สวนที่ 2
ขอกําหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนสง
และการดําเนินงานสถานที่ปรับปรุงคุณภาพขยะ
ขอกําหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนสงและการดําเนินงานสถานที่ปรับปรุง
คุณภาพขยะ ประกอบไปดวยเนื้อหาขอกําหนดขั้นต่ําในการคัดแยกขยะในแหลงตางๆ
ขอกําหนดทั่วไปของภาชนะรองรับขยะ และรถยนตเก็บขนขยะ ขอกําหนดในการเก็บ
รวบรวมขนสงขยะ รวมทั้งขอกําหนดขั้นต่ําในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ
และระเบียบในการปฏิบัติงานของสถานที่รับซื้อของเกา สถานที่คัดแยกและแปรสภาพ
ขยะและสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอกําหนดดานการคัดแยกขยะ
1.1 การคัดแยกขยะในแหลงที่พักอาศัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะควรสงเสริม
ใหบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานเรือน อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา
หางสรรพสินคา โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยูอาศัยอื่นๆ ดําเนินการคัดแยก
และเก็บกักขยะที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
1.1.1 คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิล
ออกจากขยะยอยสลาย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป
1.1.2 จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในบานเรือนไวในถุงหรือถังรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่หนวยราชการจัดเตรียมไว
1.1.3 จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในสถานประกอบการและอาคาร
ที่พักอาศัยอื่นๆ ที่ไมใชบานเรือน ไวในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท
1.1.4 จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศ
ถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีดขวางทางเดิน อยูหางจากสถานที่ประกอบอาหาร
ที่รับประทานอาหาร แหลงน้ําดื่ม
1.1.5 ให จัดเก็ บขยะอันตราย หรื อภาชนะบรรจุสารที่ ไม ทราบแนชั ด
เปนสัดสวนแยกตางหากจากขยะอื่นๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการ
ระเบิด แลวใหนําไปรวบรวมไวในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชน
1.1.6 หามจัดเก็บขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ
หากเปนของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมรั่วไหล หากเปนของแข็งหรือ
กึ่งของแข็งใหเก็บใสถังหรือภาชนะที่แข็งแรง
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1.1.7 หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติที่
เหมาะแก การเพาะพั นธุ ของพาหะนํ าโรค หรื อที่ อาจเกิ ดการรั่ วไหลของสารพิ ษไว เป น
เวลานาน
1.1.8 หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใช
ที่มีไขมัน หรือตะกอนน้ํามันปนเปอน จะตองระบายน้ําเสียนั้นผานตะแกรงและบอดัก
ไขมันกอนระบายสูทอน้ําสาธารณะ
1.1.9 หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก
การสกัดโลหะมีคาหรือการทําลายขยะในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไมมีระบบปองกัน
และควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น
1.2 การคัดแยกขยะในชุมชน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะจะจัดหา
ภาชนะสําหรับเก็บกักและคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีขอพิจารณาดังตอไปนี้
1.2.1 จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู
อยางหนาแนน เชน ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ
ตามขอกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไมนอย
กวา 500 ลิตร ตอ 1 จุดตอ 50-80 หลังคาเรือน หรือตอ
ประชากร 350 คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน
(2) จัดใหมีภาชนะหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักขยะแบบแยก
ประเภท ณ จุดรวบรวมขยะ (Station) ของชุมชนเพื่อรอการ
เก็บขนไปกําจัดหรือดําเนินการอยางอื่น โดยใหมีความจุ
ไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตละวัน
หรือตามความเหมาะสมของสถานที่
1.2.2 การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน
จะตองพิจารณาตามลักษณะของขยะที่จะทําการคัดแยกตามรูปแบบดังตอไปนี้
(1) จั ดหาภาชนะหรื อสถานที่ เ ก็ บ กั ก ขยะย อ ยสลายและขยะ
รีไซเคิล หรือ
(2) จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
และขยะทั่วไป หรือ
(3) จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
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1.2.3 สถานที่ ที่ ใช สํ าหรั บเก็ บกั กขยะรวมในชุ มชนจะต องมี ลั กษณะ
ดังตอไปนี้
(1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(2) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
(3) ตองมีการปองกันกลิ่น น้ําฝน และสัตวคุยเขี่ยหรือพาหะนํา
โรค
(4) มีความสะดวกในการทําความสะอาดและรวบรวมน้ําเสียที่
เกิดจากขยะเพื่อนําไปบําบัด
(5) ตองมีระบบระบายและถายเทอากาศที่ดี และปองกันน้ําเขา
สูสถานที่เก็บกัก
(6) ตั้งอยูหางจาก แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่
ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยง
เด็ กอ อน หรือ สนามเด็ ก เล น ตามข อ กําหนดของท องถิ่ น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) ตั้งอยูในบริเวณที่สาธารณชนเขาถึงไดงาย และรถเก็บขน
ขยะสามารถเขาไปดําเนินการขนถายไดสะดวก
(8) มีเครื่องปดกั้นใหพนจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบ
ขอบชิด
(9) มีเครื่องหมายแสดงวาเปนสถานที่เก็บกักขยะ ปายแสดง
แผนการเก็บขน และแผนฉุกเฉินสําหรับชวงเวลาที่ความจุ
ของสถานที่ไมเพียงพอเนื่องจากความลาชาในการขนสง
ขยะไปจัดการ
1.2.4 ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะตอง
ตั้งอยูในที่ที่ไมกีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน
1.2.5 ขยะจะตองถูกเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับแบบแยกประเภท
ตามที่ไดระบุไวบนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับชุมชนนั้น
1.2.6 จัดใหมีศูนยรับซื้อขยะรีไซเคิลสําหรับชุมชน พรอมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณประกอบการดําเนินงานเทาที่จําเปน เชน เครื่องอัด (Press machine) และ
เครื่องตัด (Shredders) เปนตน
1.2.7 จัดใหมีกิจกรรมที่จะสรางกลไกการคัดแยกและใชประโยชนขยะ
ในชุมชน เชน การจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข ผาปารีไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล
การหมักปุยน้ําชีวภาพ เปนตน
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1.2.8 หามบุคคลใดดําเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
ในภาชนะรองรับขยะหรือสถานที่เก็บกักขยะรวมของชุมชน เวนแต
(1) บุคคลดังกลาวไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการขยะในชุมชน
(2) บริ เวณหรื อสถานที่ เก็ บกั กขยะดั งกล าวได จั ดไว เป นพื้ นที่
เฉพาะสําหรับใหมีการคัดแยกได
(3) กรณีอื่นๆ ตามที่หนวยงานสวนทองถิ่นกําหนด
1.2.9 บุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูคัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่
เก็บกักขยะในชุมชนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) ควบคุมมิใหมีการหกหลน ปลิวฟุงของขยะและการรั่วไหล
ของน้ําชะขยะในขณะดําเนินการคัดแยก
(2) จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับใหอยูในสภาพเดิมหลังจากคัด
แยกแลวเสร็จ
(3) ของมีคม เชน เศษแกว หรือเข็มฉีดยา จะตองคัดแยกออกจาก
ขยะอื่นๆ และใสถุงมือที่มีความหนาเพียงพอ เพื่อปองกัน
การเกิดบาดแผลในขณะทําการคัดแยก
(4) หามทําการคัดแยกวัตถุตองสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม
ทราบแนชัดหากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป
(5) หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก
การสกั ด โลหะมีค า หรื อ ทํ า ลายขยะในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ไ ม มี
ระบบปองกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น
(6) ไมคัดแยกขยะในขณะที่รางกายมีบาดแผล หรือเจ็บปวย
(7) ในขณะดําเนินการคัดแยกขยะจะตองสวมเสื้อผาใหรัดกุม
และสวมใส อุ ปกรณ ป องกั นตนเอง เช น ถุ งมื อ ผ าป ดจมู ก
แวนตา หมวกคลุมผม และรองเทาบูท
(8) เมื่อคัดแยกขยะแลวเสร็จใหทําความสะอาดรางกายโดยการ
อาบน้ําฟอกสบูทุกครั้ง
(9) ควรทําความสะอาดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกันตางๆ ภายหลัง
เลิกใชงานในแตละครั้งและใหทําความสะอาดแยกตางหาก
จากชุดอื่นๆ
(10) ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําที่สะอาด รวมทั้งลางมือ
กอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
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(11) ควรมีการตรวจสุขภาพประจําป เชน ตรวจเลือด ตับ ไต และ
ปอด และฉีดวัคซีนปองกันโรค เชน บาดทะยัก ไทฟอยดและ
อื่นๆ
1.2.10 จัดใหมีการอบรมดานการคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะใหแกผูคัด
แยกขยะ เพื่อลดปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การดําเนินงานคัดแยกที่ไมถูกตอง
1.3 การคัดแยกขยะในสถานที่จัดการขยะ
บุคคลใดจะจัดใหมีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่จัดการขยะควรจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้
1.3.1 จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะไวเฉพาะแยกตางหากจากพื้นที่
ที่ตองใชสําหรับในการกําจัดขยะหรือพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณสําหรับกําจัดขยะ
1.3.2 บริเวณพื้นที่ดําเนินการคัดแยกขยะจะตองมีลักษณะอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1) สามารถรองรับขยะที่จะนําเขามาคัดแยกหรือกําจัดไดไม
นอยกวา 1 เทาของปริมาณขยะที่สถานที่จัดการขยะนั้น
สามารถรองรับไดสูงสุดตอวัน
(2) มีระบบปองกันน้ําฝน และน้ําทา เพื่อปองกันน้ําฝนสัมผัสกับ
ขยะ
(3) มีระบบปองกันสัตวคุยเขี่ย และพาหะนําโรค
(4) มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
(5) จั ดให มี มาตรการควบคุ มความปลอดภั ยในการทํ างานให
เป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงานหรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
1.3.3 บริเวณพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่นํากลับคืนจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุที่คัดแยก
ไดสูงสุดตอวัน
(2) แบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตามหมวดหมูหรือประเภทของ
ขยะที่ไดคัดแยกไวและที่จะนําไปเก็บกัก
(3) บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะตองแยกตางหากจากพื้นที่
สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถใชประโยชนประเภทอื่นๆ
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(4) มี ร ะบบระบายอากาศและระบบป อ งกั น อั ค คี ภั ย ตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) มี ระบบป องกั นน้ํ าฝน กลิ่ น แมลง พาหะนํ าโรคและเหตุ
รําคาญอื่นๆ ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3.4 จั ดให มี ก ารฝ กอบรมผู ที่ จะคั ดแยกขยะภายในบริ เ วณสถานที่
จัดการขยะทั้งในดานความปลอดภัยในการดําเนินงานและการคัดแยกขยะอยางถูก
สุขลักษณะ
2. ขอกําหนดดานการเก็บรวบรวมและขนสงขยะ
2.1 ขอกําหนดทั่วไปของภาชนะรองรับขยะ
2.1.1 มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
2.1.2 ไดรับการออกแบบใหสามารถปองกันน้ําฝน แมลงวัน หนู แมว
