สวนที่ 3
ขอกําหนดในการดําเนินงาน สถานที่ใชประโยชนขยะ
ขอกําหนดในการดําเนินงานสถานที่ใชประโยชนขยะ มีเนื้อหาประกอบดวยเกณฑ
หรือขอกําหนดขั้นต่ําในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบเพื่อการกอสรางและขอกําหนด
หรือระเบียบในการปฏิบัติงาน สถานที่หมักทําปุย สถานที่แปรสภาพขยะเปนเชื้อเพลิงแข็ง
สถานที่ แ ปรรู ป ขยะเป น พลั ง งานความร อ น และสถานที่ แ ปรรู ป วั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล โดยมี
รายละเอียดเนื้อหาดังตอไปนี้
1. สถานที่หมักทําปุย
1.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุคคลใดที่จะดําเนินการสถานที่หมักทําปุย จะตองจัดเตรียมรายละเอียด
ขอมูลดังตอไปนี้
1.1.1 แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่
หมักทําปุย การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
1.1.2 แสดงแผนผั ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของสถานที่ ห มั ก ทํ า ปุ ย
แหลงกําเนิด องคประกอบ ปริมาณขยะที่จะรับเขามาหมักทําปุย สารเติมแตงที่ใช รวมทั้ง
การคาดการณปริมาณมูลฝอยในอนาคต
1.1.3 กระบวนการหมักและกําลังการผลิตที่ออกแบบไว เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชงาน ระยะเวลาที่ใชในการหมัก การคัดแยกวัสดุและการแปรสภาพกอนการ
หมัก
1.1.4 จํ านวนวั นและชั่ วโมงปฏิ บั ติ งาน จํ านวนบุ คลากรทั้ งหมด การ
จั ด การวั ส ดุ ที่ คั ด แยกออกหรื อ สิ่ ง ตกค า ง เพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป ปริ ม าณปุ ย หรื อ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตได ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพปุยหมักและการใช
ประโยชน
1.2 ขอกําหนดที่ตั้ง
1.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
1.2.2 ตั้ ง อยู ห า งจากแนวเขตโบราณสถานตาม พระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑแหงชาติ ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
1.2.3 ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 2 กิโลเมตร และควร
ตั้งอยูในที่โลงแจง และไมอยูในที่ที่มีน้ําทวมถึง
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1.2.4 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น
พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือ ตามที่สวนราชการ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
1.3 ขอกําหนดในการออกแบบ
1.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
1.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ มาตรฐาน หรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานถนน ใชม าตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิ ก าร
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) งานไฟฟา ใชมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการ
ไฟฟานครหลวง
(4) งานประปา ใชมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค หรือ
การประปานครหลวง
(5) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(7) การป อ งกั น อั ค คี ภั ย ใช ม าตรฐานตามข อ กํ า หนดหรื อ
ขอบัญญัติของราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติกรมโยธาธิ
การ กรมโรงงานอุตสากรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
1.3.3 จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ในสถานที่หมักทําปุย รวมทั้งการจัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศแสดงเสนชั้นความสูง
โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
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1.3.4 ออกแบบอาคารหรือพื้นที่ ที่ ใ ชในการรับ แปรสภาพ การหมัก
การบม หรือการเก็บรวบรวมขยะ ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี ติดตั้งระบบควบคุมน้ําชะขยะ
กลิ่น และเศษขยะปลิว
1.3.5 จัดเตรียมการชั่งน้ําหนักขยะที่นําเขาสูขบวนการผลิต ปริมาณ
สารเติมแตงที่ใชในการหมัก
1.3.6 ถนนภายใน (ถามี) ควรเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกวางของถนนสําหรับการจราจรในทิศทางเดียวไมนอยกวา 3.5 เมตร สําหรับ
การจราจรสองทิศทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.0 เมตร
1.3.7 ถนนทางลาดขึ้นอาคาร (ถามี) มีความลาดเอียงไมมากกวา 10%
1.3.8 บริเวณพื้นที่ใชในการเก็บกองวัสดุเขา การผสม การหมัก การบม
จะตองเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีต
1.3.9 ออกแบบและจัดเตรียมประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการคัดแยก แปรสภาพ การอัด การสับ การหมักและการบม
