










 
 
 
 

ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

ของเสียอันตรายประกอบด้วย ของเสียอันตรายจากชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี แบ่งเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน ประมาณร้อยละ ๓๕ 
และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณร้อยละ ๖๕ ทั้งนี้ กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชน ดังนี้  

(๑) หลอดไฟ  
(๒) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่  
(๓) ภาชนะบรรจุสารเคมี รวมถึงกระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสี  

ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ ามันปิโตรเลียม หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกัน  
หรือก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน  

(๔) ยาและเวชภัณฑ์ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๕) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
(๖) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  
 
เมื่อ ปี ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศ กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การแยกทิ้ง การ
เก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง และการติดตามประเมินผล เพ่ือน าไปบ าบัดและก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
 
๑. รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

ควรมี ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนตั้งแต่ต้นทาง  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งควรเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งของเสียอันตราย
จากชุมชนที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

(๒) การแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 
โดยแยกทิ้งที่ต้นทาง ณ บ้านเรือน/อาคาร/ส านักงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรจัดให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน (จุด drop off) ให้ครอบคลุมในชุมชน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า 
สถานที่ราชการ และทางสาธารณะ 

หนา้ ๙ 



 
 

(๓) การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
โดยใช้รูปแบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนตามวิธีการแยกทิ้ง ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง 
(๔) การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน หรือ
อาจพิจารณาปรับปรุงอาคารหรือสถานที่ที่มีอยู่เดิม ส าหรับใช้เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือส่งก าจัด 
และจัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท 

(๕) การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
โดยการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังศูนย์รวบรวม

หรือสถานที่ที่จังหวัดก าหนด และการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัดหรือก าจัดโดยบริษัทเอกชน 
ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๖) การรีไซเคิลของเสียอันตรายจากชุมชน 
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไป

รีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน รวมทั้งต้องขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน
ประเภท ๑๐๕ และ ๑๐๖ 

(๗) การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัดหรือก าจัด  

ณ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งต้องขึ้นทะเบียน
เป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๐๖ 

รายละเอียดการด าเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังแนบ 
 
๒. แนวทางการบริหารจัดการในภาพรวมแต่ละจังหวัด 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก และขนาดกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลต าบล และเทศบาลเมือง ควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ – ๓ หรือ ๑ – ๔ โดยเก็บ ขนของเสียอันตราย
จากชุมชนไปยังศูนย์รวบรวม หรือสถานที่ที่จังหวัดก าหนด 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร 
ควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ – ๗ และ ๓ – ๗ หรือ ๔ – ๗  

(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร)  
ควรจัดสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน หรืออาจพิจารณาปรับปรุงอาคารหรือสถานที่ที่มีอยู่เดิม 
ส าหรับใช้เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเป็นศูนย์รวบรวมการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด เพ่ือส่งก าจัด และรับผิดชอบค่าขนส่งและค่าก าจัดแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก และขนาดกลาง หรืออาจเรียกเก็บเงินบางส่วน (แล้วแต่กรณี) 

หนา้ ๙ 



 
 

๓. การออกระเบียบเพื่อรองรับการบริหารจัดการในภาพรวม 
(๑) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมแต่ละจังหวัด และด าเนินการในจังหวัด 
ได้อย่างต่อเนื่อง  

(๒) ก าหนดระเบียบข้อบังคับในการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนของจังหวัด  

(๓) สนับสนุนการใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารจัดการ 
ของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวมแต่ละจังหวัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก าจัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดได้ 

(๔) ก าหนดระเบียบข้อบังคับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลขนาดใหญ่ สามารถ
จัดเก็บค่าบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดได้ 

(๕) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการให้บริการเก็บรวบรวมและขนส่งไปก าจัด 
 

 
กรมควบคุมมลพิษ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
**************************************************************** 



คูมือปฏิบัติงานดานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 



 

 

 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทย 
พบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากประชาชนยังไม่ตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากของเสียอันตรายจากชุมชน 
ท า ให ้ไม่ม ีการแยกทิ ้งจากขยะมูลฝอยทั ่ว ไป การบร ิหารจ ัดการ 
ของเสียอันตรายจากชุมชนในระดับจังหวัดยังมีข้อจ ากัด รวมทั้งกฎระเบียบ
ที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการ  

เนื ่อ ง จ ากองค ์ก รปกครองส ่วนท ้อ งถิ ่น ม ีบทบาทส าค ัญ 
ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ 
จึงจัดท าขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทาง 
และประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การแยกทิ้ง 
การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ ง และการติดตามประเมินผล  
เ พ่ือน าไปบ าบัดและก าจัดด้วยของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

กรมควบคุมมลพิษ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 หน้า 
  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน   

๑. การเตรียมความพร้อมในภาพรวม ๔ 
๒. การแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ๗ 
๓. การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ๑๑ 
๔. การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน ๑๕ 
๕. การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ๑๙ 
๖. การบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ๒๑ 

  
 



 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

 



 
หน้า ๔ 

๑. การเตรียมความพร้อมในภาพรวม 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชน 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ จัดท าแผน 
การด าเนินงาน จัดเตรียมงบประมาณ ดังนี้ 

๑.๑ ก าหนดหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก าหนดบทบาทหน้าที่ จัดเตรียม

และพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง ของเสียอันตราย
จากชุมชนเพ่ือน าไปก าจัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 

๑.๒ การศึกษาข้อมูลปริมาณ และแหล่งก าเนิด 
น ามาใช้ในการวางแผน ประเมินความพร้อมในการจัดการ 

ของเสียอันตรายจากชุมชน และใช้ข้อมูลในการก าหนดรูปแบบการจัดการ 
การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดท างบประมาณที่จ าเป็น 
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลทีต่้องรวบรวมประกอบด้วย 

 แหล่งก าเนิดของเสียอันตรายจากชุมชน และข้อมูล 
ขนาดของแต่ละแหล่งก าเนิด ชุมชนธุรกิจ ชุมชนการเกษตร เช่น จ านวนผู้อยู่อาศัย
หรือจ านวนครัวเรือน จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ านวนห้องพัก 
ในโรงแรม ถนน เป็นต้น 

 อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท 
จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ จะแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่และความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จึงควรด าเนินการส ารวจของเสียอันตรายจากชุมชนจาก
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แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือน ามาค านวณหาอัตราการเกิดของเสีย
อันตรายจากชุมชนจากแหล่งก าเนิดแต่ละประเภท 

 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่ เกิดขึ้น ในพ้ืนที่  
โดยประเมินจากการน าอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนจากแต่ละ
แหล่ งก า เนิ ดคูณกั บขนาดของแหล่ งก า เนิ ดต่ าง  ๆ แล้ วน าผลคูณ 
ของของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทมารวมกัน หรือประเมินจาก
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนโดยการค านวณจากร้อยละของของเสีย
อันตรายจากชุมชนที่ เกิดขึ้นจากผลการศึกษาวิ เคราะห์องค์ประกอบ 
ทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนคูณกับจ านวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที ่

๑.๓ การก าหนดรูปแบบและวิธีการแยกทิ้ง รายละเอียดตามหัวข้อ ๒ 
๑.๔ การเตรียมงบประมาณ 

 จัดเตรียมงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ การเก็บรวบรวม 
การเก็บกัก การขนส่ง การบ าบัดและการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
ให้สอดคล้องกับรูปแบบ วิธีการแยกทิ้ง และความร่วมมือจากชุมชน 

 ก าหนดอัตราค่าบริการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
โดยค านึงถึงต้นทุนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน อาทิ ค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตราย 
จากชุมชน รวมทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนในท้องถิ่น 

๑.๕ การติดตามประเมินผล 
ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และวางแผนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อาทิ การประเมินว่าจุดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชน 
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ที่ก าหนดไว้ประชาชนมีการน ามาทิ้งหรือไม่ หากเก็บได้ปริมาณน้อย อาจจะ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนจุดเก็บใหม่ หรือเพ่ิมจุดเก็บในบริเวณที่เก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชนให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 

