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แนวปฏิบัติการจัดการของเสียสารเคมี 

1. รายละเอียดการด าเนินงานการจัดการของเสียสารเคมี มีขั้นตอน ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด 
1 ลงทะเบียนขอใช้งานโปรแกรม 

ChemTrack&WasteTrack 2016 
 
 
 
 

1. เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016  
2. กรอกใบสมัครขอใช้งานโปรแกรมฯ บนเว็บไซต์ 

www.shecu.chula.ac.th เมนู ChemTrack&WasteTrack 2016     
----- > สมัครใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack2016 

3. รอรับ Username และ Password จากผู้ดูแลระบบ (Admin) ทางอีเมล์
ที่ระบุในใบสมัครฯ (ภายใน 7 วันท าการ)  

2 จ าแนกประเภทของเสียสารเคมี  
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 

1. ผู้ก่อก าเนิด/ผู้ดูแลรับผิดชอบของเสียฯ จ าแนกประเภทของเสียสารเคมี 
โดยพิจารณาตามล าดับความส าคญัและชนิดของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในของเสียฯ นั้น ตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด (15 
ประเภท) 

2. ผู้ก่อก าเนิด/ผู้ดูแลรับผิดชอบของเสียฯ จ าแนกความเป็นอันตรายของ
ของเสียฯ ได้แก่ ระเบิดได้ ออกซิไดส์ ไวไฟ กัดกร่อน เป็นพิษ 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดประเภทของเสียฯ และวิธีการจ าแนกเพิ่มเติมได้ที่  
1. คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจดัการข้อมลูสารเคมีและของเสียสารเคมี 

Chemtrack&WasteTrack 2016 หัวข้อ 4.1 การจ าแนกประเภทของ
เสียสารเคมีตามประเภทความเป็นอันตราย 15 ประเภท  

2. เว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th เมนู ChemTrack&WasteTrack 
2016 ----- > “ประเภทของเสียสารเคมี” และ “แผนผังการจ าแนกของ
เสียสารเคมี 15 ประเภท” 

3. เว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th -----> “บทวิเคราะห์ข่าว /
บทความ” -----> “การจ าแนกของเสียอันตรายสารเคมีตามระบบ 
WasteTrack อย่างถูกต้องและปลอดภัย” 

3 ติดฉลากขวดของเสียสารเคม ี ผู้ก่อก าเนิด/ผูดู้แลรับผดิชอบของเสียฯ กรอกข้อมลูบนฉลากตามรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด และน ามาตดิบนขวดของเสียฯ เมื่อเริ่มบรรจุของเสีย
ลงในขวด 
หมายเหตุ  ด ูและ download ได้ที่ www.shecu.chula.ac.th เมนู 
ChemTrack&WasteTrack 2016 ----- > “ฉลากติดภาชนะของเสยี
สารเคมี” 

4 จัดเก็บขวดของเสียสารเคมีในบริเวณที่
ปลอดภัย ระหว่างรอนัดหมายการส่ง
ก าจัด 

ผู้ก่อก าเนิด/ผูดู้แลรับผดิชอบของเสียฯ ต้องจัดเก็บของเสียฯในพ้ืนท่ีที่
เหมาะสม เช่น ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ ความร้อน เปลวไฟ เป็นต้น (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ในข้อ 4. “ค าแนะน า/ข้อควรระวัง ในการจัดเก็บของ
เสียฯ ภายในส่วนงาน เพื่อรอส่งก าจัด”)  
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียด 
5 กรอกข้อมลูของเสียสารเคมีที่ต้องการส่ง

ก าจัดลงในโปรแกรม ChemTrack & 
WasteTrack 2016 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก่อก าเนิด/ผูดู้แลรับผดิชอบของเสียฯ กรอกข้อมลูของเสียฯ ที่ต้องการส่ง
ก าจัดลงในโปรแกรมฯ ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน  กรณีของเสียประเภท
ที่ 1 (Speacial Waste), 3 (Oxidizing Waste), 5 (Chromate Waste), 7 
(Acid Waste), 10 (Oxygenated Waste) และ 15 (Expired or 
Deteriorated Chemicals) ต้องระบุสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในของเสีย
ฯ นั้นลงในโปรแกรมด้วย 
หมายเหตุ สามารถดูขั้นตอนและวิธีการกรอกข้อมลูได้จากคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมการจดัการข้อมลูสารเคมีและของเสียสารเคมี 
Chemtrack&WasteTrack 2016 หัวข้อ 4.2 การกรอกข้อมูลของเสยี
สารเคมีที่ต้องการส่งก าจัด  