1.3.10 ออกแบบระบบจัดการน้ําฝน ซึ่งอยางนอยที่สุดตองสามารถปองกัน
น้ําฝนจากฝนที่ตกหนักที่สุดในคาบ 25 ป ไหลสูสวนตางๆ ของบริเวณที่ทําการแปรสภาพ
และหมักปุย และจะตองมีระบบรวบรวมและควบคุมปริมาณน้ําทาจากฝนที่ตกหนักที่สุด
ในคาบ 25 ป ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
1.3.11 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะ
ขยะไปผสมกับน้ําฝน โดยน้ําฝนที่สัมผัสกับขยะหรือกองหมักปุยจะถือวาเปนน้ําชะขยะ
ซึ่ ง จะต อ งบํ า บั ด ให ไ ด ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน
1.3.12 ออกแบบองคประกอบตางๆ ที่จําเปนของสถานที่หมักปุยตามความ
เหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนนภายในและระบบจราจร อาคารสํานักงาน
บานพักเจาหนาที่ โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก รั้ว
ภูมิสถาปตยของสถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร เปนตน
1.4 ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
1.4.1 กําหนดบุคลากรปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
1.4.2 จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการความ
ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
1.4.3 จัดเตรียมการตรวจสอบ และจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและขยะ
อันตรายหรือของเสียอันตรายปะปนกับขยะอินทรียที่จะนําไปหมักทําปุย
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1.4.4 บันทึกปริมาณขยะรายวันจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ที่รับเขามา
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง
1.4.5 ต องจั ดเตรี ยมมาตรการป องกั นอั คคี ภั ย แผนฉุ กเฉิ นเพื่ อแก ไข
ปญหากรณีเครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวาง
ปฏิบัติงาน
1.4.6 ตองควบคุมเศษขยะ กลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค
เพื่อปองกันปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
1.4.7 คัด แยกและเก็ บ รวบรวมเศษวัสดุที่ ไม ย อยสลายจากการหมัก
หรื อ สิ่ ง ตกค า งอื่ น ๆจากกองปุ ย หมั ก แล ว นํ า ไปจั ด การด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ ไ ม
กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
1.4.8 สุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพของปุยหมักหรือผลิตภัณฑที่ได
จากการหมักปุย เชน การวิเคราะหสารอาหารที่จําเปนสําหรับพืช ปริมาณโลหะหนัก
หรือสารปรุงแตงอื่นๆ พรอมทั้งจดบันทึกผลการวิเคราะหดังกลาว
1.4.9 ติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน แหลงน้ําผิวดินภายนอกอาณาเขต
สถานที่ หมั กทําปุ ย ซึ่ งอาจไดรั บ ผลกระทบจากสิ่ง ปนเป อนจากการดํา เนิ นงานของ
สถานที่หมักทําปุย แหลงน้ํานิ่งจะตรวจสอบอยางนอย 1 จุด ในบริเวณใกลที่สุดกับ
สถานที่หมักทําปุย สําหรับลําน้ําไหลจะตองตรวจสอบอยางเพียงพอทั้งจุดเหนือน้ําและ
ทายน้ํา สําหรับน้ําทิ้งจากการบําบัดน้ําเสียจะตรวจสอบที่จุดปลอยออกจากอาณาเขตของ
สถานที่หมักทําปุย โดยใหมีมาตรฐานคุณภาพน้ําตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
1.4.10 ขอกําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ความถี่ของการสุม
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะห มีดังนี้
(1) คุ ณ ภาพน้ํ า ก อ นเริ่ ม โครงการ ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งน้ํ า และ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพจากแหลงน้ําผิวดินภายนอกสถานที่
หมักทําปุยกอนเริ่มดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง
(2) ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินตรวจสอบตามปกติ ทําการสุมตัวอยาง
และวิเคราะหปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝน และ
ฤดู แ ล ง รายละเอี ย ดดั ช นี คุ ณ ภาพน้ํ า ดั ง แสดงในตาราง
ขางลาง
(3) คุ ณภาพน้ํ าทิ้ ง จากการบํ า บั ดน้ํ า เสี ย หรื อจากบ อ เก็ บ กั ก
น้ําฝนใหสุมตัวอยางและตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง ดัชนี
คุณภาพน้ําที่ตรวจสอบอยางนอยตองประกอบดวย ความ
เปนกรด-ดาง สารแขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด บีโอ
ดี แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟตทั้งหมด
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•

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน
ดัชนีคุณภาพในสนาม

1.
