separator) หมายความ
ถึ
ง
ซาเลง เจาหนาที่เก็บขนขยะ หรือผูคัดแยกขยะตามภาชนะรองรับขยะในชุมชน เพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย
13) วัสดุที่นํากลับคืน (Recovered materials) หมายความถึง เศษวัสดุ
จําพวกโลหะ กระดาษ แกว พลาสติก อลูมิเนียมและวัสดุมีคาอื่นๆ ที่ไดถูกคัดแยกจาก
ขยะหรือของเสียเพื่อนํากลับคืนมาใชประโยชนใหมไมวาจะมีการแปรสภาพในภายหลัง
หรือไมก็ตาม แตไมรวมถึงวัสดุที่นําไปกําจัดตอไป
14) การใชประโยชนขยะ (Waste utilization) หมายความถึง การนํา
ขยะกลับมาใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง ๆ เชน การแปรรูปใชใหม การใชซ้ํา การใช
ประโยชนดานพลังงาน การหมักปุย และการนําขยะมาเปนเชื้อเพลิงแข็ง เปนตน
15) การใชซ้ํา (Reuse) หมายความถึง การนําขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุ
ภัณฑหรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชอีกในรูปลักษณะเดิมโดยไมผานขบวนการแปรรูปหรือ
แปรสภาพ
16) การแปรรูปใชใหม (Recycling) หมายความถึง การนําขยะรีไซเคิล
ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อ
ผลิตเปนผลิตภัณฑใหม
17) การคัดแยกและนํากลับคืนวัสดุ (Material recovery) หมายความ
ถึง การคัดแยกหรือสกัดวัสดุที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชใหมออกจากขยะหรือของ
เสีย เพื่อนํากลับมาใชซ้ําและแปรรูปกลับมาใชใหม
18) การแปรสภาพ (Processing) หมายความถึง การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะหรือองคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะเพื่อใหมีความ
สะดวกและความปลอดภัยในการขนสง การนํากลับไปใชประโยชน การเก็บรวบรวม การกําจัด
หรือการลดปริมาณ
19) การหมักทําปุย (Composting) หมายความถึง การนําเอาขยะที่ยอย
สลายไดมาแปรสภาพโดยวิธีการหมัก โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียใน
การยอยสลายอินทรียวัตถุ
20) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลใน
โรงเรียนหรือชุมชนโดยรายไดที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคูฝากของสมาชิก ซึ่ง
สามารถฝากหรือถอนไดในลักษณะเดียวกันกับธนาคารพาณิชย ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บ
รวบรวมไวและจําหนายใหกับซาเลงหรือรานรับซื้อของเกาตอไป
12)
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21) สถานที่จัดการขยะ (Solid waste management facility) หมายความถึง
สถานที่กําจัดขยะ สถานีขนถายขยะ สถานที่นําวัสดุกลับคืน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีการนํา
ขยะมาแปรสภาพและนําผลพลอยไดจากขบวนการมาใชประโยชน
22) สถานีขนถายขยะ (Transfer station) หมายความถึง สถานที่ที่มีการ
ถายเทขยะจากรถเก็บขนขยะลงสูพาหนะขนาดใหญเพื่อขนสงไปยังสถานที่จัดการขยะอื่นๆ
ตอไป
23) สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะ/วัสดุเหลือใช (Material recovery
and processing facility) หมายความถึง สถานที่จัดการขยะที่จัดใหมีการคัดแยก
รวบรวม ทําความสะอาด แปรสภาพ บรรจุและจําหนายขยะรีไซเคิลของเสียบรรจุภัณฑ
หรือวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน กระดาษ ขวด กระปอง แกว และ
พลาสติก ทั้งนี้ ไดรวมการคัดแยกและแปรสภาพขยะ/วัสดุเหลือใชของชุมชน ซึ่งไดวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดนอยกวา 1 ตันตอวัน
24) สถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย (Household hazardous
waste recovery facility) หมายความถึง สถานที่จัดการขยะอันตรายที่จัดใหมีการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม โดยผานขบวนการเชิงกลหรือเคมี เชน การคัดแยก การบดยอย
การผสม การเผา หรื อ การสกั ด วั ส ดุ ห รื อ โลหะมี ค า เช น การแยกชิ้ น ส ว นหรื อ
องคประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย แบตเตอรี่เกา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟาจากครัวเรือนเพื่อนํากลับมาใชซ้ําหรือแปรรูปใชใหม เปนตน
25) สถานที่แปรรูปขยะเปนพลังงานความรอน (Waste to energy
facility) หมายความถึง สถานที่ที่นําขยะ วัชพืช เศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยว และวัสดุเหลือ
ใช มาเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในดานพลังงาน
ความรอน ในรูปของ ไอน้ํา น้ํารอน หรือการผลิตกระแสไฟฟา ทั้งนี้ไมรวมการเผาไหม
ขยะเพื่อการกําจัด (Incineration)
26) สถานที่แปรรูปวัสดุรีไซเคิล (Recycling facility) หมายความถึง
สถานที่ที่นําเฉพาะขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใชหรือวัสดุที่นํากลับคืนมาแปรสภาพหรือแปร
รูปเปนวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม ทั้งนี้ ไมรวม
การแปรรูปวัสดุรีไซเคิลของชุมชน ซึ่งไดวัตถุดิบนอยกวา 1 ตันตอวัน
27) สถานที่แปรสภาพขยะเปนเชื้อเพลิง (Waste to fuel facility)
หมายความถึง สถานที่ที่นําขยะ วัชพืช เศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยว และวัสดุเหลือใชมา
ผานขบวนการแปรสภาพ เชน การสับ การตาก การหมัก การบม แลวอัดใหเปนแทงหรือ
เปนแผน เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง หรือนําไปสูขบวนการใชประโยชนอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ไม
รวมถึงการแปรสภาพขยะเปนเชื้อเพลิงแข็งของชุมชน ซึ่งไดเชื้อเพลิงแข็งนอยกวา 1 ตัน
ตอวัน
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28) สถานที่รับซื้อของเกา (Junk shop) หมายความถึง สถานที่หรือ
บริเวณที่จัดไวเพื่อการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช หรือของเกาที่สามารถนํามาใช
ประโยชนใหมได เชน กระดาษ ขวด กระปอง แกว พลาสติก และวัสดุอื่นๆ และมีการ
รวบรวมไวเพื่ อจําหนายให แกผู ประกอบการที่เกี่ ยวข องตอไป ทั้ งนี้ไมรวมถึงสถานที่
ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ หรือสถานที่รับซื้อวัสดุรีไซเคิลชุมชน หรือศูนยวัสดุรีไซเคิล
ชุมชนที่มีขนาดนอยกวา 1 ตันตอวัน
29) สถานที่หมักทําปุย (Composting facility) หมายความถึง สถานที่ที่
มีการนําเอาขยะยอยสลาย เศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยว กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือของเสียอื่นๆ ที่สามารถยอยสลายไดมาแปรสภาพ โดยวิธีการหมักโดยอาศัย
ขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียในการยอยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งจะไดผงหรือกอน
เล็กๆ สีนํ้าตาล เรียกวา “คอมโพสต” ที่สามารถใชเปนสารบํารุงดิน รวมถึงสถานที่หมัก
ทําปุยเพื่อผลิตกาซชีวภาพ เพื่อใชประโยชนดานพลังงานดวย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการหมักทํา
ปุยของชุมชน ซึ่งไดคอมโพสต นอยกวา 1 ตันตอวัน หรือกาซชีวภาพ นอยกวา 1 ลบ.
ม.ตอวัน
30) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local administrative organization)
หมายความถึ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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