 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่ เก็บรวบรวมได้  
เทียบกับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเก็บข้อมูล
ในแต่ละพ้ืนที่ของชุมชนหรือจุดทิ้งเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

 จ านวนประชากรและสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การแยกทิ้ง เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรและสถานประกอบการ 
ที่มีอยู่ทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือขยายกิจกรรมการด าเนินงานให้ครอบคลุม
เป้าหมาย 

 ความพึงพอใจของประชาชน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในด้านต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีต้องการศึกษาปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 
การก าหนดงบประมาณ การค านวณอัตราค่าบริการ 
สามารถขอข้อแนะน าจากหน่วยงานตามภาคผนวก จ 
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๒. การแยกท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

การเลือกรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 
อาจพิจารณาจากผลการส ารวจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
โดยการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับรูปแบบ 
และวิธีการแยกทิ้ง การเก็บรวบรวมและสัดส่วนของผู้ที่จะให้ความร่วมมือ 
ในการแยกทิ้ง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
อาท ิงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ ดังนี้  

๒.๑ ก าหนดเป้าหมายปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่า
จะเก็บรวบรวมได้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของความร่วมมือจากชุมชน  

๒.๒ ก าหนดรูปแบบการแยกท้ิง ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่
หรือสามารถเลือกใช้วิธีผสมผสานก็ได้ รูปแบบการแยกท้ิงมี ๔ รูปแบบ  

 การแยกทิ้งท่ีที่อยู่อาศัยหรืออาคาร เพ่ือให้ยานพาหนะเก็บ
ขนมูลฝอยทั่วไปที่มีช่องรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวม
พร้อมกับมูลฝอยทั่วไป 

 การแยกทิ้งท่ีที่อยู่อาศัยหรืออาคารตามเวลาที่ก าหนด อาทิ 
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน แล้วจัดให้มีการเก็บรวบรวมโดยยานพาหนะเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

 การน าของเสียอันตรายจากชุมชนไปทิ้งยังภาชนะหรือ 
จุดทิ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ อาทิ สถานที่ราชการ ร้านค้า 
ที่ให้ความร่วมมือ หรือสถานที่ที่ก าหนด  
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 การน าของเสียอันตรายจากชุมชนไปทิ้งในงานกิจกรรม 
ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

การก าหนดวิธีการและรูปแบบแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 
จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ออกจากมูลฝอยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดการในขั้นตอนต่อไป
มีความสะดวก และสามารถลดการปนเปื้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้  

๒.๓ จัดกิจกรรมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจ
ในการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ให้ความรู้ 
ในการแยกทิ้งอย่างปลอดภัย อาทิ แจ้งให้ผู้ทิ้งบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ในหีบห่อที่สามารถป้องกันการแตกหักก่อนทิ้ง ไม่ทุบหรือเจาะภาชนะ สนับสนุน
ให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป 
ตามรูปแบบและวิธีการแยกทิ้งท่ีเลือก 

๒.๔ กรณีที่ เลือกรูปแบบการแยกทิ้งที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคาร  
ควรขอความร่วมมือหรือก าหนดให้สถานประกอบการ สถานที่ราชการ 
หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด จัดเตรียมพ้ืนที่และภาชนะรองรับของเสีย
อันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ แยกจากภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป  

กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งตามที่อยู่อาศัยหรืออาคาร 
ตามวัน เวลาที่ก าหนด ให้ก าหนดวันและเวลาที่จะด าเนินการเก็บรวบรวม 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และจัดเตรียมยานพาหนะส าหรับ 
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ  

กรณีที่เลือกรูปแบบการแยกทิ้งในภาชนะหรือจุดทิ้งที่ก าหนดไว้ 
ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดทิ้งที่มีความสะดวก
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ต่อผู้ทิ้งและตั้งอยู่ในบริเวณที่ป้องกันแสงแดดและฝนได้ จ านวนอย่างน้อย 
๑ จุดต่อจ านวนประชากร ๘๐๐ คน มีป้ายแสดง “จุดทิ้งของเสียอันตราย 
จากชุมชน” อย่างชัดเจน  

๒.๕ ภาชนะรองรับให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ท าจากวัสดุที่แข็ง 

 ป้องกันการคุ้ยเขี่ย หรือสัมผัสของสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ร าคาญ 
หรือเด็กได ้

 มีสีส้ม หรือสีเทาฝาสีส้ม หรือสีอ่ืนที่ไม่ใช่สีน้ าเงิน สีเขียว  
สีเหลือง และสีแดง เพ่ือให้แยกประเภทภาชนะรองรับของเสียอันตราย 
จากชุมชนออกจากภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างชัดเจน  
ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอ่ืน 

 ภาชนะรองรับต้องประกอบไปด้วยภาชนะย่อย หรือมีการ
แบ่งพ้ืนที่ภายในภาชนะส าหรับรองรับการแยกท้ิงของเสียอันตรายจากชุมชน 
๓ กลุ่ม คือ  

- กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง  
- กลุ่มหลอดฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด  
- กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี  

โดยให้มีความจุที่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เก็บรวบรวม 

 มีช่องทิ้งขนาดพอเหมาะกับของเสียอันตรายจากชุมชน 
แต่ละประเภท เพ่ือให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 
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ลงภาชนะได้ถูกประเภท และป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าของเสียอันตราย
จากชุมชนออกจากภาชนะได้ 

 มีขนาดและความสูงในระดับท่ีเหมาะสม สังเกตได้ง่าย 

๒.๖ จัดให้มีสถานที่ ถ่าย เท หรือทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน  
ในที่หรือทางสาธารณะ และควบคุมมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งของเสียอันตราย
จากชุมชนในที่หรือทางสาธารณะ รายละเอียดในภาคผนวก ก 
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๓. การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

การเลือกรูปแบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับ
วิธีการแยกทิ้ง โดยพิจารณาจากความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบ  

๓.๑ จัดเตรียมยานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยอาจเป็นรถหรือเรือตามลักษณะของการ 
อยู่อาศัยในชุมชน 

 ยานพาหนะ มีลักษณะ ดังนี้ 
๑) ติดป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจน ทั้งด้านซ้าย 

ขวา และหลัง เพ่ือระบุว่าเป็น “ยานพาหนะส าหรับเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน” 

๒) กรณียานพาหนะมีระบบไฮดอลิก ระดับแขนที่ยกถัง
ของเสียอันตรายจากชุมชนใส่ตัวถังยานพาหนะ ต้องสูงไม่เกิน ๑.๕ เมตร 
หรือระดับท่ีปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

๓) ยานพาหนะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือประจ ายานพาหนะ 
ที่เหมาะสม อาทิ วิทยุสื่อสาร และถังดับเพลิง  

๔) กรณีท่ีเป็นรถเก็บขน เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ห้ามล้อ และส่วนประกอบอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก 

๕) กรณีเป็นเรือเก็บขน เครื่องยนต์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 ตัวถังของยานพาหนะในส่วนที่บรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน 

๑) ต้องท าด้วยโครงโลหะที่มีความแข็งแรง ทนสนิม 
ป้องกันการรั่วไหลได้ และมีประตูเปิด – ปิด มิดชิด 

๒ )  ต้ อ งมี ช่ อ งห รื อภาชนะแยก ของ เสี ย อันตราย 
จากชุมชนแต่ละประเภท 

๓) ในกรณีที่ใช้ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยชุมชนเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชนร่วมด้วย จะต้องติดตั้งช่องเก็บของเสียอันตราย
จากชุมชนด้านหลังห้องโดยสารคนขับ ทั้งนี้  ช่องเก็บของเสียอันตราย 
จากชุมชนต้องท าด้วยโครงโลหะหนาที่มีความแข็งแรง ทนสนิม และมีประตู
เปิด – ปิดมิดชิด และมีสัญลักษณ์แสดงของเสียอันตรายจากชุมชนบริเวณ
ช่องเก็บอย่างชัดเจน 