2.
3.
4.

ความเปนกรด-ดาง
ออกซิเจนละลายน้ํา
อุณหภูมิ
สี กลิ่น รส

ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัตกิ าร
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1. ตะกอนแขวนลอย
11. ปรอททั้งหมด
2. บีโอดี
12. โคลิฟอรมทั้งหมด
3. แอมโมเนีย (NH3) .ในหนวยไนโตรเจน 13. ฟคัลโคลิฟอรม
4. ไนเตรท (NO3) .ในหนวยไนโตรเจน
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด
6. นิกเกิล
7. แมงกานีส
8. แคดเมียม
9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท
10. ตะกั่ว
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2. สถานที่แปรสภาพขยะเปนเชื้อเพลิง
2.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุ ค คลใดที่ จ ะดํ า เนิ น การสถานที่ แ ปรสภาพขยะเป น เชื้ อ เพลิ ง จะต อ ง
จัดเตรียมรายละเอียดขอมูลตอไปนี้
2.1.1 แผนที่ ห รื อ ภาพถ า ยทางอากาศแสดงที่ ตั้ ง และอาณาเขตของ
สถานที่แปรสภาพฯ การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
2.1.2 แสดงแผนผัง กระบวนการปฏิบัติง านของสถานที่แ ปรสภาพฯ
แหลงกําเนิด องคประกอบปริมาณขยะที่จะรับเขามาแปรสภาพ สารเติมแตงที่ใช รวมทั้ง
การคาดการณปริมาณขยะในอนาคต
2.1.3 กระบวนการแปรสภาพและกําลังการผลิตที่ออกแบบไว เครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชงาน แผนการคัดแยกวัสดุและการแปรสภาพกอนเขาสูขบวนการผลิต
และแผนการใชประโยชนผลิตภัณฑ
2.1.4 จํ านวนวั นและชั่ วโมงปฏิ บั ติ งาน จํ านวนบุ คลากรทั้ งหมด การ
จัดการวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง เพื่อนําไปกําจัดตอไป ปริมาณแทงเชื้อเพลิงที่
ผลิตได
2.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง
2.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
2.2.2 ตั้ ง อยู ห า งจากแนวเขตโบราณสถานตาม พระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑแหงชาติ ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
2.2.3 ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 2 กิโลเมตรและตั้งอยู
ในที่โลง ไมอยูในที่อับลม
2.2.4 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือ ตามที่
สวนราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
2.3 ขอกําหนดในการออกแบบ
2.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
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2.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ มาตรฐาน
หรือรายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติ มาตรฐานของกรมโยธาธิ
การ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานถนน ใชม าตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิก าร
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) งานไฟฟา ใชมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการ
ไฟฟานครหลวง
(4) งานประปา ใชมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค หรือ
การประปานครหลวง
(5) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(6) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(7) การปองกันอัคคีภัย ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติกรมโยธาธิการ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
2.3.3 จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ในสถานที่แปรสภาพฯ รวมทั้งการจัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศแสดงเสนชั้นความสูง
โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
2.3.4 ออกแบบอาคารหรื อพื้ นที่ ที่ ใช ในการรั บ การเก็ บรวบรวม แปร
สภาพ การหมัก การบม หรือการอัดขยะ ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี ติดตั้งระบบความ
คุ
ม
น้ําชะขยะ กลิ่น และเศษขยะปลิว
2.3.5 จัดเตรียมการชั่งน้ําหนักขยะที่นําเขาสูขบวนการผลิต และบันทึก
ปริมาณสารเติมแตงที่ใชในการแปรสภาพ
2.3.6 ถนนภายในควรเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กวางของถนนสําหรับการจรจรในทิศทางเดียวไมนอยกวา 3.5 เมตร สําหรับการจราจร
สองทิศทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.0 เมตร
2.3.7 ถนนทางลาดขึ้นอาคาร (ถามี) มีความลาดเอียงไมมากกวา 10%
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2.3.8 บริ เวณพื้นที่ ใ ช ในการเก็บกองวัสดุ เ ข าหรือวัสดุที่คัดแยกออก