สุนัขและสัตวอื่นๆ มิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยขยะได
2.1.3 ชิ้นสวนตางๆ สามารถถอดประกอบไดงาย เพื่อความสะดวกใน
การถายเทขยะ และลางทําความสะอาด
2.1.4 ทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน และไมเปนสนิม
2.1.5 มี น้ํ า หนั ก เบาและมี ข นาดพอเหมาะ เพื่ อ ความสะดวกต อ การ
เคลื่อนยายและถายเทขยะ
2.1.6 มีขนาดความจุเพียงพอสําหรับขยะบริเวณนั้นๆ
2.1.7 หากเปนถังหรือถุงพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใชแลว ไมต่ํา
กวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก
2.1.8 ไมมีสารพิษ (Toxic substance) เปนสวนประกอบและกรณีใช
สารเติมแตงใหมีปริมาณในระดับที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค
2.1.9 รูปแบบของถุงบรรจุขยะควรจะมีสีหรือสัญลักษณตามประเภท
ของขยะที่จะนํามาบรรจุดังตอไปนี้
(1) ถุงสีเขียวหรือถุงสีอื่น ไมรวมถึงสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีสม
กรณีที่ใช ถุงสีอื่นตองคาดแถบสี เขียว ขนาดที่เหมาะสมไม
หลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว
กลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุ
สีเขียว สําหรับใชรวบรวมขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสีย
ได ง าย สามารถนํ ามาหมั กทํ าปุ ยได เช น ผั ก ผลไม เศษ
อาหาร ใบไม

- 21 -

(2) ถุงสีเหลืองหรือถุงสีอื่น ไมรวมถึงสีน้ําเงิน สีเขียว และสีสม
กรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีเหลือง ขนาดที่เหมาะสมไม
หลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว
กลางถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือวัสดุสี
เหลือง สําหรับใชรวบรวมขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถ
นํา มาขายได
เช น แก ว กระดาษ พลาสติ ก โลหะ
อลูมิเนียม
(3) ถุงสีสมหรือถุงสีอื่น ไมรวมถึงสีน้ําเงิน สีเขียว และสีเหลือง
กรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีสม ขนาดที่เหมาะสมไมหลุด
หรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวกลางถุง
และ/หรื อ ผู ก รั ด ปากถุ ง ให แ น น ด ว ยเชื อ กหรื อ วั ส ดุ สี ส ม
สําหรับใชรวบรวมขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย เชน
หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย
กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ
(4) ถุงสีน้ําเงินหรือถุงสีอื่น ไมรวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีสม
กรณีที่ใชถุงสีอื่นตองคาดแถบสีน้ําเงิน ขนาดที่เหมาะสม
ไมหลุดหรือลอกออกไดงายและสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ไว กลางถุง และ/หรื อผูกรัดปากถุงใหแนนดวยเชือกหรือ
วัสดุสีน้ําเงิน สําหรับใชรวบรวมขยะทั่วไปหรือขยะที่ยอย
สลายยาก ไมมีพิษและไมคุมคาสําหรับการรีไซเคิล เชน
พลาสติ กห อ ลู ก อม ซองบะหมี่ กึ่ งสํ า เร็ จรู ป ถุ ง พลาสติ ก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร
2.1.10 รู ป แบบของถั ง รองรั บ ขยะควรจะมี สี ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ ที่ ชั ด เจน
เกี่ยวกับประเภทของขยะที่จะนํามาบรรจุดังตอไปนี้
(1) ถังสีเขียว หรือถังสีอื่น ไมรวมถึงสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีสม
กรณี ใ ช ถั ง สี อื่ น ให ท าสี ห รื อ คาดแถบสี เ ขี ย ว ขนาดที่
เหมาะสม ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรับขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสียไดเร็ว ซึ่งสามารถ
นํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม
(2) ถังสีเหลือง หรือถังสีอื่น ไมรวมถึงสีสม สีน้ําเงิน และสีเขียว
กรณี ใ ช ถั ง สี อื่ น ให ท าสี ห รื อ คาดแถบสี เ หลื อ ง ขนาดที่
เหมาะสม ไม ห ลุ ด หรื อ ลอกออกได ง า ยไว บ นถั ง ในจุ ด ที่
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สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรั บ ขยะที่ ส ามารถนํ า มาขายได เช น แก ว กระดาษ
พลาสติก โลหะ และ อลูมิเนียม
(3) ถังสีสม หรือถังสีอื่น ไมรวมถึงสีน้ําเงิน สีเขียว และ สีเหลือง
กรณีใชถังสีอื่น ใหทาสีหรือคาดแถบสีสม ขนาดที่เหมาะสม
ไมหลุดหรือลอกออกไดงายไวบนถังในจุดที่สามารถมองเห็น
ไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับรองรับขยะ
อันตรายหรือมูลฝอยมีพิษ เชน ขวดยา กระปองสีสเปรย
ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง
(4) ถังสีน้ําเงิน หรือถังสีอื่น ไมรวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีสม
กรณี ใ ช ถั ง สี อื่ น ให ท าสี ห รื อ คาดแถบสี น้ํ า เงิ น ขนาดที่
เหมาะสม ไม ห ลุ ด หรื อ ลอกออกได ง า ยไว บ นถั ง ในจุ ด ที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับ
รองรับขยะทั่วไป หรือขยะที่ยอยสลายไดยาก ไมเปนพิษ
และไมคุมคาสําหรับการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม
ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟ
มเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร
2.1.11 รูปแบบหรือลักษณะอื่นๆ ของภาชนะรองรับขยะใหเปนไปตาม
ประกาศกรมควบคุ มมลพิ ษ เรื่ องหลั ก เกณฑ ทางวิ ชาการเกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะของ
ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะ
2.2 ขอกําหนดของรถยนตเก็บขนขยะ
2.2.1 รถยนตเก็บขนขยะควรจะมีสีหรือสัญลักษณแสดงลักษณะวาเปน
พาหนะสําหรับเก็บรวบรวมและบรรทุกขยะและมีสีหรือสัญลักษณแตกตางกันตามประเภท
ของขยะที่จะเก็บรวบรวมขนสง
2.2.2 ลักษณะทั่วไปของรถยนตเก็บขนขยะมีดังตอไปนี้
(1) ตัวถังบรรจุขยะสรางดวยโครงเหล็กหนาที่มีความคงทนเปน
พิเศษตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ
อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ตัวถังสําหรับบรรจุขยะจะตองมีลักษณะปกปดมิดชิดและมี
ประตู เป ด-ป ดพร อมที่ ล็ อคสํ าหรั บถ ายเทขยะ พร อมทั้ งมี

- 23 -

สัญลักษณ หรือขอความที่ชัดเจนระบุประเภทของขยะที่จะ
เก็บรวบรวมขนสง
(3) ระดับที่ยกเทขยะใสในตัวถัง ไมควรสูงเกิน 1.6 เมตร หรือ
ระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(4) โครงสรางของรถตองมีลักษณะที่ทําความสะอาดไดงายและ
ไมงายตอการเกิดสนิม
(5) มีระบบปองกันน้ําชะขยะและขยะหกเรี่ยราดในขณะเก็บ
รวบรวมขนสง
(6) มีระบบสัญญานไฟครบถวนตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(7) ตั ว เครื่ อ งยนต ระบบขั บ เคลื่ อ น ระบบห า มล อ และ
ส ว นประกอบอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
กําหนด
(8) ระบบการทํ างานของรถยนต ไม ยุ งยากซั บซ อนและซ อม
บํารุงไดงาย
(9) มีอุปกรณประจํารถและเครื่องมือตามความเหมาะสมหรือ
ตามขอกําหนดของผูปฏิบัติงาน
2.2.3 รถยนตเก็บขนขยะรีไซเคิลตองไมนําไปใชสําหรับเก็บขนขยะ
อื่นๆ เชน ขยะยอยสลายหรือขยะทั่วไปเพื่อปองกันปญหาการปนเปอนของวัสดุรีไซเคิล
และไมควรติดตั้งเครื่องบดอัดขยะ
2.3 ขอกําหนดในการเก็บรวบรวมขยะ
บุคคลใดที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขยะในชุมชนควรปฏิบัติดังตอไปนี้
2.3.1 จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจํารถใหเพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตามเกณฑตอไปนี้
(1) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปด
ขาง ขนาด 4 ลบ.ม. (5 ลบ.หลา) ตอประชากร 2,000 คน
หรือ
(2) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง
ขนาด 10 ลบ.ม. (13 ลบ.หลา) ตอประชากร 5,000 คน หรือ
(3) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง
ขนาด 12 ลบ.ม. (15 ลบ.หลา) ตอประชากร 6,000 คน หรือ
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(4) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 8
ลบ.ม. (10 ลบ.หลา) 1 คัน ตอประชากร 12,000 คน หรือ
(5) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 10
ลบ.ม. (13 ลบ.หลา) 1 คัน ตอประชากร 15,000 คน
2.3.2 จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยที่สุด
เพื่อปองกันปญหาเรื่องกลิ่น ทัศนียภาพและพาหะนําโรค
2.3.3 จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เช น
การจัดเก็บขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
2.3.4 จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย
และขยะทั่วไป
2.3.5 จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย
2.3.6 ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะ
ในขณะจัดเก็บรวบรวม
2.3.7 หา มมิใ ห ร ะบายน้ํ า เสียที่ เ กิ ด จากการล างหรื อทํา ความสะอาด
ภาชนะ และสถานที่เ ก็ บ กั ก ขยะลงสู แมน้ํา แองน้ํา ลํ าน้ํ า คลองระบายน้ํา แหล งน้ํ า
สาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
2.3.8 กําหนดเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะ อยูใกลสถานีขนถาย
ขยะ หรือพื้ นที่ กําจั ดขยะมากที่สุ ด สวนเส นทางการเก็ บรวบรวมขยะรีไซเคิ ลควรให จุ ด
สุดทายของการเก็บรวบรวมอยูใกลโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด
2.3.9 ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ใหหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวม
ในเวลานั้น โดยดําเนินการในเวลาที่มกี ารจราจรนอยที่สุด
2.3.10 ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวง
วันที่ทําการเก็บขนขยะ
2.3.11 ในกรณีที่พบวามีพื้นที่ที่มีขยะปริมาณนอย และมีจุดเก็บรวบรวม
อยูกระจัดกระจายใหทําการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่สุดทายแตเก็บให
หมดในวันเดียวกัน
2.3.12 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน
เก็บรวบรวมขยะ เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน รวมทั้งกําชับใหพนักงานแตง
กายใหถูกสุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่
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รั ดกุ ม ใส ถุ งมื อให มิ ดชิ ด สวมรองเท าหุ มส น และใช ผ าป ดจมู กตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
2.3.13 ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเปนประจําทุกป
2.3.14 ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ แ ละรถเก็ บ รวบรวมขยะให อ ยู ใ นสภาพดี
ตลอดเวลา
2.4 ขอกําหนดในการขนสงขยะ
บุ ค คลใดที่ ดํ า เนิ น การขนส ง หรื อ เคลื่ อ นย า ยขยะควรจะปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดดังตอไปนี้
2.4.1 ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว
สําหรับรถเก็บรวบรวมขยะนั้นๆ
2.4.2 ปฏิบัติตามขอจํากัดน้ําหนัก และระเบียบวิธีการขนสงวัสดุบนถนน
สาธารณะซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.4.3 ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูที่ปดของยานพาหนะ
ขนสง อาทิ การปดฝาดานขางและดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททาย
ในระหวางการขนสง
2.4.4 ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะ ระหวางการขนสงโดยการจัดใหมี
ถังรองรับน้ําชะขยะ (Holding tank)
2.4.5 ควบคุมการหกหลน ปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสง
โดยจัดใหมีผาใบหรือตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง
2.4.6 ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและ
ขยะอันตราย
2.4.7 ขยะอั นตรายจะตองขนสงแยกต างหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอย
สลาย และขยะทั่วไป และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2.4.8 จํากัดความเร็วของรถในชวงที่วิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือ
ทางแยก ใหมีความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อปองกันปญหาดานการฟุง
กระจายของฝุนละอองและดานอุบัติเหตุ
2.4.9 พนักงานขับรถ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
2.4.10 หามมิใหระบายน้ําชะขยะ และน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทํา
ความสะอาดรถยนต เก็ บขนขยะลงสู แม น้ํ า แหล งน้ํ า ลํ าน้ํ า คลองระบายน้ํ า แหล งน้ํ า
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สาธารณะหรือแหล งน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดยปราศจากการบํ าบั ดจนไดค าตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
2.4.11 ติดตั้งปายหรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่สัญจรผานไปมา
3. สถานที่รับซื้อของเกา
3.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุ ค คลใดที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ การเป น ร า นรั บ ซื้ อ ของเก า จะต อ งจั ด เตรี ย ม
รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
3.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่รับซื้อของเกาโดยใช
มาตราสวนที่เหมาะสม
3.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่รับซื้อของเกา
แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด น้ําหนักของปริมาณของเกาที่รับซื้อ ตลอดจนประเภทของ
วัสดุที่นํากลับไปรีไซเคิลไมได
3.1.3 จํานวนวัน และชั่วโมงการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ขนาดของราน เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงานในสถานที่รับซื้อของเกา
3.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมวัสดุที่รีไซเคิลได
และรีไซเคิลไมได
3.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง
3.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
3.2.2 สถานที่ ตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ย วข อง ทั้ งนี้ ในกรณีที่ ส ถานประกอบกิจ การที่ไ ม เ ขาข า ยเป น
โรงงาน ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถกําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
3.2.3 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น
พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 300 เมตร หรือตามที่สวนราชการ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
3.3 ขอกําหนดของลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
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3.3.1 ลั ก ษณะตั ว อาคารต อ งมี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง และมี ลั ก ษณะ
สวนประกอบของประตูหรือทางออก บันไดหรือทางเดิน ตลอดจนบันไดหรือทางออก
ฉุกเฉินที่เหมาะสมและมีลักษณะเปนไปตาม ขอกําหนด/กฎหมายการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.3.2 จัดทําผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆในสถานที่รับซื้อของเกา โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
3.3.3 พื้นที่หรือตัวอาคารมีระบบการจัดการแสงสวางและการระบาย
อากาศอยางเพียงพอ โดยมีพื้นที่ประตู หนาตางและชองลม (ถามี) รวมกันไมนอยกวา 1 ใน
10 สวนของพื้นที่ รวมทั้งมีการควบคุมปญหาเรื่องกลิ่นรบกวนและการฟุงปลิวของเศษขยะ
3.3.4 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.3.5 พื้นที่เก็บกองวัสดุที่รับซื้อ ควรมีขนาดที่สามารถรองรับวัสดุไดไม
นอยกวา 1 เทา ของปริมาณวัสดุที่รับซื้อสูงสุดตอวัน
3.3.6 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บด อัด หรืออื่นๆ
3.3.7 ออกแบบองค ป ระกอบต า งๆของสถานที่ รั บ ซื้ อ ของเก า ตาม
ความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนน
ภายในและระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก รั้ว ภูมิทัศน ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร
เปนตน
3.3.8 จัดใหมีที่อาบน้ําหรือลางมือสําหรับผูปฏิบัติงาน ในบริเวณพื้นที่
ของสถานที่รับซื้อของเกา
3.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
3.4.1 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการรับซื้อ และ
การคัดแยกของเกา เพื่อปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย
3.4.2 บันทึกปริมาณของที่รับซื้อ แหลงที่มา และปริมาณของที่นําไป
รีไซเคิลหรือใชประโยชนไมได
3.4.3 จัดใหมีปายแสดงราคารับซื้อ พรอมทั้งระบุประเภทของวัสดุที่รับ
ซื้อ
3.4.4 จัดวางวัสดุ/สิ่งของที่รับซื้อและอุปกรณทํางานภายในราน ใหเปน
สัดสวน หมวดหมู อยางเปนระเบียบและมีปายบอกที่ชัดเจน
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3.4.5 จั ด ให มี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และปฏิ บั ติ ใ ห
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.4.6 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน
เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะ
โดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือให
มิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.4.7 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน
3.4.8 จัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย ตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติของ
ราชการส วนท องถิ่ น หรื อข อบั ญญั ติ กรมโยธาธิ การ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม หรื อ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
3.4.9 ควบคุมไมใหมี กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกันปญหา
รบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