๓.๒ ผู้ปฏิบัติ งานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ด าเนินการ ดังนี้ 

 สวมเสื้อผ้าที่รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลตามความเหมาะสม อาทิ ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าหุ้มแข้ง 
แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารเคมี  

 ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ ในการเก็บรวบรวม 
ให้อยู่ในสภาพดี 

 เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้หมด หรือให้มี
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนตกค้างน้อยที่สุด ควบคุมไม่ ให้ 
เกิดการแตกหักหรือรั่วไหลขณะเก็บรวบรวม 
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 ถ้ามีของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน นอกจากกลุ่ม
ที่ก าหนดปะปนมา ให้แยกออก และเก็บด้วยภาชนะต่างหาก 

๓.๓ พนักงานขับยานพาหนะด าเนินการ ดังนี้ 
 ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี 
 จัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมองเสียอันตรายจากชุมชน

ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนในเวลาที่การจราจรคับคั่ง 

 ระมัดระวั งมิ ให้บรรทุกของเสีย อันตรายจากชุมชน  
เกินพิกัดน้ าหนักที่ก าหนดไว้ของยานพาหนะ และมิให้ของเสียอันตราย 
จากชุมชนตกหล่นในระหว่างการเก็บรวบรวม 

 ห้ามระบายน้ าเสียที่ เกิดจากการล้างยานพาหนะลงสู่ 
แหล่งน้ าสาธารณะหรือพ้ืนที่สาธารณะ ให้ถ่ายลงรางระบายน้ าเสียซึ่งไหลลง
สู่บ่อหรือถังที่รองรับน้ าชะจากของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ 

 บันทึกข้อมูลการใช้รถ ได้แก่ ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลข
ทะเบียนรถ วันที่ จุดเริ่มต้นระยะทางรวม 

 ไม่ควรน ายานพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 
จากชุมชนไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

 หากเกิดอุบัติ เหตุที่ท าให้ เกิดการรั่วไหลของของเสีย
อันตรายจากชุมชน ให้ระงับเหตุและการรั่วไหลเบื้องต้น หากเป็นเหตุร้ายแรง
หรือไม่สามารถระงับเหตุด้วยตนเองได้ ให้แจ้งขอความช่วยเหลือโดยด่วน 
อาทิ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ดับเพลิง  
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๓.๔ ให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชน และพนักงานขับยานพาหนะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยอย่างน้อย
ควรมีการเอ็กซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจการท างาน
ของตับและไต 

๓.๕ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมและพนักงานขับยานพาหนะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๔. การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

เป็นการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บได้จากชุมชน 
หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้มี
ปริมาณที่ เ พียงพอต่อการขนส่ ง ไปก าจัด  แต่ต้องไม่ เก็บรวบรวมไว้ 
ในระยะเวลาที่นานเกิน ไป และต้องเตรี ยม เจ้ าหน้ าที่ ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ดังนี้ 

๔.๑ การจัดเตรียมสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน  
อาจพิจารณาใช้พ้ืนที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนที่มีอยู่เดิม หรือบริเวณที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คัดแยก ขนถ่าย ก าจัด มูลฝอยทั่วไป และ
จัดเตรียมภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท 

๔.๒ ถ้าไม่มีสถานที่ตามข้อ ๔.๑ ให้จัดหาสถานที่เก็บกักบริเวณอ่ืน 
โดยควรมีลักษณะ ดังนี้ 

 ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม น้ าท่วมถึง 

 อยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร จากเขตโบราณสถาน  
เขตอนุรักษ์และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 อยู่ห่างจากบ่อน้ าดื่มของประชาชน แหล่งน้ าดิบส าหรับ
ผลิตน้ าประปา และโรงผลิตน้ าประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หรืออยู่ใน
ระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของบ่อน้ าดื่มหรือน้ าประปาที่ผลิต 

 อยู่ห่ างจากแหล่ งน้ าสาธารณะที่ยั ง ใช้ประโย ชน์ ได้ 
ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพของแหล่งน้ านั้น 
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 มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับปริมาณของเสียอันตราย 
จากชุมชนที่รวบรวมได้ในรอบปี 

 อาคารเก็บกักควรเป็นอาคารปิด มีระบบควบคุมการระบายอากาศ 
และพ้ืนผิวต้องท าด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการท าลายจากการแตกหักหรือรั่วไหล
ของของเสียอันตรายจากชุมชน 

 พ้ืนของบริเวณเก็บกัก ต้องมีความลาดเอียงสูร่างระบายน้ าเสีย 
และบ่อหรือถังที่รองรับน้ าชะจากของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะ 

 ได้รับการยอมรับจากผู้อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

๔.๓ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
สารเคมีหกรั่วไหล อาทิ พลั่ว ทราย ขี้เลื่อย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย 
หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย  

๔.๔ จัดท าป้ายหรือข้อความแสดง “สถานที่เก็บกักของเสียอันตราย
จากชุมชน” ที่บริเวณทางเข้า ป้ายบ่งชี้บริเวณท่ีตั้งภาชนะใส่ของเสียอันตราย
จากชุมชนแต่ละประเภท แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

๔.๕ ติดข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตรายที่ เป็นส่วนประกอบของ 
ของเสียอันตรายจากชุมชน และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นอย่างชัดเจน 

๔.๖ ผู้ปฏิบัติงานบริเวณสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม 
อาท ิถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่นและสารอันตราย 
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  

 ห้ามดื่มน้ าหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บกัก 

 ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บกัก 

 ตรวจสอบ คัดแยกและบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน 
ในภาชนะตามประเภทที่ก าหนด 

 เมื่อบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนเต็มภาชนะแล้ว  
ให้ชั่งน้ าหนัก ติดฉลากให้มองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือระบุประเภทของเสียอันตราย
จากชุมชน น้ าหนัก และวันที่ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งที่มีการน า
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้มายังสถานที่เก็บกัก และ 
สรุปข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

 เมื่อมีการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังสถานที่
บ าบัดหรือก าจัดแล้ว ให้น าภาชนะที่ยังมีสภาพดีใช้การได้กลับมาใช้ใหม่  
โดยน าฉลากเดิมออกและท าความสะอาดภาชนะบรรจุ 

 จัดให้มีที่ว่างระหว่างภาชนะ โดยพิจารณาจากขนาด 
และการจัดวางภาชนะบรรจุให้เหมาะสมตามขนาดของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ
ไปท าความสะอาดสถานที่หรือระงับเหตุฉุกเฉินได้ ไม่วางภาชนะซ้อนกัน 
สูงเกินกว่า ๑.๕ เมตร เพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบสถานที่ เก็บกักอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ ง  
โดยตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ การรั่วไหลแตกหักของของเสีย
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อันตรายจากชุมชนที่อยู่ในภาชนะ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการสารเคมีหก
รั่วไหล และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 ให้มีการน าของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัดหรือก าจัด
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจากของเสียอันตรายจากชุมชนบางประเภท 
เมื่อหมดอายุการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งอาจเป็นของเหลว
รั่วไหลออกมา อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของเหลวหกหล่นในขณะขนย้าย  
หรืออาจขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัดหรือก าจัดเมื่อมีปริมาณ
เพียงพอในแต่ละเท่ียว 
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๕. การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

เมื่อมีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเพียงพอต่อการขนส่ง 
ไปเก็บกัก หรือขนส่งไปบ าบัดหรือก าจัดโดยบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขนส่ งของเสียอันตรายจากชุมชน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดในภาคผนวก ข  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับ
การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
รายละเอียดในภาคผนวก ค  

๕.๑ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล หรือบุคคล  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการขนส่งของเสียอันตราย
จากชุมชนจากสถานที่เก็บรวบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง 
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสถานที่เก็บกัก ให้ด าเนินการได้  