การตาก การหมัก การบม และการอัดจะตองเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีต
2.3.9 ออกแบบและจัดเตรียมประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการคัดแยก แปรสภาพ การสับ การบมและการอัด
2.3.10 ออกแบบระบบจั ด การน้ํ า ฝน ซึ่ ง อย า งน อ ยที่ สุ ด ต อ งสามารถ
ปองกันน้ําฝนจากฝนที่ตกหนักที่สุดในคาบ 25 ป ไหลสูสวนตาง ๆ ของบริเวณที่ทําการ
แปรสภาพ และจะตองมีระบบรวบรวมและควบคุมปริมาณน้ําทาจากฝนที่ตกหนักที่สุดใน
คาบ 25 ป ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
2.3.11 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะ
ขยะไปผสมกับน้ําฝนโดยน้ําฝนที่สัมผัสกับขยะจะถือวาเปนน้ําชะขยะ ซึ่งจะตองบําบัด
ใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน
2.3.12 ออกแบบองค ประกอบต างๆ ที่ จําเป นของสถานที่แปรสภาพฯ
ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนนภายในและระบบจราจร อาคาร
สํานักงาน บานพักเจาหนาที่ โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขาออก รั้ว ภูมิสถาปตยของสถานที่ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบประปา ระบบสื่อสาร เปนตน
2.4 ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
2.4.1 กําหนดบุคลากรปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชน ไดทราบโดยทั่วกัน
2.4.2 จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการความ
ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
2.4.3 จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและ
ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายปะปนกับขยะที่จะนําไปแปรสภาพ
2.4.4 บันทึ ก ปริม าณขยะรายวั น จากแหลง กํ า เนิ ด ต า งๆ ที่ รับ เข า มา
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง
2.4.5 ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไข
ปญหากรณีเครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวาง
ปฏิบัติงาน
2.4.6 ตองควบคุมเศษขยะ กลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค
เพื่อปองกันปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
2.4.7 คัดแยกและเก็บรวบรวมเศษวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากวัสดุที่จะ
แปรสภาพและนําไปจัดการดวยวิธีการที่เหมาะสมที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
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2.4.8 จัดใหมีมาตรการลดผลกระทบจากการดําเนินงานแปรสภาพ เชน
เสียงดัง ความสั่นสะเทือน น้ําชะขยะและของเสียอื่นๆ
2.4.9 การติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน แหลงน้ําผิวดินภายนอกอาณาเขต
สถานที่แปรสภาพฯ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งปนเปอนจากการดําเนินงาน แหลงน้ํานิ่ง
จะตรวจสอบอยางนอย 1 จุด ในบริเวณใกลที่สุดกับสถานที่แปรสภาพฯ สําหรับลําน้ําไหล
จะตองตรวจสอบอยางเพียงพอทั้งจุดเหนือน้ําและทายน้ํา สําหรับน้ําทิ้งจากการบําบัดน้าํ
เสียจะตรวจสอบที่จุดปลอยออกจากอาณาเขตของสถานที่แปรสภาพฯ โดยใหมีมาตรฐาน
คุณภาพน้ําตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
2.4.10 ขอกําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ความถี่ของการสุม
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะห มีดังนี้
(1) คุณภาพน้ํากอนเริ่มโครงการ ทําการสุมตัวอยางน้ําและตรวจ
วิ เคราะห คุ ณภาพจากแหล งน้ํ าผิ วดิ นภายนอกสถานที่ แปร
สภาพฯ กอนเริ่มดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง
(2) ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น ตรวจสอบตามปกติ ทํ า การสุ ม
ตัวอยางและวิเคราะหปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝน
และฤดูแลง รายละเอียดดัชนีคุณภาพน้ํา ดังแสดงในตาราง
ขางลาง
(3) คุณภาพน้ําทิ้งจากการบําบัดน้ําเสีย หรือจากบอเก็บกักน้ําฝน
ใหสุมตัวอยางและตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ํา
ที่ตรวจสอบอยางนอยตองประกอบดวย ความเปนกรด-ดาง
สารแขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด บีโอดี แอมโมเนีย
ไนเตรท และฟอสเฟตทั้งหมด
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•

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน
ดัชนีคุณภาพในสนาม

1.
