
I : Special Waste
ประเภทที่  ษศเิพยีสเงอข 1 

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ นบักายิรกิิฏปีม ้ ยีสเงอข ศากาออืรหำ
ที่  ์ยีรทนิอราส )sedixorep ,ediza น่ชเ( ดิบเะรรากีมจาอ s

ีทยีสเงอข ่ ีทบารท่มไ ่ ีทยีสเงอขะลแ าม ่  ง็รเะมอ่กราสน็ปเ
น้ตน็ปเ ์ดมไรบโมยีดเิธทอเ น่ชเ

II : Cyanide Waste
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 2 ่  ์ดนไายซไีม

ีทยีสเงอข งึถยามห ่  น่ชเ บอกะรปนว่สน็ปเ์ดนไายซไีม
ีทยีสเงอขน็ปเอืรห ์ดนไายซไมยีซเสตแปโ ์ดนไายซไมยีดเซโ ่
น็ปเ์ซก็ลพเมอคนโายซไีมอืรห์ดนไายซไนอ้ซงิชเบอกะรปราสีม

 น้ตน็ปเ  )NC(iN น่ชเบอกะรป์คงอ

III : Oxidizing Waste
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 3 ่ ์ซดไิซกออราสีม

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ ึซ นอรตก็ลเิอบัรรากนใิตับมสีม ่งอาจ ดิกเ
ือราสบักงรแนุรายิริกิฏป ่ กิรตนไดรก น่ชเ ้ดไดิบเะรดิกเ้หใำทน  

 )%06 > ( น้ขม้ขเกิรูฟลัซดรก กิรอลค์รอปเดรก ตรเอลคมยีดเซโ
มยีซเสทแพโ ะลแตดเอโอไ์รอปเมยีดเซโ  ตนเากงมแ์รอปเ

ตฟเลัซ์รอปเมยีดเซโ

IV : Mercury Waste
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 4 ่  ทอรปีม

ีทยีสเงอข งึถยามห ่  น่ชเ บอกะรป์คงอน็ปเทอรปีม
กาจกตแว้กแษศเ ีรวิค์รอมเลิคลัอ ,์ดรไอลค )II( ีรวิค์รอมเ

 น้ตน็ปเ ทอรป์รอตเิมมโ์รอทเ

ีทยีสเงอข บักมสผา้ถ ่ )etsaW etamorhC : V( ตมเรคโราสีม  
น็ปเดจั้หใ ีทยีสเงอข ทภเะรป ่ )etsaW etamorhC : V( ตมเรคโราสีม

V : Chromate Waste
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 5 ่  ตมเรคโราสีม

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ น่ชเ บอกะรป์คงอน็ปเมยีมเรคโีม

COD ีทยีสเงอขทภเะรปน็ปเดัจ้หใทอรปราส้ชใรากีมา้ถ ่มี
น้ตน็ปเ )etsaW yrucreM : VI( ทอรป

ประเภทที่ ีทยีสเงอข 6 ่  กันหะหลโีม
VI : Heavy Metal Waste

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ ือกันหะหลโงอขนอออไีม ่นที่ ทอรป่ชใ่มไ
ักะต มยีมเดคแ มยีรเบแ น่ชเ มสผนว่สน็ปเ ่  ก็ลหเ งดแงอท ว

 ีนมโิตนอแ กุบีด นิงเ ลกิเิน ์ตลอบคโ ีสะกงัส สีนากงมแ
 น้ตน็ปเ มยีดเนเาว นตเสงัท

VII : Acid Waste
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 7 ่ ดรกน็ปเ

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ ต Hp า่คีม ่ ์ยีรทนินอดรกีมะลแ 7 า่วกำ่
 งาจอืจเกิรูฟลัซดรก น่ชเ %5 า่วกกามราสนใู่ยอนป

น้ตน็ปเ กิรอลครดโฮไดรก

VIII : Alkaline Waste
ประเภทที่  ์นลไาคลัอยีสเงอข 8 

ีทยีสเงอข งึถยามห ่  8 า่วกงูส Hp า่คีม
 น่ชเ %5 า่วกกามยาละลราสนใู่ยอนปงา่ดีมะลแ