๕.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคล หรือบุคคล  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการขนส่งของเสียอันตราย
จากชุมชนจากสถานที่เก็บรวบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง 
ไปบ าบัดหรือก าจัด ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับระบบเอกสารก ากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย 

หน้า ๑๒ หน้า ๑๙ 



 
หน้า ๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาการรวมกลุ่มในพ้ืนที่
ใกล้เคียง (Cluster) เพ่ือด าเนินการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 
ไปบ าบัดหรือก าจัดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๒๐ 



 
หน้า ๔ 

๖. การบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เก็บรวบรวมได้ต้องน าส่งไปบ าบัด 
หรือก าจัดในโรงงานที่ได้รับอนุญาตในการบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดในภาคผนวก ง  
ซ่ึงการบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนมีหลายวิธี อาทิ การรีไซเคิล
ของเสียอันตรายจากชุมชน ประเภทถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ การฝังกลบ
อย่างปลอดภัย (Secure Landfill) การเผาด้วยเตาเผา ดังนี้ 

๖.๑ ของเสียอันตรายจากชุมชนที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ ให้ส่งไป
รีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๕ และ ๑๐๖ 

๖.๒ ของเสียอันตรายจากชุมชนที่ไม่สามารถน าไปรีไซเคิลได้  
ให้ส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนที่ได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท ๑๐๑ 

 
  

หน้า ๑๓ หน้า ๒๑ 



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๓ 

Website : http://www.pcd.go.th E-mail : hazwaste.pcd@gmail.com 

ดาวนโหลดเอกสาร 



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

คูมือปฏิบติังานดานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ภาคผนวก) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ 

ของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคผนวก ข กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ 

การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ภาคผนวก ง รายชื่อบริษัทผู้ รับบําบัด/กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 

และมูลฝอยติดเชื้อ (โรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๐๖ และอ่ืนๆ) 
ภาคผนวก จ รายชื่อหน่วยงานสนับสนุน 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ 
ของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอย 

ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
กฎกระทรวง 

การจดัการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๕  วรรคหนึ่ ง   และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ ง   (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 

ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน  ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ  สารไวไฟ   
สารออกซิไดซ์   สารเปอร์ออกไซด์  สารระคายเคือง  สารกัดกร่อน  สารที่ เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย   
สารที่เกิดระเบิดได้  สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือ 
มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงมูลฝอยท่ัวไป  มูลฝอยติดเชื้อ  กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป 

“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  ประชาชน   

และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย  ร้านจ าหน่ายสินค้า  สถานประกอบการ  สถานบริการ  
ตลาด  สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   หรือสถานที่ใด ๆ  
ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



“น้ าชะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  ของเหลวที่ไหลชะผ่าน 
หรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือ 
สารแขวนลอยผสมอยู่ 

ข้อ ๓ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  ในที่หรือทางสาธารณะ  หรือก าหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  ท าให้มีขึ้น  หรือก าจัดซึ่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
ในที่หรือทางสาธารณะ  นอกจากถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือก าจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่น   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ด าเนินการ

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
(๓) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ   ขน  

หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา  ๑๙   

ข้อ ๕ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งมีจ านวนและ
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  เพื่อควบคุมการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

(๑) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน  โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาล  อนามัย
สิ่งแวดล้อม  หรือเคมี  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอื่นซึ่งผ่านการฝึกอบรม 
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามหลักสูตรและระยะเวลาที่รัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน  โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือต้องได้ รับใบอนุญาต
จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๓) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ด าเนินการเก็บ  ขน  และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 
ข้อ ๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม 

การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามหลักสูตรและระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๕  ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ถุงมือยางหนา   
ผ้ายางกันเปื้อน  หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี  รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันตนเองอื่น ๆ    
ที่จ าเป็นตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 

(๒) ในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล  เกิดปฏิกิริยา  หรือ
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   ต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะและ 
ความปลอดภัยตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีห้องน้ าหรือสถานที่เพ่ือท าความสะอาดร่างกายและห้องส้วมส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน  รวมทั้งเอกสารแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ทั้งนี้  
ต้องมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 

(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน  โดยอย่างน้อย 
ต้องเอกซเรย์ปอด  ทดสอบสมรรถภาพปอด  ตรวจผิวหนัง  และตรวจการท างานของตบัและไตอย่างนอ้ย
ปีละหนึ่งครั้ง 

หมวด  ๒ 
การเกบ็มูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน 

 
 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย  ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ    
ตามประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลอดไฟ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๒) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่   
(๓) ภาชนะบรรจุสารเคมี  และให้รวมถึงกระป๋องสเปรย์  กระป๋องสารก าจัดศัตรูพืช  กระป๋องสี   

ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า  ตลับหมึกพิมพ์  ภาชนะบรรจุน้ ามันปิโตรเลียม  หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ป้องกันหรือก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน   

(๔) ยาและเวชภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๙ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนที่คัดแยกแล้วตามข้อ  ๘  ในภาชนะบรรจุมูลฝอยตามข้อ  ๑๐  โดยไม่ให้มีส่วนล้ า
ออกนอกภาชนะนั้นก่อนน าไปบรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  หรือน าไปไว้ที่จุดแยกทิ้งมูลฝอย 
ตามข้อ  ๑๒  หรือน าไปไว้ในสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ  ๑๓  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปริมาณมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อเดือน  ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนต้องจัดให้มีสถานที่พักรวมมูลฝอยตามขอ้  ๑๓  เพื่อเก็บมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 

กรณีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชนประเภทหลอดไฟตามข้อ  ๘  (๑)  ให้ผู้ซึ่งก่อใหเ้กดิ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุหลอดไฟนั้นในภาชนะบรรจุมูลฝอยตามข้อ  ๑๐  (๑) 

ข้อ ๑๐ ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เป็นกล่องหรือถัง  ต้องท าจากวัสดุ
ที่แข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  มีฝาปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้    
ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 

(๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เป็นถุง  ต้องท าจากพลาสติก 
หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนยีว  ทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถเคลื่อนยา้ย
ได้สะดวก 

ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน  สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือการเกิดปฏิกิริยา 
ของสารเคมี  กันน้ าได้  ไม่รั่วซึม  มีฝาปิดมิดชิด  เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตราย
จากชุมชน  และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บรวบรวมและขนส่ง 
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(๒) มีข้อความว่า  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หรือข้อความที่ท าให้เข้าใจไดว้า่
เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือ 
สัญลักษณ์เพื่อแสดงบนภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๒ จุดแยกทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและอยู่ห่างจาก  
บ่อน้ าดื่ม  แหล่งน้ าดิบ  และแหล่งน้ าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน  
กับแหล่งน้ า  สามารถป้องกันแดดและปอ้งกันน้ าซมึหรอืน้ าฝนได ้ และมีปา้ยซึ่งระบขุ้อความทีท่ าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ 
เป็นสถานที่ทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

(๒) พ้ืนเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
(๓) มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  ในจ านวนที่เหมาะสม  หรือมีภาชนะส าหรับ 

เก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทที่ก าหนดในข้อ  ๘  ที่ท าจากวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน   
ไม่รั่วซึม  ท าความสะอาดง่าย  สามารถป้องกันการรื้อค้น  และมีขนาดเหมาะสม  โดยมีข้อความว่า   
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หรือข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน  และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือ
สัญลักษณ์เพื่อแสดงบนภาชนะส าหรับเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง  (๓) 

ข้อ ๑๓ สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นตามประเภทที่ก าหนดในข้อ  ๘  และปิดมิดชิด 

(๒) มีพ้ืนคอนกรีตหรือมีพ้ืนที่น้ าซึมผ่านไม่ได้  มีผนังเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  สามารถ
ป้องกันแดดและฝนและการหกรั่วไหลของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  และมีการระบาย
อากาศที่เหมาะสม 