2.
3.
4.

ความเปนกรด-ดาง
ออกซิเจนละลายน้ํา
อุณหภูมิ
สี กลิ่น รส

ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัตกิ าร
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1. ตะกอนแขวนลอย
11. ปรอททั้งหมด
2. บีโอดี
12. โคลิฟอรมทั้งหมด
3. แอมโมเนีย (NH3) .ในหนวยไนโตรเจน 13. ฟคัลโคลิฟอรม
4. ไนเตรท (NO3) .ในหนวยไนโตรเจน
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด
6. นิกเกิล
7. แมงกานีส
8. แคดเมียม
9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท
10. ตะกั่ว
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3. สถานที่แปรรูปขยะเปนพลังงานความรอน
3.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุคคลใดที่จะดําเนินการสถานที่แปรรูปขยะเปนพลังงานความรอน จะตอง
จัดเตรียมรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
3.1.1 แผนที่ ห รื อ ภาพถ า ยทางอากาศแสดงที่ ตั้ ง และอาณาเขตของ
สถานที่แปรรูปขยะฯ การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่
เหมาะสม
3.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่แปรรูปขยะฯ
แหลงกําเนิด องคประกอบ ปริมาณขยะที่จะรับเขามาแปรรูป รวมทั้งการคาดการณ
ปริมาณมูลฝอยในอนาคต
3.1.3 กระบวนการแปรรู ป และขนาดที่ ใ ช อ อกแบบ เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ ที่ ใ ช ง านทั้ ง หมด จํ า นวนวั น และชั่ ว โมงปฏิ บั ติง าน จํ า นวนบุค ลากรทั้ง หมด
มาตรการความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
3.1.4 รูป แบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากการดํา เนิ นงาน
การนําพลังงานความรอนกลับไปใชประโยชน การเก็บรวบรวมและการจัดการกากขี้เถา
3.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง
3.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
3.2.2 ตั้ ง อยู ห า งจากแนวเขตโบราณสถานตาม พระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑแหงชาติ ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
3.2.3 ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 2 กิโลเมตร และตั้งอยู
ในที่โลง ไมอยูในที่อับลม
3.2.4 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือ ตามที่
สวนราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
3.3 ขอกําหนดในการออกแบบ
3.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุดในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
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3.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ มาตรฐาน หรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานขอกําหนดหรือขอบัญญัติของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานถนน ใชมาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการ
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) งานไฟฟา ใชมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการ
ไฟฟานครหลวง
(4) งานประปา ใชมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค หรือ
การประปานครหลวง
(5) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุต สาหกรรม
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(6) ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ใช ม าตรฐานของกรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครอง
แรงงาน
(7) การปองกันอัคคีภัย ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือขอบัญญัติกรมโยธาธิการ กรม
โรงงานอุตสากรรม หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
3.3.3 จัดวางผังบริเวณ แสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ในสถานที่แปรรูปขยะฯ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
3.3.4 ออกแบบอาคารและพื้นที่ถายเทและเก็บรวบรวม คัดแยกขยะ
โรงเตาเผาภายในอาคาร พื้นที่รวบรวมวัสดุที่คัดแยกและกากขี้เถา
3.3.5 ถนนภายในควรเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กวางของถนนสําหรับการจราจรในทิศทางเดียวไมนอยกวา 3.5 เมตร สําหรับการจราจร
สองทิศทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.0 เมตร
3.3.6 บอรับขยะหรือสถานที่เก็บกักชั่วคราว ควรมีความจุไมนอยกวา
2 เทาของปริมาณขยะสูงสุดตอวันที่เตาเผาสามารถรองรับได
3.3.7 ออกแบบระบบควบคุมการระบายอากาศเสียจากปลอง ทั้งฝุน
ละอองและกาซตางๆ ที่เกิดจากการเผาไหม และตองมีคุณภาพไมเกินมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

51

3.3.8 ความสูงของปลองดานที่ใชระบายอากาศเสีย ใหมีความสูงอยาง
นอย 20 เมตร
3.3.9 ออกแบบและจัดเตรียมรูปแบบ ขนาด และประสิทธิภาพในการ
ทํางานของอุปกรณที่ใชสําหรับการเผาไหม การคัดแยก การแปรสภาพกอนการเผา
การปอนขยะ การนําความรอนกลับไปใชประโยชน รวมทั้งการจัดการกากขี้เถา
3.3.10 จัดเตรียมการชั่งน้ําหนักขยะที่นําไปแปรรูปเปนพลังงานความ
รอน และปริมาณกากขี้เถาที่เก็บรวบรวมไวกอนนําไปกําจัดตอไป
3.3.11 ออกแบบควบคุมปญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี และ