3.4.10 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะอื่นๆที่ไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณและประเภทของขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทํา
ความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่
เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจา
พนั ก งานท อ งถิ่ น และต อ งดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
(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
รัก ษาวัต ถุอัน ตรายหรือ สิ่ง ของที่อาจกอใหเกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.4.11 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เ กิด จากการปฏิบัติง านหรือ ประกอบกิจ การให
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด
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3.4.12 หามพนักงานรับซื้อวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป
4. สถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะ/วัสดุเหลือใช
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุ ค คลใดที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ การเป น สถานที่ คั ด แยกฯ จะต อ งจั ด เตรี ย ม
รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
4.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
4.1.2 แสดงแผนผั งกระบวนการปฏิ บั ติ งาน แหล งกํ าเนิ ด ประเภท/ชนิ ด
น้ําหนักของปริมาณของขยะหรือวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนประเภทของวัสดุที่นํากลับไปรี
ไซเคิลไมได
4.1.3 จํ านวนวั น และชั่ วโมงการปฏิ บั ติ งาน จํ านวนบุ คลากรทั้ งหมด
ขนาดของสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
4.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมของวัสดุที่รีไซเคิลได
และรีไซเคิลไมได
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 ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร หรือใหมีระยะหางของ
สถานที่ตั้งตามที่สวนราชการหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
4.2.3 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 300 เมตร หรือตามที่สวน
ราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
4.2.4 ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ
สําหรับการจัดตั้งดําเนินงานและการขยายกิจการ รวมทั้งใหมีพื้นที่สําหรับการกอสราง
ติดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกั บการรักษาสภาพแวดลอมหรื อบํ าบั ดและกําจัดของเสี ยที่
เกิดขึ้น
4.3 ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบ
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4.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
4.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งาน ใช ม าตรฐานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
(4) การป อ งกั น อั ค คี ภั ย ใช ม าตรฐานตามข อ กํ า หนดหรื อ
ข อบั ญญั ติ ของราชการส ว นท องถิ่ น หรื อข อบั ญญั ติ กรม
โยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได
4.3.3 จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ของสถานที่ประกอบการ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
4.3.4 ออกแบบพื้นที่หรืออาคารที่กําหนดใหมีการถายเท การคัดแยก
การเก็บรวบรวมและการแปรสภาพขยะ ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี ควบคุมปญหาเรื่อง
กลิ่นรบกวน และติดตั้งระบบควบคุมการฟุงปลิวของเศษขยะ
4.3.5 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บด อัดหรืออื่นๆ
4.3.6 จัดเตรียมการชั่งน้ําหนัก หรือวัดปริมาตรของที่รับซื้อ
4.3.7 ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกตางหากจากระบบรวบรวมน้ําชะ
ขยะ โดยน้ําฝนที่ระบายออกนั้นจะตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม
4.3.8 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ไปผสมกับน้ําฝนและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งไมใหเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน

- 31 -

4.3.9 องคประกอบตางๆ ของสถานที่คัดแยกฯ ใหแบงออกเปนสัดสวน
และออกแบบตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู
ดังตอไปนี้
(1) บริเวณพื้นที่รองรับวัสดุเขา (Receiving area) หรือพื้นที่
เก็บกองวัสดุที่รับซื้อใหมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของวัสดุที่
รับซื้อสูงสุดตอวัน
(2) พื้นที่คัดแยกขั้นตนโดยใชแรงงานคน (Manual presorting
area) ใหมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณวัสดุที่จะเขาสูระบบ
และจํานวนคนงานที่ใชในการคัดแยก
(3) พื ้น ที ่สํ า หรับ เครื ่อ งคัด แยกแบบอัต โนมัต ิ (Automatic
sorting area) ใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนและประเภท
ของเครื่องคัดแยกที่จะใชในกระบวนการ เชน เครื่องคัดแยก
โลหะ (Magnetic separator) ตระแกรงแยกแบบสั่น (Vibration
screen)
หรือเครื่ องคัดแยกตามความหนาแน น (Air
classification)
(4) พื้นที่สําหรับบรรจุและเก็บรวบรวมวัสดุคัดแยกแลว (Packing
and storage area) ใหแบงตามประเภทของวัสดุที่จะนํามา
จัดเก็บและควรจะมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุ
นํากลับคืนที่คัดแยกไดสูงสุดตอวัน
(5) พื้ น ที่ ใ ช ส อยประโยชน อื่ น ๆ เช น ระบบถนนภายใน และ
ระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน ระบบบําบัด
น้ําเสีย โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตู
เขา-ออก แนวกันชน (Buffer zone) รั้ว ภูมิทัศน ใหมีขนาด
ไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดที่จะใชสําหรับ
กอสรางโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
4.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
4.4.1 จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงาน
และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการควบคุมความปลอดภัยในระหวางปฏิบัติงาน
4.4.2 ตอ งควบคุมไมใ หมีก ลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
4.4.3 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน
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4.4.4 บันทึกปริมาณวัสดุที่รับซื้อ แหลงที่มา และปริมาณวัสดุที่นําไป
รีไซเคิลไมได
4.4.5 ตองบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน
4.4.6 จัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย และมาตรการปองกันอุบัติภัย
อื่นๆ
4.4.7 จัดใหมีปายแสดงราคา พรอมทั้งระบุประเภทของวัสดุที่จะรับซื้อ
4.4.8 จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรับซื้อ และการคัดแยก
ของเกา เพื่อปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย
4.4.9 จัด ให มี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํา งาน และปฏิ บั ติ ใ ห
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.4.10 จั ด อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลให เ พี ย งพอสํ า หรั บ
พนักงาน เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูก
สุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม
ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4.4.11 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะหรือกากของเสียอื่นๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการทําความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณี ที่ การกํ าจั ดเอง ต องได รั บความเห็ นชอบจากเจ า
พนั ก งานท อ งถิ่ น และต อ งดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่ง
อื่นใดที่อ าจเปน อัน ตรายต อสุ ข ภาพหรื อมีผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) กรณีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ กอใหเกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยไดงายไว โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4.4.12 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
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สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฏหมายที่เกี่ยวของกําหนด
4.4.13 หามพนักงานรับซื้อวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป
5. สถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย
5.1 ขอกําหนดทั่วไป
บุคคลใดที่จะดําเนินกิจการเปนสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย
จะตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
5.1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
5.1.2 แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน แหลงกําเนิด ประเภท/ชนิด
น้ําหนักของปริมาณของขยะอันตรายที่จะนํามารีไซเคิล ตลอดจนประเภทของวัสดุที่นํา
กลับไปรีไซเคิลไมได
5.1.3 จํานวนวั น และชั่วโมงการปฏิบัติงาน จํ านวนบุ คลากรทั้งหมด
ขนาดของสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
5.1.4 แสดงพื้นที่ที่ใชในการคัดแยก การเก็บรวบรวมของวัสดุที่รีไซเคิล
ได และรีไซเคิลไมได
5.2 ขอกําหนดของที่ตั้ง
5.2.1 ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
5.2.2 สถานที่ตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร หรือตามที่สวนราชการหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
5.2.3 ตองไมมีบึง บอหรือแหลงน้ําธรรมชาติภายในบริเวณโรงงาน ไม
เปนพื้นที่ลุมน้ําทวมถึงและไมเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนดานเกษตรกรรม กสิกรรม
5.2.4 ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสราง
ขึ้น พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาอยางนอย 1 กิโลเมตร หรือตามที่สวน
ราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
5.2.5 ตองตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับน้ําใตดินในชั้นที่ตื้นที่สุดจากระดับ
ผิวดินไมนอยกวา 10 เมตร
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5.2.6 ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ
สําหรับการจัดตั้งดําเนินงานและการขยายกิจการ รวมทั้งใหมีพื้นที่สําหรับการกอสราง
ติดตั้งหรือดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอมหรือบําบัดและกําจัดของเสียที่
เกิดขึ้น
5.3 ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบ
5.3.1 ในการออกแบบรายละเอียด ใหยึดถือหลักเกณฑและมาตรฐานที่
ใชในประเทศมากที่สุด ในกรณีที่ไมมีเกณฑหรือมาตรฐานในประเทศ ใหปฏิบัติตามหรือ
ประยุกตใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
5.3.2 มาตรฐานการกอสราง ใหยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหรือ
รายละเอียดขอกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ไดแก
(1) งานโครงสราง ใชมาตรฐานตามขอกําหนดหรือขอบัญญัติ
ของราชการสวนทองถิ่น หรือขอบัญญัติมาตรฐานของกรม
โยธาธิการ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(2) งานเครื่องกล ใชมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(3) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใชมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(4) การป อ งกั น อั ค คี ภั ย ใช ม าตรฐานตามข อ กํ า หนดหรื อ
ข อ บั ญ ญั ติ ข องราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ ก รม
โยธาธิก าร กรมโรงงานอุต สาหกรรม หรือ มาตรฐานอื่น ที่
ยอมรับได