6 รอรับรหัส WasteTrack ID เพ่ือน าไปใส่
ลงบนฉลากขวดของเสียสารเคม ี
 
 
 

ผู้ก่อก าเนิด/ผูดู้แลรับผดิชอบของเสียฯ รอรับรหสั WasteTrack ID ส าหรับ
ติดทีภ่าชนะของเสยีฯ และข้อมูลวนั-เวลานัดหมายในการจดัส่งของเสียฯ 
ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือนผ่านทาง 
1. e-mail ที่ผู้ใช้งาน ระบุในใบสมัครขอใช้งานโปรแกรม 
2. โปรแกรม ChemtTrack & WasteTrack เมนู “WasteTrack”   

7 การเตรียมส่งขวดของเสียสารเคมีมา
ก าจัด 
 
 
 

ผู้ก่อก าเนิด/ผูดู้แลรับผดิชอบของเสียฯ ต้อง 
1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของภาชนะบรรจุของเสยีฯ โดยภาชนะตอ้งไม่มี
รอยแตกร้าวหรือรั่วซมึ และมีฝาปดิแน่นสนิท  
2. ตรวจสอบปริมาณของเสียฯ ในภาชนะบรรจุ โดยไม่บรรจเุกิน 80% ของ
ขนาดบรรจ ุ
3. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของฉลากบนภาชนะบรรจุของเสียฯ โดยต้องมี 
WasteTrack ID  บนฉลาก และมขี้อมูลบนฉลากชัดเจนครบถ้วนตาม
รายละเอียดในขั้นตอนล าดับท่ี 3 
4. เตรียมเอกสารขอส่งของเสียฯ (ใบ request) ทีล่งนามก ากับ จ านวน 1ชุด   

8 บริษัทรับก าจัดของเสียสารเคมีเข้าจัดเก็บ
ของเสียสารเคมีที่จุดนัดหมายของแต่ละ
ส่วนงาน ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย  
 
 

1. ผู้ดูแลรับผดิชอบของเสียฯ น าภาชนะบรรจุของเสียตามรายการในใบ 
request มาที่จุดนัดหมายของแตล่ะส่วนงาน ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย ด้วย
ความระมัดระวัง ตามแนวปฏบิัติการเคลื่อนย้ายสารเคมีและของเสียสารเคมี 
และไม่วางตากแดด หรือวางกีดขวางทางสัญจร 
2. ผู้ดูแลรับผดิชอบของเสียฯ น าสง่ใบ request ทีล่งนามก ากับ จ านวน 1 
ชุด ให้กับผู้รับผดิชอบจัดเก็บของเสียฯ ลงนามก ากับ และผู้ดูแลรับผดิชอบ
ของเสียฯ น าเก็บไว้เป็นข้อมลูของหน่วยงาน 
3. ผู้รับผดิชอบจัดเก็บของเสยีฯ เตรียมใบ request ทีล่งนามก ากับมา 2 ชุด 
เพื่อให้ผู้ดูแลรับผดิชอบของเสียฯ ลงนามก ากับ โดยแนบไปกับรถจัดเก็บของ
เสียฯ ของบริษัทรับก าจัด 1 ชุด และจัดเก็บไว้ท่ี ศปอส. 1 ชุด  
หมายเหต ุ
จุดนัดหมายในการจดัเก็บของเสยีฯ ของแต่ละส่วนงาน แสดงในตารางที ่2 
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2. จุดนัดหมายในการน าส่งของเสียสารเคมีของแต่ละส่วนงาน 

ตารางที่ 2 จุดนัดหมาย  
จุดที ่ ส่วนงาน รายละเอียดบริเวณจุดนัดหมาย 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
1 หน่วยงานท่ีอยู่ในอาคารมหามกุฏ    ช้ันใต้ดินของอาคารมหามกฏุ โดยวางชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง ก่อนออกด้านนอกอาคาร 
2 ภาควิชาเคมเีทคนิค  

(ทั้งส่วนท่ีอยู่ในอาคารมหามกฏุ และ
อาคารประสม สถาปิตานนท์) 

บริเวณระเบียงอาคารประสมฯ โดยวางชิดผนังใกล้ทางฝั่งบันไดทางขึ้นอาคาร 

3 ภาควิชาชีวเคม ี
ภาควิชาชีววิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

วางบริเวณดา้นข้างของบันไดทางขึ้นอาคาร คลุ้ม วัชโรบล ฝั่งโต๊ะ รปภ. 

