
ดร.วิจารย์  สิมาฉายา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method)”
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 - 2564)



2

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ



3สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2551 - 2558



19 %

 ปริมาณขยะมูลฝอยรวม                            อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

   26.85  ล้านตัน/ปี
       หรือ                                          1.13
   73,560  ตัน/วัน                              กิโลกรัม/คน/วัน

4

4.94 ล้านตัน/ปี

ถูกนําไปใช้ประโยชน์

8.34 ล้านตัน/ปี
นําไปกําจัดถูกตอ้ง

7.15 ล้านตัน/ปี
นําไปกําจัดไม่ถูกตอ้ง

6.22 ล้านตัน/ปี
ตกค้างในพื้นที่และ
กําจัดไม่ถูกตอ้ง

31 % 27 % 23 %

4สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2558



สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง

การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/

การฝังกลบเชิงวิศวกรรม

84 แห่ง

การฝังกลบแบบเทกองควบคุม

ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน

321 แห่ง

เตาเผาที่มรีะบบกําจัดมลพิษทางอากาศ 4 แห่ง

เตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน 

ที่มีระบบกําจัดอากาศเสีย (ไซโคลน)

14 แห่ง

ระบบคัดแยก หมักทําปุ๋ย และฝังกลบ

อย่างถูกต้อง

23 แห่ง

การกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล –

ชีวภาพ

2 แห่ง

รวม 448 แหง่

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง

การฝังกลบแบบเทกองควบคุม

ขนาดมากกว่า 50 ตัน/วัน

19 แห่ง

การเทกอง 2,075 แห่ง

เตาเผาที่ไมม่รีะบบกําจัด

มลพิษทางอากาศ

62 แห่ง

รวม 2,156 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

แบบถูกต้อง 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

แบบไม่ถูกต้อง 

17 %

83 %

5สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปี 2558



6

วาระแห่งชาติ



ส.ค. 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58

26 ส.ค. 57 
เห็นชอบ Roadmap / แผนปฏิบัติการฯ 6 จังหวัด / ระเบียบ สนร. 2 ฉบับ

10 ก.พ. 58 
รับทราบผลการดําเนินงาน Roadmap รอบ 6 เดือน

มี.ค 58

17 มี.ค. 58 
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
การจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ 
ปี พ.ศ. 2557 – 2564

เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58

ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59

20 เม.ย. 58 
อนุมัติหลักการร่างกฏ

กระทรวงฯ 4 ฉบับ ของ สธ.

12 ม.ค. 59
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

3 พ.ค. 59
เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

22 ก.ย. 58 
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเพิ่ม

มูลค่าของโครงการฯ

12 พ.ค. 58 
ให้ มท. เป็นหน่วยงานหลัก

รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นหน่วยงานสนับสนุน

19 พ.ค. 58 
อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....

26 พ.ค. 58 
รับทราบแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 - 2562

เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 - 2562

16 มิ.ย. 58 
รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และให้

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศในภาพรวมทั้งระบบ

7มติ ครม.



Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 

2557

2559
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2560)
2559

8วาระแห่งชาติ



26 สิงหาคม 2557 คสช. เห็นชอบ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม

 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่

 วางระเบียบและมาตรการการบริหาร
    จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 สร้างวินัยคนในชาติ

9RoadmapRoadmap



1. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม

 ขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 30.49 ล้าน

ตัน กําจัดได้แล้ว 22.47 ล้านตัน (74%) 

  ในพื้นที่เร่งด่วน 6 จังหวัด (13 Sites) ขยะตกค้าง 11.04 ล้านตัน 

กําจัดได้แล้ว 10.2 ล้านตัน (92%)

10ผลการดําเนินงาน Roadmapผลการดําเนินงาน Roadmap

 รื้อร่อนทําเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse Derived Fuel: RDF)

 ฝังกลบขยะภายในพื้นทีป่รับพื้นทีเ่พื่อรับขยะใหม่

 ขนย้ายไปกําจัดถกูตอ้งนอกพื้นที ่

    เช่น ฝังกลบ/ เผาในเตาเผาที่ถกูต้อง



2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่

11ผลการดําเนินงาน Roadmapผลการดําเนินงาน Roadmap

ปี 2559 สนับสนุนพื้นที่
ต้นแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสม (คัด
แยกต้นทาง เก็บขนแยก
ประเภท กําจัดถูกต้อง) 
76 อปท. (1,212 ชุมชน)