5.3.3 จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบ
ตางๆ ของสถานที่ประกอบการ โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
5.3.4 ออกแบบพื้นที่หรืออาคารที่กําหนดใหมีการถายเท การคัดแยก การ
เก็บรวบรวมและการ แปรสภาพวัสดุที่นํากลับคืน ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี การควบคุม
ปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน ฝุนละออง และติดตั้งระบบควบคุมการฟุงปลิวของเศษขยะ
5.3.5 พื้นที่เก็บกองวัสดุเขาสูระบบมีขนาดไมนอยกวา 1 เทาของ
ความสามารถในการรองรับของโรงงานสูงสุดตอวัน (Maximum capacity)
5.3.6 ระบุประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด
ที่ใชในการคัดแยก บดอัด เผา หลอม สกัดหรืออื่นๆ
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5.3.7 จัดเตรียมบันทึกแหลงที่มา ชั่งน้ําหนัก หรือวัดปริมาตรของวัสดุที่
จะเขาสูกระบวนการ
5.3.8 ออกแบบบอพักน้ําเสียที่เกิดจากน้ําฝน และน้ําชะขยะกอนปลอยลงสู
ทอระบายน้ําเสีย
5.3.9 ออกแบบระบบจัดการน้ําฝนที่มีประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนที่ระบาย
ออกนั้นจะตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
5.3.10 ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ไปผสมกับน้ําฝนและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งไมใหเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน
5.3.11 องคประกอบตางๆของสถานที่คัดแยกและแปรรูปขยะอันตราย
ใหออกแบบตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน
ระบบถนนภายในและระบบจราจร อาคารสํานักงาน บานพักพนักงาน โรงซอมบํารุง พื้นที่
จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา-ออก รั้ว ภูมิทัศน ระบบประปา ระบบไฟฟา
ระบบสื่อสาร เปนตน
5.4 ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
5.4.1 จั ด เตรี ย มเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระหว า งชั่ ว โมงทํ า งาน ติ ด
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบ จัดเตรียมคูมือการ
ปฏิ บั ติงาน และการบํ ารุงรั กษาเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ การควบคุ มความปลอดภั ยใน
ระหวางปฏิบัติงาน
5.4.2 ตองควบคุมไมใหมีกลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค เพื่อ
ปองกันปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนขางเคียง
5.4.3 ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน
5.4.4 บันทึกปริ มาณวัสดุเขาสูโรงงาน และปริมาณของที่นําไปรีไซเคิล
ไมได
5.4.5 ตองบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน
5.4.6 จัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย และมาตรการปองกันอุบัติภัย
อื่นๆ
5.4.7 จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรับวัสดุ การคัดแยก และ
การแปรรูปเพื่อปองกันอันตรายจากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปอนสารอันตราย
5.4.8 จั ด ให มี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และปฏิ บั ติ ใ ห
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
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5.4.9 จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงาน
เชน ผาปดจมูก หนากากกันฝุนและไอสารเคมี ชุดเสื้อผาคลุมมิดชิด ถุงมือ รองเทาหุมสน
เปนตน และกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะโดยใชอุปกรณปองกันอันตราย
ที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน และ
ใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
5.4.10 จั ดให มี ห อ งสํ า หรั บ อาบน้ํ า ที่ ล า งมื อ และห อ งผลั ด เปลี่ ยนชุ ด
ทํางานที่เพียงพอเหมาะสมกับพนังงาน
5.4.11 จัดใหมีที่ดื่มน้ํา หรือที่รับประทานอาหารโดยเฉพาะ หางจากตัว
อาคารที่ทํางาน ไมนอยกวา 20 เมตร หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และ
หามดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในสถานที่ปฏิบัติงาน
5.4.12 จัดใหมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดขยะหรือกากของเสียอื่นๆ ที่ไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ปริ ม าณและประเภทขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง มี ก ารทํ า ความ
สะอาดภาชนะบรรจุห รื อ ภาชนะรองรั บ และบริเ วณที่ เ ก็ บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณี ที่ ก ารกํ า จั ด เอง ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ า
พนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนด
ของทองถิ่นนั้น
(3) กรณีที่มีขยะที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่น
ใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) กรณีมีวั ต ถุอัน ตราย ตอ งมีส ถานที่ที่ป ลอดภั ยสํา หรับ เก็ บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ กอใหเกิดอันตรายหรือ
อั ค คี ภั ย ได ง า ยไว โดยเฉพาะตามกฎหมายว า ด ว ยวั ต ถุ
อันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5.4.13 จัดใหมีระบบปองกัน ควบคุม บําบัด และกําจัด มลพิษทางน้ํา
มลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย มลพิษทางอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน และเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจการใหเปนไป
ตามมาตรฐานควบคุมของเสียหรือเหตุรําคาญดังกลาวตามกฏหมายที่เกี่ยวของกําหนด
5.4.14 หามพนักงานรับซื้อวัสดุที่ผิดกฎหมาย หรือคัดแยกวัตถุตองสงสัย
หรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด หากพบเห็นใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบตอไป
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