น้ตน็ปเ ยีนเมโมอแ ,์ดซไกอรดฮไ ,ตนเอบ์ราค

IX : Petroleum Product
ประเภทที่  มยีลเรตโิป์ฑณัภติลผ 9 

นทภเะรปยีสเงอข งึถยามห ้ มยีลเรตโิปนัมำ
ีท์ฑณัภติลผะลแ ่ นกาจ้ดไ ้ น น่ชเ นัมำ ้  ,นิซนบเนัมำ

น้ น ,ลซเีดนัมำ ้ น ,ดา๊กนัมำ ้ ืรคเนัมำ ่อง, น้ ืลอ่ลหนัมำ ่น, 

X : Oxygenated
ประเภทที่ 10 Oxygenated 

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ ีทีมคเราสยว้ดบอกะรป ่
 ,นทโิซะอ ,ตทเิซอแลิทอเ  น่ชเ งา้รสงรคโนใู่ยอนจเิซกออีม

น้ตน็ปเ ์ดฮไีดลอแ ์รอทเีอ ,นตโีค ,์ลอฮอกลัอ ,์รอทเสอเ

XI : NPS Containing
ประเภทที่ 11 NPS Containing 

ีทีมคเราส ่ ,)FMD( edimamrof lyhtemid งอขบอกะรปนว่สีม
 ์ดมไอเ ,นีมอเ ,์ลรตไนไตโิซะอ ,)OSMD( edixoflus lyhtemid 

 )detanegolaH : IIX( detanegolaH บักมสผา้ถ  
น็ปเดัจ้หใ )etsaW laicepS : I( ษศเิพยีสเงอข ทภเะรป

XII : Halogenated
ประเภทที่ 12 Halogenated 

 )gniniatnoC SPN : IX( gniniatnoC SPN บักมสผา้ถ
น็ปเดัจ้หใ  )etsaW laicepS : I( ษศเิพยีสเงอข ทภเะรป

XIII : Combustible Solid/Incombustible Solid
ประเภทที่ ีทยีสเงอข 31 ่ ง็ขแงอขน็ปเ

ีทง็ขแงอข : )a( ่ ชืพกาซษศเ น่ชเ )diloS elbitsubmoC( ้ดไ้มหไาผเ
ปเนปอืมงุถ ,์ยีรทนิอยาละลำทวัตยว้ดดักสรากกาจ ้ ีมคเราสนอื

 ีทง็ขแงอข : )b(        ่ )diloS elbitsubmocnI( ้ดไ้มหไาผเถรามาส่มไ

XIV : Miscellaneous Aqueous Waste
ประเภทที่ ือยีสเงอข 41 ่น ๆ ที่ นีม ้  ยาละลำทวัตน็ปเำ

ีทยีสเงอข งึถยามห ่  น่ชเ นจเลโาฮุตาธงอข์ยีรทนิอบอกะรปราสีม
 น้ตน็ปเ )₃lCH₂C( นีลิทอเรโอลครตไ ,)₄lCC( ์ดรไอลคะรททเนอบ์ราค

ีทยีสเงอข งึถยามห ่ นีม ้ ีท์ยีรทนิอราสีมะลแ ยาละลำทวัตน็ปเำ ่
อืรหพาภขุสอ่ตยารตนัอราสน็ปเกาห  %5 า่วกยอ้นษิพีม่มไ

สิ่ าณราจิพ้หใ )น้ขม้ขเมาวคดักำจ่มไ(                   มอ้ลดวแง
)etsaW laicepS : I( ษศเิพยีสเงอขน็ปเา่วนอืมสเ

XV : Expired or Deteriorated Chemical
ประเภทที่ พาภสมอ่ืสเีมคเราส 51 

ืสเีมคเราส งึถยามห ่อมสภาพที่ ืช ุบะรถรามาส ่อ 
้ดไราสงอขยารตนัอน็ปเมาวคทภเะรปะลแ

 ทภเะรป 51 ีมคเราสยีสเงอขกนแำจรากงัผนผแ
ยัลายทิวาหม์ณรกงลาฬุจ kcarTetsaW บบะรมาต

ีทยีสเงอข บักมสผา้ถ ่ )etsaW yrucreM : VI( ทอรปีม  
น็ปเดัจ้หใ )etsaW laicepS : I( ษศเิพยีสเงอข ทภเะรป  

ีทยีสเงอข บักมสผา้ถ ่ )etsaW edinayC : II( ์ดนไายซไีม   
น็ปเดัจ้หใ )etsaW laicepS : I( ษศเิพยีสเงอข ทภเะรป  
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