(๓) มีข้อความว่า  “สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หรือข้อความ 
ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ที่หน้าอาคารหรือ  
หน้าห้องนั้น  และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
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ข้อ ๑๔ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  จุดแยกทิ้งมูลฝอย
ตามข้อ  ๑๒  หรือสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ  ๑๓  ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ตรวจสอบการคัดแยกและการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนในสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ  ๑๓  ของผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อเดือน   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการคัดแยก  ถ่าย  เท  และบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๘  ในภาชนะที่เหมาะสม 

(๒) มีการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  โดยป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่พักรวมดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน 

 
 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน  ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทที่ก าหนดในข้อ   ๘  
และตามก าหนดวันในการเก็บและขน  ทั้งนี้  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  เพ่ือป้องกัน 
การลักลอบทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  การแตกหักของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๗  
และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) บ ารุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 (ข) ล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขนมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็นประจ า  โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะ 
เป็นพ้ืนเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ าไม่ท่วมขัง  ท าความสะอาดง่าย  มีรางหรือ 
ท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด  และ 
มีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 (ค) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
มีขนาดกว้างเพียงพอ  และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ ๑๗ ยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังส่วนที่บรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมีความแข็งแรง   ทนทาน   
ไม่รั่วซึม  มีลักษณะปกปิด  ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และท าความสะอาด  ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรือ
อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
และต้องมีช่องหรือภาชนะส าหรับเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
ไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ  
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  แสดงข้อความว่า  “ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชน”  หรือข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
และชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีที่เป็นบุคคลตามข้อ  ๔  (๔)   
ให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย 

การแสดงข้อความ  ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และเลขที่ใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้แสดงด้วย 
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านและด้านหลัง  
ของยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ 
อย่างชัดเจน 

หมวด  ๔ 
การก าจดัมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 
 

ข้อ ๑๘ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ต้องด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ  ๑๓  โดยมีขนาดที่เพียงพอในการรองรับปริมาณ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่จะรอการก าจัด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๒) ก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ   ๒๐  
โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  และมีมาตรการควบคุมการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนในแต่ละวธิี
ให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  หน่วยงานหรือบุคคล 
ตามข้อ  ๔  อาจแยกชิ้นส่วนของมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามข้อ  ๘  (๕)  ก่อนการก าจัด
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนนั้นก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่ก าหนดในข้อ  ๑๙ 

ข้อ ๑๙ การแยกชิ้นส่วนของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามข้อ   ๘  (๕)   
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกชิ้นส่วนในอาคารที่มีลักษณะและสถานที่ตั้งเหมาะสม  โดยมีการป้องกันมิให้ผู้ไม่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในอาคารดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) จัดให้มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย  เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๓) จัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) เก็บรวบรวมเศษซากที่ไม่สามารถน าไปแยกชิ้นส่วนหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้   และน าส่งไป
ก าจัดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ  ๒๐ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๕  เป็นผู้ควบคุมการแยกชิ้นส่วนของมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๐ การก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝังกลบอย่างปลอดภัย 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒๑ การฝังกลบอย่างปลอดภัย  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ผลการศึกษาตามข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  (๒)  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่ตั้ งเหมาะสม  มีบริ เวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย   

เหตุร าคาญ  หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น   และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้   ตามที่รัฐมนตรีก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้  ถนน  และรางระบายน้ าผิวดิน  เพ่ือลดปัญหา 
ด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ  ฝุ่นละออง  และปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระดับก้นบ่อฝังกลบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร  
ยกเว้นในกรณีที่มีการออกแบบพิเศษเพ่ือควบคุมและป้องกันแรงดันขึ้นของน้ าใต้ดินต่อชั้นมูลฝอย  
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

(๔) ติดตั้งวัสดุกันซึมที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและทนต่อการกัดกร่อน  โดยติดตั้งใหค้รอบคลมุดนิ
ทั้งหมดที่สัมผัสกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือน้ าชะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  
จากชุมชน  และมีการจัดท าระบบป้องกันน้ าซึมผ่านโดยการปูกันซึมแบบผสมสองชั้น   ด้วยการใช้ 
ดินเหนียวบดอัด  วัสดุสังเคราะห์ประเภทแผ่นโพลีเอทธิลีนความหนาแน่นสูง   หรือดินเหนียวรวมกับ 
วัสดุสังเคราะห์โดยทั่วไป 

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน   
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๖) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัด 
น้ าเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน  และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน 
น้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) มีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ  และมีระบบเผาท าลายก๊าซ   
เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศกระจายสู่สิ่งแวดล้อม 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินและการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบริเวณเหนือและท้ายการไหลของน้ าใต้ดิน  อย่างน้อยสามบ่อ 

(๙) มีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนน ามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปฝังกลบ  เพ่ือลด
ความเป็นพิษของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนด้วยการปรับเสถียรหรือการท าเป็นก้อนแข็ง 

(๑๐) มีการใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์กลบทับหรือปิดคลุมทุกครั้ งที่มีการน า 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปฝังกลบ  และเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม  ให้ปิดทับตามล าดับ 
ด้วยชั้นดินเหนียว  ชั้นวัสดุสังเคราะห์ประเภทแผ่นโพลีเอทธิลีนความหนาแน่นสูงหรือชั้นวัสดุสังเคราะห์อื่น 
ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน  ชั้นกรวดทรายอัด  ชั้นวัสดุกรองใยสังเคราะห์  และกดทับด้วยชั้นดินที่มีความหนา
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบเซนติเมตร  แล้วปลูกพืชคลุมดิน  เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง  กลิ่นรบกวน  การปลิวของ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๒ การเผาในเตาเผา  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผลการศึกษา
ตามข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  (๒)  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน  และภายในอาคารต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้  ถนน  และรางระบายน้ าผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
จากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) เผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในเตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนและห้องเผาควัน  โดยการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เผา 
ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส  และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
หนึ่งพันหนึ่งร้อยองศาเซลเซียส  และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องเตาเผามูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน   
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด  และน้ าเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัด
ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๖) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีระบบในการน า
เถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีระบบในการน า
เถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ที่ด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๕  และผู้ปฏิบัติงานตามข้อ  ๖  ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  ที่ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน  แต่ยังมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยู่ในวันกอ่น
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ  ๕  และผู้ปฏิบัติงาน 
ตามข้อ  ๖  ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และด าเนินการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอ านาจ  
ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการหรือ  
การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการ  
ในการควบคุมหรือก ากับดูแลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
สุขภาพและอนามัยของประชาชน  และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งก าหนดมาตรฐานสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  และวิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบ  ควบคุมหรือก ากับดูแล   
หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  จึงจ าเป็น  
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสง

ของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๗  
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อบริษัทผูรับบําบัด/กําจัด 
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

และมูลฝอยติดเชื้อ 
(โรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ ๑๐๖ และอื่นๆ) 



 

 

รายชื่อบริษัทผู้รับบ าบัด/ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 
 

โรงงานประเภท 101 
 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

1. บ ำบัดและ
ก ำจัดของเสีย
อันตรำยจำกชุมชน 
กลุ่มหลอดไฟ 
กลุ่มถ่ำนไฟฉำย 
และกลุ่มภำชนะ
บรรจุสำรเคม ี
 

บริษัท บริหำร
แ ล ะ ก ำ ร
พั ฒ น ำ เ พ่ื อ
กำรอนุ รั กษ์
สิ่ ง แ ว ดล้ อม 
จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 

หมู่ที่ 8  
ต. หินกอง  
อ.เมือง  
จ.รำชบุรี 
70000 
 

ส ำนักงำนใหญ่  
447 ถ.บอนด์สตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 02 502 0900 - 99 
 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ที่ใช้บรรทุก 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

บริษัท  
โปรเฟสชั่นแนล 
เวสต์ เทคโนโลยี 
(1999) จ ำกัด 
(มหำชน) 