การควบคุมการปลิวฟุงของเศษขยะ
3.3.12 ออกแบบระบบจั ดการน้ําฝน ภายในสถานที่แปรรูปขยะฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนระบายออกตองปราศจากองคประกอบ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม
3.3.13 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะ
ขยะไปผสมกับน้ําฝนและควบคุมคุณภาพน้ํากอนระบายทิ้งสูภายนอก โดยจะตองไมเกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
3.3.14 ออกแบบระบบกําจัดกากขี้เถา โดยหากใชวิธีการฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล กนหลุมฝงกลบใหดาดดวยดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา 1x10-7 ซม. ตอ
วินาที หรือใชวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวหนาไมนอยกวา 1.5 มม. กับดินที่มีอัตราการไหล
ซึมต่ํา 1x10-5 ซม. ตอวินาที หนา 60 ซม. พรอมติดตั้งระบบรวบรวมและสูบน้ําเสียที่กัน
บอฝงกลบ
3.3.15 ออกแบบองคประกอบตางๆ ที่จําเปนของสถานที่แปรรูปขยะฯ
ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนนภายในและการจราจร อาคาร
สํานักงาน บานพันเจาหนาที่ โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขาออก รั้ ว ภู มิ ส ถาป ต ย ข องสถานที่ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ระบบประปา ระบบไฟฟ า
ระบบสื่อสาร เปนตน
3.4 ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
3.4.1 จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน ติดประกาศชั่วโมง
ปฏิบัติงานที่ประตูทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
3.4.2 จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุม
ความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
3.4.3 จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และการจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อ
และขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายปะปนกับขยะทั่วไปในสถานที่แปรรูปขยะฯ
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3.4.4 ตองควบคุมเศษขยะ กลิ่น แมลงและพาหนะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
3.4.5 บันทึกปริมาณขยะรายวันจากแหลงกําเนิดตางๆ ที่นําเขาไปแปรรูป
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง ปริมาณกากขี้เถาที่เก็บรวบรวม
3.4.6 ต องจั ดเตรี ยมมาตรการป องกั นอั คคี ภั ย แผนฉุ กเฉิ นเพื่ อแก ไข
ปญหากรณีเครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวาง
ปฏิบัติงาน
3.4.7 ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปลองระบายอากาศเสียจากการ
เผาไหม อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยทําการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหหาคาปริมาณ
ฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด สารประกอบ
ไดออกซิน และความทึบแสง ซึ่งจะตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผาขยะ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.4.8 ตองบําบัดน้ําเสียจากการปนเปอนขยะ และน้ําเสียใดๆ ทั้งหมดที่
เกิ ดขึ้ นภายในสถานที่ แปรรู ปขยะฯ ให มี คุ ณภาพน้ํ าทิ้งไม เกิ นมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ าทิ้ ง
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามพระราชบั ญญั ติ โ รงงาน เก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ทิ้ ง เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจสอบอยางนอยตองประกอบดวย
ความเปนกรด-ดาง สารแขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด และบีโอดี
3.4.9 ตองกําจัดกากขี้เถาโดยการฝงกลบหรือวิธีการที่เหมาะสมที่ไม
กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
3.4.10 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุมบําบัด และกําจัด ของเสียและเหตุ
รําคาญที่เกิดจากการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. สถานที่แปรรูปวัสดุรีไซเคิล
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุคคลใดที่จะดําเนินกิจการเปนสถานที่แปรรูปวัสดุรีไซเคิลจะตองจัดเตรียม
รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
4.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
4.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด
น้ําหนักของปริมาณของวัสดุรีไซเคิลที่จะแปรรูป ตลอดจนประเภทของวัสดุที่ไมสามารถ
แปรรูปได
4.1.3 จํานวนวัน และชั่วโมงการปฏิ บัติ งาน จํ านวนบุคลากรทั้ งหมด
ขนาดของสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงานในการดําเนินงาน
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4.1.4 แสดงพื้ นที่ ที่ ใช ในการเก็ บรวบรวมของวั สดุ ที่ รี ไซเคิ ลได และรี
ไซเคิลไมได
4.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง
4.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
4.2.2 สถานที่ ตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ที่ราชการสวนทองถิ่น