4 ภาควิชาพฤกษศาสตร ์
ภาควิชาธรณีวิทยา  

วางบริเวณระเบยีงหลังตึกธรณีวิทยา 

5 ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม วางบริเวณทางขึ้นอาคารของภาควิชา 
6 ภาควิชาจุลชีววิทยา วางบริเวณโถงทางขึ้นอาคารมหาวชิรุณหิต ฝั่งโต๊ะรปภ. 
7 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร วางบริเวณโถงทางขึ้นอาคารมหาวชิรุณหิต ฝั่งโต๊ะรปภ. 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควชิา

อื่นๆ ที่ตั้งอยูใ่น 
- อาคารเจรญิวิศวกรรม  
- อาคารภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลยีร์ 
– อาคารปฏิบัติการรวม 
- อาคารอนุสาสนย์ันตรกรรม  

วางบริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวม ฝั่งดา้นบอร์ดกิจกรรม 

2 ภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะฯ ให้วางบริเวณทางขึ้นอาคารของภาควิชาของตน หรือจุดนัดหมายอืน่ที่ได้ประสานงานกับ
ผู้ดูแลระบบจัดเก็บของเสียฯ แล้ว 

3. คณะเภสัชศาสตร์ 
1 ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะฯ วางของเสียฯ ฝั่งทางขึ้นอาคารคณะฯ ด้านฝั่งตรงข้ามโต๊ะเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย

ยกเว้นของเสียฯ ที่บรรจุในถัง 200 ลิตร ให้วางในโรงเก็บถังฯ ด้านหลังอาคารคณะเภสัช
ศาสตร ์

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
1 ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะฯ วางของเสียฯ บริเวณหน้าห้องเก็บของเสียอันตราย (บริเวณบันได) ช้ัน 1 ด้านข้างอาคาร 

60 ปีสัตวแพทยศาสตร ์
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1 ทุกหน่วยงานท่ีตั้งอยู่บริเวณอาคาร
สมเด็จย่าฯ  

วางของเสียฯบริเวณดา้นข้างทางขึ้นหน้าอาคารฯ 

2 หน่วยงานในสังกัดคณะฯ ทีต่ั้งอยู่
อาคารอื่น 

วางของเสียฯบริเวณดา้นข้างทางขึ้นหน้าอาคารฯ หรือ จุดนัดหมายอืน่ที่ได้ประสานงาน
กับผู้ดูแลระบบจัดเก็บของเสียฯ แล้ว 
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จุดที ่ ส่วนงาน รายละเอียดบริเวณจุดนัดหมาย 
6.คณะสหเวชศาสตร์ 

1 หน่วยงานท่ีตั้งอยู่บริเวณอาคาร
จุฬาพัฒน์ 13 และ 14 

ให้วางของเสียฯ ไว้บรเิวณด้านข้างทางขึ้นอาคารจุฬาพัฒน์ 14 ฝั่งประตูด้านติดกับสนาม
สนามศภุชลาศัย  

2 หน่วยงานในสังกัดคณะฯ ทีต่ั้งอยู่
อาคารอื่น 
 

ให้วางของเสียฯ บริเวณด้านข้าง ทางขึ้นหน้าอาคารทีห่น่วยงานตั้งอยู่ หรือ จุดนัดหมาย
อื่นที่ได้ประสานงานกับผู้ดูแลระบบจัดเก็บของเสยีสารเคมีแล้ว 
 

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1 ทุกหน่วยงานภายในสังกัดคณะฯ วางของเสียฯ บริเวณด้านหลังลิฟท์ทางขึ้นอาคารจุฬาวิชช์ 1 

8. สถาบัน / ศูนย์ / วิทยาลัย 
1 - สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

- สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธ์ุศาสตร์  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนายาจุฬาฯ  
- สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า  
- วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ  
- ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วางของเสียฯทีช้ั่น 1 บริเวณชิดผนังหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า ระหว่างอาคารสถาบัน 2 
และ 3 

2 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สารและของเสยีอันตราย 
- สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ
- วิทยาลัยปิโตรเลียมและปโิตรเคมี 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

วางของเสียฯทีช้ั่น 1 บริเวณชิดผนังด้านตรงข้ามห้อง รปภ.ของตึกวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคม ี

9. คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
1 หน่วยงานท่ีอยู่บริเวณอาคาร

แพทยพัตน์ 
วางของเสียฯทีช้ั่น 1 บริเวณก่อนทางลงใต้ดินของอาคารแพทยพัตน ์(ด้านข้างโต๊ะ รปภ.) 

2 หน่วยงานท่ีอยู่บริเวณอาคาร อปร. บริเวณระหว่างตูไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ริมรั้วติดอาคาร อปร.ช้ัน 1 ด้านตรงข้ามตึกภูมิ
สิริมังคลานุสรณ ์
 

10.บัณฑิตวิทยาลัย 
1 ส่วนงานทีต่ั้งอยู่ที่อาคารมหามกุฏ วางของเสียฯ ที่ช้ันใต้ดินของอาคาร ชิดก าแพงด้านใดด้านหนึ่ง 
2 ส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ท่ี

อาคารอื่น 
วางของเสียฯบริเวณดา้นข้างทางขึ้นหน้าอาคารที่ส่วนงานตนอยู่ หรอืจุดนัดหมายอื่นท่ี
ได้ประสานงานกับผู้ดูแลระบบจัดเก็บของเสียสารเคมีแล้ว 

11. ส่วนงานอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุ  
 ติดต่อผู้จัดการระบบจัดเก็บของเสยีสารเคมี Wastetrack เพื่อสอบถามจุดนัดหมาย  

โทรศัพท์ 02-218-5227, 081-922-0245 
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3. ค าแนะน า/ข้อควรระวัง ในการแยกประเภทของเสียสารเคม ี

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผู้รับผิดชอบของเสียสารเคมี จ าเป็นต้องแยกประเภท

ของเสียฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามผสมของเสียฯ ที่เข้ากัน

ไม่ได้ในภาชนะบรรจุเดียวกัน หากไม่แน่ใจว่าของเสียเข้ากันได้หรือไม่ ให้แยกภาชนะบรรจุเสมอ ข้อแนะน า/ข้อควรระวัง

เกี่ยวกับการแยกประเภทของเสีย มีดังนี ้

1) ของเสียฯ ในกลมุที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องการเขากันไมไดของสาร ไดแก  (1) ของเสียพิเศษ (2) ของ

เสียที่มสีารออกซิแดนต (3) ของเสียที่มีออกซิเจน และ (4) ของเสียทีเ่ปนกรด 

2) ตัวอย่างกลุ่มของเสยีฯ ที่เข้ากันไมไ่ด้ ทีอ่าจเกิดปฏิกริยารุนแรงถึงขัน้ระเบดิ และปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาใน

ปริมาณมาก ท าให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้  เช่น  

- การผสมสารกลุ่มกรดที่เข้ากันไม่ได้เข้าด้วยกัน เช่น oxidizing acid (เช่น กรดไนตริก กรดเปอรคลอริก 

กรดซลัฟูริกเขมขน) กับ non-oxidizing acid (เช่น กรดไฮโดรคลอริก กรดไฮโดรฟลูออริก กรดแอซติิก)  

- การผสมของเสยีที่ประกอบด้วยกรดไนตริกกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย ์ 

- การผสมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต กับสารละลายโซเดียมคลอเรต  

3) หลีกเลี่ยงการผสมของเสียสารเคมีต่างประเภทเข้าด้วยกัน เช่น น้ าผสมกับตัวท าละลายอินทรีย์ ตัวท าละลายที่มี

คลอรีนผสมกับไม่มีคลอรีน ปรอทผสมกับโลหะหนักตัวอื่นๆ ของเสียที่มีไซยาไนด์ผสมกับของเสียที่ไม่มีไซยาไนด์ เป็นต้น  