159 หมู่ที่ 5  
ต.ห้วยโจด  
อ.วัฒนำนคร 
จ . ส ร ะ แ ก้ ว 
27160 
 

ส ำนักงำนใหญ่  
เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 942 9480 – 86 
โทร. 037 609 755 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ที่ใช้บรรทุก 

บริษัท  
เบตเตอร์ 
เวิลด์กรีน 
จ ำกัด (มหำชน) 
 

140 ม.8  
ต.ห้วยแห้ง  
อ.แก่งคอย  
จ.สระบุรี 
18110 
 

ส ำนักงำนใหญ่ 
488 ซ.ลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2)  
ถ.ลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทร 02 012 7888 
โทร  036 237 540 -2 
E-mail: admin@bwg.co.th 
 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ที่ใช้บรรทุก 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

- บริษัท เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ 
สยำม จ ำกัด  
บริษัทในเครือ 
บริษัทในเครือ 
- บริษัท บำงปู 
เ อ น ไ ว ร อ น
เมนทอลคอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 
- บริษัท อีสเทิร์น  
ซี บ อ ร์ ด  
เ อ น ไ ว ร อ น
เ ม น ท อ ล  
คอม เพล็ ก ซ์ 
จ ำกัด 

 ส ำนักงำนใหญ่ 
589/142 ชั้น 25 อำคำรเซนทรัลซิตี้  
ทำวเวอร์ 1 ถนนเทพรัตน์ แขวงบำงนำเหนือ 
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
โทร. 02 745 6926 – ๗  
Website 
http://www.wms-thailand.com 
Facebook 
https://www.facebook.com/wmsdowa 
- บริษัท บำงปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
เลขที่ 965 ม.2 ซอย 3 บี 
นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง  
จ.สมุทรปรำกำร  10280 
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

รำคำปรับลดได้จำกกำร
ประเมินหน้ำงำน 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

- บริษัท ดับบลิว 
เอ็ม เอส ดีโป
จ ำกัด 

เลขที่ 88  ม.8  นิคมอุตสำหกรรม  WHA  ชลบุรี 1 
ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 
- บริษทั ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโปจ ำกัด 
เลขที ่31/9 ม. 4  นิคมอุตสำหกรรม 
ภำคใต้ ต.ฉลุง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 
90110  
 
 

บริษัท  
วงษ์พำณิชย์ 
อินเตอร ์
เนชั่นแนล 
จ ำกัด 

19/9  ม.3 
ต.ท่ำทอง   
อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 
65000  
 
 

โทร :055 -321555 (สำยอัตโนมัติ )  
URL :http://www.wongpanit.com/ 
Email : wongpanit@gmail.com 
โทรสำร. :055-321788-90 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ที่ใช้บรรทุก 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

บริษัท 
Siammart 

 85/261 ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสำคร 74130 (ส ำนักงำนใหญ่) 
โทร : 089-2012642 
Tax ID: 0105548110551 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ที่ใช้บรรทุก 

บริษัท  
เอกอุทัย จ ำกัด 

 47/349 ถ.ป๊อบปูล่ำ ต.บ้ำนใหม่  
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120กำรตลำด 
086-376-7873 คุณสมศักดิ์ 
080-998-2385 คุณภูริต 
093-892-5242 คุณอัจฉรำ 
061-197-9994  คุณณัฐพงษ์ 
082-952-7666  
คุณดล 
 
 

ติดต่อบริษัท
โดยตรง ทั้งนี้ 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ประเภทของ 
ข อ ง เ สี ย
อันตรำย 

- คิ ด ต ำ ม
ระยะทำงและ
รำคำน้ ำมัน 
- ประเภทรถ
ทีใ่ช้บรรทุก 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

๒ .  ขอ ง เ สี ย
หรือวัสดุไม่ใช้
แล้วที่เป็นของ
เสียอันตรำย
ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน
อุตสำหกรรม
และกฎหมำย
ว่ ำ ด้ ว ย วั ต ถุ
อันตรำย / มูลฝอย 
ติดเชื้อ  

บริษัท  
อัคคีปรำกำร 
จ ำกดั 
(มหำชน) 

๗๙๒ หมู่ที่ ๒  
ซอย ๑ C/๑ 
นิคมอุตสำหกรรม
บำงปู  
ถนนสุขุมวิท  
ต.บำงปูใหม่ 
อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร
๑๐๒๘๐ 

โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๐๗๑๔ – ๒๑  
โทรสำร ๐ ๒๓๒๓ ๐๗๒๔,  
๐ ๒๗๐๙ ๓๘๕๗ 
 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัท  เอน -
เ ท ค โ น โ ล ยี 
คอนซัลแตนท์ 
จ ำกัด 

 ส ำนักงำนใหญ่ 
3 2 9  อ ำ ค ำ ร  2  ชั้ น  2  ห มู่  1 0  
ถนนรถรำงสำยเก่ำ ต.ส ำโรง อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปรำกำร 10130 
ติดต่อฝ่ำยขำย 
(Hot Line) 086-3188970 
โทร : 02-7435550-2 ต่อ 5120, 5121 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 



 

 

ประเภท
บริการ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 

บริษัม สยำม 
แมททีเรียลส์ 
เ อ็ ก เ ช น จ์ 
จ ำกัด 

85/261  
ถ น น เ พ ช ร
เ ก ษ ม  93  
ต . อ้อมน้ อย  
อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสำคร 
74130 

โทร : 0-2813-7550-1 ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงงานประเภท 10๕  ๑๐๖ 
 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
๑. กำรรีไซเคิล
ถ่ำนไฟฉำยที่ชำร์จ
ไฟได้ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
แบตเตอรี่โน้ตบุค 
แบตเตอรี่กล้อง
ดิจิตอล และซำก
เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ำ
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์
ต่ำง ๆ 
 

บริษัท ยูมิคอร์ 
มำร์ เก็ตติ้ ง 
เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

มีโกดังคัดแยก  
อยู่ที่  
จ.สมุทรปรำกำร 
โ ดยส่ ง ขอ ง เ สี ย
อันตรำยดังกล่ำว
ไ ป รี ไ ซ เ คิ ล ยั ง
ประเทศเบลเยี่ยม  

โทร. ๐ ๒๖๗๘ ๑๑๒๒ – ๖ ต่อ ๑๔ ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 

บริษัท  
TES-AMM 
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

101/108  
หมู่ที่ 20  
ถนนพหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธำนี 
12120 
 

โทร. ๐ ๒๕๒๙ ๒๘๗๕  
 

ติดต่อบริษัทโดยตรง 
 



 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท  
อี ส เ ท อ ร์ น  
ซีบอร์ด  
เอนไวรอน
เ ม น ท อ ล 
คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด  
 
 

๘๘ หมู่ที่ ๘  
ต.บ่อวิน  
อ.ศรีรำชำ  
จ.ชลบุรี 
๒๐๒๓๐ 

ฝ่ำยขำยและฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ ๘๘  
หมู่ที่ ๘ ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
๒๐๒๓๐  
โทร. ๐๓๘ ๓๔๖ ๓๖๔ – ๗  

ติดต่อสอบถำมบริษัท 
เนื่องจำกบริษัทต้องกำรเจรจำ 

กับผู้บริกำรโดยตรง 

๒. กำรรีไซเคิล 
หลอดไฟ 
ฟลูออเรสเซนต์ 
ชนิดตรง 

บริษัท  
คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล 
วงษ์พำณิชย์ 
จ ำกัด 
 
 

1/4 หมู่ที่ 7  
ต.บ้ำนช้ำง อ.อุทัย  
จ.อยุธยำ 
 

19/9 ม.3 ต.ท่ำทอง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. : 055-321555  
(สำยอัตโนมัติ) 
โทร. : 08 1280 0286 
 

๓  – ๕  บ ำ ท 
ต่อหลอด 

คิ ด ต ำ ม
ร ะย ะท ำ ง
แล ะร ำค ำ
น้ ำมัน 



 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท  
อีสเทอร์น 
ซีบอร์ด  
เอนไวรอน 
เมนทอล 
คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด  