ปี 2559 มีสถานที่รวบรวม
ของเ สีย อันตรายชุมชน 
จํานวน 74 แห่ง รวบรวม
ได้ 44 ตัน ส่งไปกําจัดแล้ว 
35 ตัน

ส่ ง เ ส ริ ม ก า รบ ริ ห า ร
จัดการในรูปแบบศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ใ น แ ต่ ล ะ
จังหวัด

ส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วม
ในการลงทุนระบบการ
แปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อ
ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น  เ ปิ ด
ดําเนินการแล้ว 3 แห่ง 
กทม. เทศบาลนครภูเก็ต 
และเทศบาลนครหาดใหญ่



3. วางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

12ผลการดําเนินงาน Roadmapผลการดําเนินงาน Roadmap

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ฉบับที่ ) พ.ศ. ....

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562

ออกประกาศส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ร่วมทุน 2 ฉบับ คือ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

คํานวณมูลค่าโครงการ 2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทนุฯ



4. สร้างวินัยคนในชาติ

13ผลการดําเนินงาน Roadmapผลการดําเนินงาน Roadmap

โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อสร้างชุมชน อปท.
ต้นแบบคัดแยกขยะ

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ทุกวันพุธ ร่วมกับหน่วยงานภาค
ธุรกิจ 15 หน่วยงาน (ทส.) ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 40 ล้านใบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ อาทิ โรงเรียนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และศูนย์
เรียนรู้ชุมชน



ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
พ.ศ. 2559 – 2564

14Master PlanMaster Plan



แผนการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของจังหวัด 77 จังหวัด

ยกร่างแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ
(12 หน่วยงาน)

    รับฟังความเห็นผ่านเวปไซต์          
กรมควบคุมมลพิษ

แจ้งเวียนหน่วยงานให้ความเห็น
(10 กระทรวง)

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทฯ  (10 ส.ค. 2558)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ (19 ก.พ. 2559)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ (3 พ.ค. 2559)

15
การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

พ.ศ. 2559 – 2564



ใช้หลักการ 3Rs 
(Reduce, Reuse,

 Recycle)

ระบบจัดการที่
เหมาะสม กําจัดแบบ
ศูนย์รวม และแปรรูป

ผลิตพลังงาน

ความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน

กรอบแนวคิด

16กรอบแนวคิดแผนแม่บทฯ



1. เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายของประเทศ

2. ให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17วัตถุประสงค์แผนแม่บทฯ



1. ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้องฯ 
(19.6 ล้านตัน)

2. ขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้องฯ 
(30.5 ล้านตัน)

3. ของเสียอันตราย
ชุมชนได้รับการรวบรวม

และส่งกําจัด 
(0.17 ล้านตัน)4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับ

การจัดการอย่างถูกตอ้งฯ 
(0.05 ล้านตัน)

5. กากอุตสาหกรรมที่
เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ

การจัดการ 
(2.06 ล้านตัน)

6. อปท. มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ตน้ทาง 
(อปท. 3,889 แห่ง) เป้าหมาย

แผนแม่บทฯ

100 % (ภายในปี 2562)

ไม่น้อยกว่า 75 % (ภายในปี 2564)

ไม่น้อยกว่า 30 % (ภายในปี 2564)

100 % (ภายในปี 2563)

100 % (ภายในปี 2563)

ไม่น้อยกว่า 50 % (ภายในปี 2564)

18เป้าหมายแผนแม่บทฯ



มาตรการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

 สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน

ตั้งแต่ระดับเยาวชน

 พัฒนาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี

การบําบดั/กาํจัด

 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ

ฐานข้อมูลเพือ่การจัดการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 สร้างแรงจูงใจในการจัดการ 

ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และ

กลไกทางสังคม

มาตรการลดการเกิดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่

แหล่งกําเนิด

 ลดปริมาณการเกิด ณ 

แหล่งกําเนดิ

 คัดแยกและนาํกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด 

 การผลิตและใช้สินคา้และ

บริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

มาตรการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

 อปท./จังหวัด เก็บรวบรวม

ขนส่ง กําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 ให้มีศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอย

รวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยี

แบบผสมผสานอยา่งเหมาะสม 

 ให้มีสถานที่รวบรวมและ

จัดการของเสียอันตรายชุมชน 

สถานที่กําจัดกากอุตสาหกรรม

ที่เป็นอันตราย และศูนยก์าํจัด

มูลฝอยติดเชื้ออย่างเพยีงพอ 

 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

การจัดการ

มาตรการ

1

3 2

19มาตรการแผนแม่บทฯ



สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคญัของแผนฯ และบูรณาการ
ความร่วมมือการทํางานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1

พัฒนาเครื่องมือและกลไก
ที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลือ่น
การดําเนินงาน

2

ระบบงบประมาณ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การขับเคลื่อน อปท. 

กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ 

การกํากับดูแล

20การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ



คณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (ภายใต้ กก.วล.)

คณะรัฐมนตรี

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมาย และรายงานผลการดําเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการ
ประเทศไทย ไร้ขยะ

3

21การติดตามประเมินผล



22ปัจจัยความสําเร็จ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน...

1. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. มีกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการบริหารจดัการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม

4. กระทรวงอุตสาหกรรมผลกัดันโรงงานเข้าสู่ระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่

เป็นอันตราย

5. งบประมาณจัดสรรจากภาครัฐ และให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน

6. จังหวัดติดตามกํากับการจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ 

และแผนปฏิบัติการฯ



23

ระเบียบ – กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการปัญหาขยะ



มท.ทส. อก.

ขยะมูลฝอย
ชุมชน

มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม

อปท. สถานพยาบาล
โรงงาน

อุตสาหกรรม

สธ.

คพ.

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 
2559 - 2564

แผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” 

ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี

พ.ศ. 2559 - 2560

บทบาทหน้าที่ 24



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535สธ.

กําหนดให้ สธ. มีอํานาจหน้าที่ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ภายใต้การกํากับดูแลของ สธ. รวมทั้งมีอํานาจ
ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เพื่อดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของ สธ. และ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ 
สธ. กําหนด

พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้อง 25



พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535อก.

กําหนดการจัดการขยะภายในเขตโรงงานอุตสาหกรรม โดยห้ามนําออกนอกบริเวณโรงงาน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นําออกไปทําลายฤทธิ์ กําจัด 
นํากลับไปใช้ประโยชน์ จัดการ หรือฝังโดยวิธีการและสถานที่เฉพาะตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกอบกับ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้มีการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และในการบําบัดหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ยังถูกควบคุมเกี่ยวกับค่ามาตรฐานในการปล่อยสารเจือปนใน
อากาศตามประกาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้อง 26



พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535ทส.

กําหนดให้การบริการจัดการของเสียซึ่งหมายความรวมถึงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยกําหนดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการดังกล่าวและ
เสนอขอตั้งงบประมาณ อีกทั้งปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษยังอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากการกําจัดมูลฝอยด้วย จึงทําให้ในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด และปล่อยทิ้งอากาศเสียจากการกําจัดขยะต้อง
เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด

พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้อง 27



ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ….ทส.

กําหนดให้ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ไปจัดการตามแผนความรับผิดชอบในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์และตามประกาศอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้อง 28

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .… แล้ว และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป



ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ….มท.

กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในส่วนที่เป็นมาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกําหนดอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะให้ชัดเจนขึ้น 

พระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้อง 29

คณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิหลักการของร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. … และคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างการจัดทําเค้าโครงร่างกฎหมายเฉพาะว่าด้วย
ในการบริหารจัดการขยะ และจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ ในการยกร่างกฎหมายเฉพาะฯ 
ดังกล่าว



การลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

 ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย กับจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 

โดยนายฮิโรชิ โอกะวา ผู้ว่าราชการจงัหวัดฟุกุโอกะ
และนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร. 0 2298 2480 - 3  
www.pcd.go.th