กําหนด ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.2.3 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือตามที่สวน
ราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
4.3 ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบ
4.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุดในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
4.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญั ติ
ของราชการส วนท องถิ่ น หรื อข อบั ญญั ติ มาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานเครื่ องกล ใช มาตรฐานของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ใช ม าตรฐานของกรม
โรงงานอุต สาหกรรม หรือ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครอง
แรงงาน
(4) การป อ งกั น อั ค คี ภั ย ใช ม าตรฐานตามข อ กํ า หนดหรื อ
ข อบั ญญั ติ ข องราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ ก รม
โยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได
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4.3.3 จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ของสถานประกอบการ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
4.3.4 ออกแบบพื้นที่หรืออาคารที่กําหนดใหมีการถายเท การคัดแยก
การเก็บรวบรวมและการแปรรูปวัสดุที่รีไซเคิล ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี การควบคุม
ปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน และติดตั้งระบบควบคุมการฟุงปลิวของเศษขยะ
4.3.5 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่จะเขาโรงงานมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของ
วัสดุที่โรงงานสามารถรองรับไดสูงสุดตอวัน
4.3.6 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บด หลอม อัดหรืออื่นๆ
4.3.7 จัดเตรียมการชั่งน้ําหนัก หรือวัดปริมาตรของวัสดุที่จะแปรรูป
4.3.8 ออกแบบบอพักน้ําเสียที่เกิดจากน้ําฝน และน้ําชะขยะกอนปลอย
ลงสูทอระบายน้ําเสีย
4.3.9 ออกแบบระบบจัดการน้ําฝนที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนที่ระบาย
ออกนั้นจะตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
4.3.10 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะ
ขยะไปผสมกับน้ําฝนและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งไมใหเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน
4.3.11 องคประกอบตางๆ ของสถานที่แปรรูปฯ ใหออกแบบตามความ
จําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนนภายใน
และระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่
ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก รั้ว ภูมิทัศน ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร เปน
ตน
4.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
4.4.1 จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงาน
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการควบคุมความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงาน
4.4.2 ตอ งควบคุมไมใ หมีกลิ่น แมลง และพาหะนํา โรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
4.4.3 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน
4.4.4 บั นทึ กปริ มาณของที่ จะแปรรู ป ประเภทของขยะรี ไซเคิ ล และ
ปริมาณของที่ไมสามารถแปรรูปได
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4.4.5 ตองบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน
4.4.6 จัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย และมาตรการปองกันอุบัติภัย
อื่นๆ
4.4.7 จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรับวัสดุรีไซเคิล และการ
คัดแยก เพื่อปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย
4.4.8 จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.4.9 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน
เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะ
โดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือให
มิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4.4.10 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะหรือกากของเสียอื่นๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณี ที่ การกํ าจั ดเอง ต องได รั บความเห็ นชอบจากเจ า
พนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนด
ของทองถิ่นนั้น
(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่น
ใดที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพหรื อ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
อั ค คี ภั ย ได ง า ยไว โดยเฉพาะตามกฎหมายว า ด ว ยวั ต ถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4.4.11 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาว ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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