๘๘ หมู่ที่ ๘  
ต.บ่อวิน  
อ.ศรีรำชำ  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ 

ฝ่ำยขำยและฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ ๘๘  
หมู่ที่ ๘ ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
๒๐๒๓๐  
โทร. ๐๓๘ ๓๔๖ ๓๖๔ – ๗  

๑ ๐  บ ำ ท ต่ อ
ห ล อ ด  ห รื อ 
๑๒,๐๐๐ บำท
ต่อตัน 

คิ ด ต ำ ม
ร ะย ะท ำ ง
แล ะร ำค ำ
น้ ำมัน 

บริษัท โตชิบำ  
ไลท์ติ้ง จ ำกัด 

นิคมอุตสำหกรรม 
บำงกะดี  
จ.ปทุมธำนี 

โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๑๔๒๕ – ๙  ต่อ ๑๕๔ รับเฉพำะ 
ซำกหลอดไฟ
ข อ ง ลู ก ค้ ำ ที่ 
ซื้อหลอดไฟของ
โตชิบำ 

เ มื่ อ น ำ
ห ล อ ด ไ ฟ
ใหม่ไปส่งให้
ลูกค้ำ จะน ำ
ซำกหลอดไฟ
ก ลั บ ต ำ ม
จ ำ น ว น
ห ล อ ด ไ ฟ
ใหม่ที่สั่งซื้อ 



 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
๓. กำรรีไซเคิล
สำรเคมี /ตั วท ำ
ละลำยใช้แล้ว 

บริษัท 
รีไซเคิล 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

๕๗ หมู่ที่ ๗  
ถ.เจริญโชคดี  
ต.ท่ำบุญมี 
อ.เกำะจันทร์  
จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐ 

ฝ่ำยกำรตลำด  
โทร. 0-2749-8522-3 
www.recycleengineering.com 

ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
รีฟำยน์เทค 
จ ำกัด 

๔๗ หมู่ที่ ๗  
ซอยสุขสวัสดิ์  
ต.บำงจำก 
อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปรำกำร 
๑๐๑๓๐ 

ฝ่ำยกำรตลำด 
โทร. ๐ ๒๘๑๗ ๘๕๔๘ 
๐ ๒๘๑๗ ๘๕๖๘ 
www.refinetechthai.com 

บริษัท 
เอเชียรีไฟนิ่ง 
จ ำกัด 

๓๑/๙ ถ.รำษฎร์
บ ำรุง  
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 
๒๑๑๕๐ 
 

ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 
โทร. ๐๓๘ ๖๘๗ ๘๐๐-๑, ๓ 
www.asiarefining.com 
 

http://www.refinetechthai.com/
http://www.asiarefining.com/


 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
๔. กำรรีไซเคิล
ปรอท 

บริษัท เบกี
แมนน์ เมอร์
คิวรี เทคโนโลยี 
แปซิฟิค จ ำกัด
(BMTP)  

428/263 ถนน
กำญจนำภิเษก 
แขวงดอกไม้  
เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 
10250 

โทร. ๐ ๒๗๐๙ ๖๗๒๕ ต่อ ๑๔ ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงงานประเภทอื่น ๆ 
 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
๑. บริษัทรับ
ขนส่ ง ขอ ง เ สี ย
อั น ต ร ำ ย จ ำ ก
ชุมชนไปก ำจัด 

บริษัท โกรว์ 
กรีน เอ็นไว
ร อ น เ ม น ท์ 
จ ำกัด 

2 9 5 0 ,2 9 5 2 
ถ น น ล ำ ด พ ร้ ำ ว 
แ ข ว ง ค ล อ ง จั่ น 
เ ข ต บ ำ ง ก ะ ปิ 
กรุงเทพมหำนคร 

โทร. : 02-7312525 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
อีสเทิร์น  
เ อ เ น อ ร์ จี้ 
พลัส จ ำกัด 
 
 
 
 

9/255 อำคำร
ยูเอ็มทำวเวอร์  
ชั้น 25 
แขวงพัฒนำกำร  
เ ข ต ส ว น ห ล ว ง 
กรุงเทพมหำนคร 
10250 
 

โทร : 02-717-3939 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 



 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท วินเทรด 
เมเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

88/167 หมู่ที่ 3  
ต.ล ำผักกูด  
อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธำนี 

โทร : 094 856 2588 ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

บริษัท  
บีเอ็มท ี
เอเชีย จ ำกัด 
 

ซอย 11บี  
แพรกษำ  
อ.เมือง  
จ.สมุทรปรำกำร 
10280 

โทรศัพท์:  02 709 6725 
 

ติดต่อกับบริษัทโดยตรง 

๒. มูลฝอยติดเชื้อ 
/ ยำหมดอำยุ 
 

บริษัท ที่ดิน
บ ำ ง ป ะ อิ น 
จ ำกัด 

๑๓๙ ม. ๒  
ถ.อุดมสรยุทธ  
ต.คลองจิก  
อ.บำงปะอิน  
จ.อยุธยำ 
13160  

โทรศัพท์ : 0 3525 8409-10,12 
โทรสำร : 0 3525 8411 
E-mail : bldc@bkk2.loxinfo.co.th, 
bangpa-in@bldc.co.th  
Website : www.bldc.co.th 

ติ ด ต่ อ กั บ
บริษัทโดยตรง 

ไม่มีบริกำร
ด้ ำ น ก ำ ร
ขนส่ง 

mailto:bldc@bkk2.loxinfo.co.th


 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บจก. ซีแอนจี  
เอนไวรอน
เมนทอล 

127/15 อำคำร
ปัญจธำนี  
ถนนนนทรี  
แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 
10120 

Tel : 02-294 8355 
Fax : 02-294 7199 
E-Mail : info@cugu.co.th 
Website : www.cugu-ep.com 

  

บจก. อัลไล
แอนซ์ คลีน 
เพำเวอร์ 

665 หมู่ 6  
ต.หนองอิรุณ  
อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 
20220 

โทร : 08-7507-0794 
 

  

บ ริ ษั ท  ซั น
เกียว เอเซีย 
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

55 ถนน 
รำมค ำแหง 2  
เขตประเวศ  
แ ข ว ง ด อ ก ไ ม้ 
กรุงเทพมหำนคร 
10250 

โทร : 089 4225656   

tel:02-294%208355
tel:02-294%207199
mailto:info@cugu.co.th
http://www.cugu-ep.com/
tel:0875070794


 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บริษัท 
พอลลูชั่น แคร์ 
จ ำกัด 

5/131  
บ้ำนกลำงเมือง  
มอลติคำร์โล  
(รัชวิภำ) ซอย 5 
ถ.เทศบำล 
สงเครำะห์  
แขวงลำดยำว  
เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร
10900 

โทร : 02-196-2098 
โทรสำร : 02-196-2099 
E-mail 
info@pollutioncare.co.th 
poll_care@yahoo.com 

  

บริษัท  
เทอร์ม  
เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

11/72  
ซ.ช่ำงอำกำศอุทิศ 11 
แขวงดอน เมื อ ง 
เ ข ต ด อ น เ มื อ ง
กรุงเทพมหำนคร  
10๒๑0 
 

โทร : 02-9282215-6 
โทรสำร 02-9282217  
E-mail : info.thermeng@gmail.com 

  

mailto:info.thermeng@gmail.com


 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
บจก. จีเนียส 
เอ็นเนอร์จี 

789 หมู่ 8  
ต.แม่กุ 
อ.แม่สอด จ.ตำก 
63110 

Tel : 0 2541 5530 
E-mail : 
projectthailand@yahoo.com 

   

บจก โรงไฟฟ้ำ
แม่สอด 

123 หมู่ 6  
ต.แม่ตำว  
อ.แม่สอด จ.ตำก 
63110 

โทร : 0-5551-8050 
แฟกซ์ : 0-5553-6060 

  

บจก. พีเจที 
เทคโนโลยี  
(เตำ 1 และ 2) 