4) ของเสียฯ ที่เป็นสารผสมต้องจัดหมวดหมูต่ามองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรายมากกว่า เช่น ของเสียที่มีไซยาไนด์ถ้า

รวมกับของเสียทีไ่ม่มไีซยาไนดต์้องจัดให้เป็นของเสียประเภทไซยาไนด์  

5) หลีกเลี่ยงการท าให้เกดิของเสียที่มนี้ าและตัวท าละลายอินทรียผ์สมกนัในอัตราส่วนระหว่าง 5-95% ซึ่งจะต้อง

จ าแนกเป็นของเสียพิเศษ 

6) ตัวท าละลายที่ได้จากเทคนคิ HPLC ชนิด reverse phase ให้พิจารณาองค์ประกอบ ถ้ามีน้ าเป็นหลัก ให้จัดเป็น

ประเภทที ่14 ของเสียฯ ที่มีน้ าเปน็ตัวท าละลาย (Miscellaneous Aqueous Waste) ถ้ามสีารอินทรยี์ (organic 

compound) เป็นหลัก ให้จัดเป็น organic waste ตามชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ เช่น เอทานอล จัดเป็นของเสียฯ ประเภทที ่

10 (Oxygenated) อะซิโตรไนไตรท์ จัดเป็นของเสยีฯ ประเภทที ่11 (NPS Containing) เป็นต้น 

ศึกษารายละเอียดการแยกประเภทของเสียเพิ่มเติม ได้ที่  

- www.shecu.chula.ac.th -----> “กฏหมาย/มาตรฐาน” -----> “คู่มือ/แนวปฎิบตัิ” -----> “ด้านเคมี”  

-----> “คู่มือความปลอดภัยในการท างานกับสารคมีส าหรับนสิิตที่ท าวิจัยและนักวิจยั”  

- www.shecu.chula.ac.th -----> “กฏหมาย/มาตรฐาน” -----> “คู่มือ/แนวปฎิบตัิ” -----> “ด้านเคมี”   

-----> “ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่นักเคมี (มัก) มองข้าม”  

- www.shecu.chula.ac.th -----> “บทวิเคราะห์ข่าว /บทความ” -----> “การจ าแนกของเสียอันตราย

สารเคมีตามระบบ WasteTrack อย่างถูกต้องและปลอดภัย” 

 

4. ค าแนะน า/ข้อควรระวัง ในการจัดเก็บของเสียสารเคมีภายในสว่นงาน เพ่ือรอส่งก าจัด 

 4.1 พ้ืนที่จัดเก็บของเสียสารเคม ี

1) ต้องมีการก าหนดพื้นที่บริเวณจัดเก็บของเสียฯ ที่แน่นอน หากจ าเปน็ต้องวางบนพ้ืน ให้ใช้สติกเกอร์สหีรือแถบสี

ที่เด่นชัด สังเกตง่าย เช่น สเีหลืองสลับด า แปะหรือล้อมพ้ืนท่ีจัดเก็บไว ้

2) ต้องแยกเก็บของเสียฯ ออกจากสารเคมีชนิดอื่น  
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3) ต้องเก็บของเสียฯ ห่างจากความรอ้น แหล่งก าเนิดประกายไฟ เปลวไฟ และอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

4) ต้องเก็บของเสียฯ อยู่ในจุดทีม่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

5) ควรมี Secondary Container รองรับภาชนะบรรจุของเสียฯ เพื่อป้องกันการหกรั่วไหล 

6) ภาชนะบรรจุของเสียฯ ต้องติดฉลากให้ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน เพือ่ป้องกันความเสี่ยง หากเกิดอุบตัิเหต ุ

 

4.2 ภาชนะใสข่องเสียสารเคม ี

ภาชนะใส่ของเสียฯ ที่ผู้ใช้งานน ามาส่งก าจัดจะต้องมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเคลื่อนยา้ยออก

จากมหาวิทยาลัย  โดยภาชนะท่ีใส่ของเสียฯ ต้องมีคณุลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1) มีฝาปิดมิดชิด โดยฝาปิดมีขนาดที่เหมาะกับภาชนะ และไม่ช ารดุเสียหาย  
2) ภาชนะอยู่ในสภาพดี ไมม่ีรอยร้าว กรณีภาชนะเป็นวัสดุโลหะ เนื้อโลหะจะต้องไม่เป็นสนิม ไม่หกรั่วไหล 