(ส ำนักงำนใหญ่ )
115/23-24  
หมู่ที่ 1  
ถนนรัตนโกสินทร์ 
200 ปี ต.วิชิต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000 
(ส ำนักงำนกรุงเทพฯ) 

(ส ำนักงำนใหญ่) 
Tel : 076-210313-4  
Fax : 076-210-315 
(ส ำนักงำนกรุงเทพฯ)  
Tel : 062-276-5625 
Fax : 076 210 315 

  

tel:055518050
tel:055536060
tel:+662-276-5625


 

 

ประเภทบริการ ชื่อบริษัท ที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ ค่าก าจัด ค่าขนส่ง 
252/126  
อำคำรเมืองไทย
ภัทรคอมเพล็กซ์ 
ชั้นที่ 27  
ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
10310 

 



 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อหน่วยงานสนับสนุน 

 
 



 

 

รายชื่อหน่วยงานสนับสนุน 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
กรมควบคุมมลพิษ 

- ส่วนของเสียอันตราย 
กองจัดการกากของเสีย 

และสารอันตราย 

๐ ๒๒๙๘ ๒๔๑๓-๑๘ 
www.hazwaste.pcd@ 

gmail.com 
 

- 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) 
นางสาวรชัดาภรณ์  บุญสาระวัง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๕๓๒๑ ๘๐๓๒ ต่อ ๒๐๒ ๐๘ ๑๙๖๐ ๓๔๗๘ 

 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ล าปาง) 
นางสาวนันท์นภัส ค าแดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๑ ต่อ ๑๕ ๐๘ ๑๙๐๓ ๐๖๕๑ 



 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (พิษณุโลก) 
นายปริญญา ช้างสีทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ 
๐ ๕๕๓๑ ๓๑๔๖ ๐๘ ๕๘๗๗ ๕๙๓๙ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ (นครสวรรค์) 
นายด ารงค์ฤทธิ์  กัญจน์นพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๕ – ๗ ๐๘ ๑๘๘๗ ๘๖๗๘ 

 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) 
นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเกษร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ 
๐ ๓๔๒๖ ๒๓๓๙ ๐๘ ๑๙๑๔ ๖๕๒๕ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) 
นายบรรพต ทองนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๒๙๖๘ ๘๕๓๙ ๐๘ ๗๐๐๘ ๘๘๑๔ 



 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ (สระบุรี) 
นางสาวสัจจาพร เชยกีวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ 
๐ ๓๖๒๖ ๖๒๐๒ ๐๘ ๐๕๑๓ ๗๐๖๐ 

 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี) 
นางสาวสไบทอง กนันะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ 
๐ ๓๒๓๒ ๗๖๐๒ – ๓ ๐๘ ๑๐๑๒ ๒๖๐๙ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) 
นางเกศรี ดงประถา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๔๒๒๙ ๒๘๑๘ ๐๘ ๙๑๖๔ ๑๒๓๕ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) 
นางศศิกาญจน์ ปักกันต์ธร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
043 246 772 081 513 7828 



 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) 
นางสาวปวีณา ด่านกุล ผู้อ านวยการส่วน

ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๐ ๔๔๒๔ ๒๘๑๘ ๐๘ ๓๑๒๔ ๙๗๕๕ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ (อุบลราชธานี) 
นางวิลาสินี นนท์ตุลา   ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
๐ ๔๕๒๑ ๐๓๗๑ ๐๘ ๐๒๖๙ ๓๕๔๕ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 
นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๓๘๒๘ ๒๓๘๑ ต่อ ๔ ๐๘ ๔๑๒๔ ๑๐๔๑ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) 
นางสาวมกรา ทัพพุน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๙ ๐๖ ๔๕๑๔ ๔๑๕๓ 



 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ (ภูเก็ต) 
นายธีรยุทธ ก าศิริพิมาน ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
๐ ๗๖๒๑ ๙๓๒๙ ต่อ ๒๓ ๐๙ ๒๒๖๒ ๒๖๓๔ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) 
นายนฤดม เพชรทองบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ช านาญการ 
๐ ๗๔๓๑ ๑๘๘๒ ต่อ ๒๒ ๐๘ ๖๙๖๖ ๕๕๒๓ 

  



 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
ส่วนสิ่งแวดล้อม 

 

ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
๑ เชียงใหม่ 05 311 2725-6 11 อุตรดิตถ์ 0 5541 1056 
๒ เชียงราย 0 5360 0816 12 สุโขทัย 0 5561 3352 
๓ แม่ฮ่องสอน 0 5360 0816 13 เพชรบูรณ์ 0 5672 9786 
๔ ล าพูน 0 5351 0662 14 นครสวรรค์ 0 5622 8058 
๕ ล าปาง 0 5423 0550 15 ก าแพงเพชร 0 5570 5034 
๖ พะเยา 0 5488 7112 16 อุทัยธานี 0 5651 3159 
๗ แพร่ 0 5451 1637 17 พิจิตร 0 5661 1295 
๘ น่าน 5471 6456 18 นครปฐม 0 3434 0025-26 
๙ พิษณุโลก 0 5532 2630 19 ชัยนาท 0 5641 3040 

๑๐ ตาก 0 5551 2153 20 สุพรรณบุรี 0 3553 5426 



 

 

ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
21 สมุทรสาคร 0 3481 0300 35 เพชรบุรี 0 3242 5028 
22 นนทบุรี 0 2580 0727-8 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3260 2496 ต่อ 11 
23 สิงห์บุรี 0 3651 1713 37 อุดรธานี 0 4221 2588 
24 อ่างทอง 0 3561 5995-6 38 เลย 0 4281 1394 
25 ปทุมธานี 0 2581 6341 39 หนองคาย 0 4242 3971 
26 พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6356 40 บึงกาฬ 0 4249 2497-8 
27 สระบุรี 0 3621 1037 41 สกลนคร 0 4271 1847 
28 ลพบุรี 0 3641 1060 42 นครพนม 0 4251 1272 
29 นครนายก 0 3731 1776 43 ขอนแก่น 0 4323 7971 
30 ปราจีนบุรี 0 3745 4326-7 44 มหาสารคาม 0 4377 7899 
31 สระแก้ว 0 3742 5039 45 กาฬสินธุ์ 0 4381 1778 
32 ราชบุรี 0 3233 7041 46 ร้อยเอ็ด 0 4351 1561 
33 สมุทรสงคราม 0 3471 3135 47 หนองบัวล าภู 0 4231 6707 
34 กาญจนบุรี 0 3462 2910 48 นครราชสีมา 0 4421 4377 



 

 

ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
49 บุรีรัมย์ 0 4466 6553-4 63 สุราษฎร์ธานี 0 7728 7573 
50 สุรินทร์ 0 4455 8640 64 ชุมพร 0 7751 2166 
51 ชัยภูมิ 0 4481 1466 65 พัทลุง 0 7484 0823 
52 อุบลราชธานี 0 4534 4642 66 นครศรีธรรมราช 0 7534 1010 
53 ศรีสะเกษ 0 4561 1988 67 ภูเก็ต 0 7621 1067 
54 ยโสธร 0 4571 5466 68 พังงา 0 7648 1033 
55 อ านาจเจริญ 0 4552 3235-6 69 กระบี่ 0 7562 2787 
56 มุกดาหาร 0 4261 4231 70 ตรัง 0 7521 8983 
57 ชลบุร ี 0 3839 8268-9 71 ระนอง 0 7782 4011 
58 ฉะเชิงเทรา 0 3881 7713 72 สงขลา 0 7431 1579 
59 ระยอง 0 3861 1008 73 สตูล 0 7471 1039 
60 จันทบุรี 0 3931 3404 74 ปัตตานี- 0 7346 0073 
61 ตราด 0 3951 1157 75 ยะลา 0 7321 2787 
62 สมุทรปราการ 0 2183 1050-51 76 นราธิวาส 0 7364 2651 

 
 



กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๓ 

Website : http://www.pcd.go.th E-mail : hazwaste.pcd@gmail.com 

ดาวนโหลดเอกสาร 
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