เหมาะสมกับชนิดของของเสียฯ เช่น ไม่ใส่ของเหลวในภาชนะท่ีท าจากวัสดุที่เป็นถุงพลาสติก ไม่ใส่ของเสียฯ 
ในภาชนะท่ีเป็นขวดน้ าดืม่ (ขวด PET) (ภาพที่ 3) 

3) ไม่ใช้ภาชนะโลหะบรรจุของเสียฯ ที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย สารกัดกรอ่น ตัวออกซิไดส์ หรือ halogenated 
waste  

4)    ไม่บรรจุของเสียฯ เกิน 80% ของความจุของภาชนะ  
5)    ใช้ภาชนะขนาดมาตรฐาน ได้แก่ แกลลอนพลาสติก 20 ลิตร ปี๊บโลหะ 18 ลิตร ที่มสีภาพสมบูรณ์ หรือ

ถุงพลาสติกหนาใส่ของเสียฯ ที่เปน็ของแข็ง 
6)    ไม่บรรจุของเสียฯ ในภาชนะแก้ว เนื่องจากการอาจเกิดอุบัตเิหตุแตกในขณะเคลื่อนยา้ย 
7)    ไม่น าภาชนะบรรจุของเสียฯ ที่เป็นของเหลวใส่รวมกับ ภาชนะบรรจุของเสยีฯ ที่เป็นของแข็ง เนื่องจากกรณี 

หากภาชนะบรรจุของเสียฯ ที่เป็นของเหลวแตกหรือหกรั่วไหลอาจท าให้ผสมกับของเสียฯ ที่เป็นของแข็ง เกิดปฏิกิริยารุนแรง 

และ/หรือเปลี่ยนสภาพกลายเป็นของเสียฯ ที่มีความอันตรายสูงได้ (ภาพที่ 4)  

 

  
ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาชนะท่ีไม่เหมาะสมในการใส่ของเสียสารเคม ี
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการบรรจุภาชนะทีไ่ม่เหมาะสม (น าภาชนะบรรจขุองเหลวใส่รวมกับของแข็ง) 

 

5. การเบิกภาชนะเปล่าบรรจุของเสียสารเคมี 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทางศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะงดรับของเสีย

สารเคมีที่บรรจุในภาชนะแก้ว เพื่อลดอันตรายในระหว่างการขนส่ง ส่วนงานที่ส่งของเสียฯ สามารถขอเบิกภาชนะบรรจุของ
เสียฯ ที่ท าด้วยวัสดุ Polyethylene (PE) ขนาด 20, 5 และ 1 ลิตร (จ านวนจ ากัด) โดยสามารถกรอกรายละเอียด และศึกษา
ข้อก าหนดได้ ในเว็บไซต์ www.shecu.chula.ac.th -----> “Chemtrack&Wastetrack” ----- > เมนู “แจ้งขอภาชนะเปล่า
บรรจุของเสียสารเคมี” 

 
6. การส่งขวดสารเคมีเปล่า และเศษแก้วแตกในห้องปฏิบัติการไปก าจัด 
            ขวดสารเคมีเปล่าที่ใช้งานแล้วและเศษแก้วแตก สามารถสง่ก าจัดไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด ในเว็ปไซต ์
www.shecu.chula.ac.th -----> “Chemtrack&Wastetrack” ----- > “แจ้งส่งก าจัดขวดสารเคมีเปล่า และเศษแก้วจาก
ห้องปฏิบัติการ 
 
7. ช่วงเวลาในการจัดเก็บของเสียสารเคมีไปก าจัด 

 - ส่วนงานละ 1 ครั้ง/เดือน 
- ดูตารางก าหนดการจัดเก็บของเสียฯ ได้ที่เว็ปไซต ์www.shecu.chula.ac.th -----> “Chemtrack&Wastetrack”  

-----> ตารางรอบจัดเก็บของเสียสารเคมี  

 

หากส่วนงานและผู้ดูแลรับผิดชอบของเสียสารเคมีไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีไ่ด้แจ้งมานี้  

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเก็บขวดของเสียของท่านไปก าจัดในทุกกรณี 

ของเสียสารเคมี
ที่เป็นของเหลว 


