
“โครงการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
พลงังานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม”

เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวดัมุกดาหาร



เหตุผลและความจ าเป็นในการท าโครงการ

ดว้ยจงัหวดัมุกดาหารเป็นจังหวดัชายแดนตั้ งอยู่ในเขต
พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยติดสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จงัหวดัมุกดาหารเป็นจงัหวดัหน่ึง
ท่ี มีศักยภาพด้านการท่องเ ท่ียวอยู่ ในอันดับต้นของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   แบ่งการปกครองเป็น 7 อ  าเภอ  52  ต าบล 
526 หมู่บา้น มีประชากร  353,174 คน  โดยมีขยะเกินข้ึนโดย
เฉล่ียมากกว่า 388 ตนั/วนั  ในเบ้ืองตน้พบว่าปัจจุบนัระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนของจงัหวดัมุกดาหาร  ยงัไม่ครอบคลุม
ทัว่พื้นท่ี  มีหลายเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีน า
ขยะมูลฝอยไปเทกองไวก้ลางแจง้(Open Dump)  หรือขดุหลุมฝัง
กลบท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  ท าให้เกิดปัญหาผลกระทบ
จากส่ิงแวดลอ้มตามมาอีกมากมาย 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมุกดาหาร



ซ่ึงปัญหาดา้นขยะมูลฝอยนบัวนัยิ่งเป็นปัญหาท่ีมีความ
วิกกฤตเพ่ิมมากข้ึน   ปัจจุบนัเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีการ
ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการฝังกลบในพื้นท่ี
ประมาณ 44 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา  มีขยะเกิดข้ึนรายวัน
มากกว่า 77 ตนัต่อวนั  ปัจจุบนัมีขยะสะสมมากกว่า 400,000
ตนั   ท าให้ประสบปัญหาขยะลน้หลุมฝังกลบ  ทางเทศบาล
เมืองมุกดาหารได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็น
เจา้ภาพ Cluster ในการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร  จึ ง มีความจ า เ ป็นเ ร่ง ด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นการก าจดัขยะมูลฝอยอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ     จึงมีแนวนโยบายจัดท าโครงการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

พลงังานไฟฟ้าระบบปิด ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

เหตุผลและความจ าเป็นในการท าโครงการ



วตัถุประสงค์

1.   เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนสะสมท่ีหลุมฝังกลบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
2. เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารทั้งขยะมูลฝอยเก่าและขยะ  

มูลฝอยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
3. เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงเทศบาลเมืองมุกดาหาร 

และแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร
4. เพื่อปรับปรุงการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกวิธีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม
5. เพื่อป้องกนัปัญหาโรคท่ีมาพร้อมขยะ จากการจดัการขยะท่ีถูกหลกัวชิาการยิง่ข้ึน
6. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมมือกันในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน

ร่วมกนัอยา่งถูกหลกัวชิาการ และส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด
7.      เพื่อใหจ้งัหวดัมุกดาหารเป็นจงัหวดัท่ีสะอาด ตามนโยบายของรัฐบาล
8.      เพื่อบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชนใหเ้ป็นพลงังาน และขบัเคล่ือนประเทศชาติต่อไป



ทางตรง (Direct Benefit)
1.     สามารถก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งขยะมูลฝอยเก่าและ  ขยะ

มูลฝอยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
2.     สามารถจดัการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีสะสมในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองมุกดาหารใหห้มด

ไปและสามารถน าพื้นท่ีมาใชป้ระโยชน์ต่อประชาชนไดต่้อไป
3.     สามารถก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหาร

ท่ีเขา้ร่วมโครงการใหห้มดไปอยา่งย ัง่ยนื
4.      เทศบาลเมืองมุกดาหารไม่ตอ้งเสียค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยตลอดโครงการ
5. เทศบาลเมืองมุกดาหารมีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการรับก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหาร
6. เทศบาลเมืองมุกดาหาร  สามารถจดัเกบ็ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากโครงการฯ
7.      ชุมชนรอบท่ีตั้งโครงการฯจะไดรั้บเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทางอ้อม (Indirect Benefit)
1.  สามารถยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและเขตจงัหวดัมุกดาหาร ใหมี้

การบริหารและการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยา่งถูกสุขลกัษณะและย ัง่ยนื โดยสามารถ
ลดผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน

2.  การก าจดัขยะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นระเบียบมากข้ึน
3.  ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชน
4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งกระตุน้จิตส านึกของประชาชนในดา้นการก าจดัขยะให้

หมดไปแบบยัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
5.  สามารถน าพื้นท่ีบ่อขยะเดิมไปใชป้ระโยชน์ โดยก าหนดเอกชนท่ีเขา้มารับสมัปทาน

โครงการฯตอ้งฟ้ืนฟูบ่อขยะเดิมเป็นสวนสาธารณะแก่ชุมชน



สาระส าคญัของโครงการ

สาระส าคญัของโครงการ

รวมกลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัมุกดาหารแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกนั ทั้ง
ขยะมูลฝอยเก่าและขยะมูลฝอยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชนให้
เป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัมุกดาหาร

ข้อมูลของโครงการ

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไดท้  าการศึกษาและจดัท ารายละเอียด ”โครงการบริหารและจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม”  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวตัต ์
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีใชป้ระมาณ 400-500 ตนั/วนั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการจดัการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย
ให้ไดม้าตรฐานและเพื่อเป็นศูนยก์ลางรองรับขยะในพื้นท่ีในจงัหวดัมุกดาหาร และพื้นท่ีใกลเ้คียง ตาม
นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. 2559 – 2564



สถานทีต่ั้งโครงการ

ก าหนดรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร รอบท่ีตั้งสถานท่ีก าจดัมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ถนนเล่ียง
เมืองมุกดาหาร – ธาตุพนม ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร

สถานทีก่ าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 



ลกัษณะที่ตั้งโครงการ

1. ไม่อยู่ในพืน้ทีน่ า้ท่วม มีขอ้จ ากดัทางดา้นภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพื้นดิน 
2. ไม่อยู่ในพืน้ทีเ่พ่ือการท่องเทีย่ว และ/หรือสนัทนาการ
3. ไม่อยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษท์างด้านนิเวศ/ศิลปวฒันธรรม และประวตัิศาสตร์
4. ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเขตอนุรักษแ์หล่งน า้ดบิเพ่ือการประปา
5. ระยะห่างจากพืน้ทีอ่ยู่อาศัยเพียงพอท่ีจะไม่เกิดความเดือนร้อนร าคาญจากเสียงรบกวนและกล่ิน โดยมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
6. ระยะทางจากถนนหลงัถึงโรงไฟฟ้าขึน้อยู่กบัผู้ลงทุน
7. ท่ีตั้งโครงการไม่ขดักบักฎหมายว่าด้วยโรงงาน
8. ท่ีตั้งโครงการไม่ขดักบักฎหมายผงัเมือง ตาม พ.ร.บ.ผงัเมือง หรือเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ ตาม กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนดหา้มไว้



1.      รวบรวมขอ้มูลปัญหาและผลกระทบจากการก าจดัขยะมูลฝอยจากศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย
2. ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเปรียบเทียบโครงการท่ีเหมาะสม เลือกการบริหาร

และจดัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะกบัขยะมูลฝอยชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร โดยได้
โครงการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

3.     เสนอโครงการฯเพื่อขอความเห็นชอบในสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร
4.     สภาเทศบาลเมืองมุกดาหารเห็นชอบท ารายงานต่อนายอ าเภอรับทราบ
5. จดัการศึกษาดูงานโครงการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้าระบบปิด ท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน ในรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร รอบท่ีตั้งสถานท่ีก าจดัมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

6. จดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร รอบท่ีตั้งสถานท่ีก าจดัมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

7. น าเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจงัหวดัมุกดาหาร   พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้งโครงการ

วธีิการด าเนินการ



วธีิการด าเนินการ

8. น าเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจดัการกลัน่กรองโครงการก าจดัมูลฝอยขององคก์ร     ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการ เห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

9. น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลางจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการ  
เห็นชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

10. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการส่งคืนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเจา้ของ
โครงการ

11. เทศบาลเมืองมุกดาหาร เจา้ของโครงการคดัเลือกเอกชนผูร่้วมลงทุน พร้อมเสนอร่างสญัญาใหอ้ยัการสูงสุด 
ตรวจสอบ

12. เทศบาลเมืองมุกดาหาร เจา้ของโครงการเสนอผลการพิจารณาคดัเลือกเอกชนพร้อมส่งร่าง  สญัญา ให้
กระทรวงมหาดไทย 

13. กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)ตรวจสอบผลการพิจารณาคดัเลือกเอกชนและร่าง
สญัญาร่วมลงทุนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผลการคดัเลือกเอกชนและร่างสญัญาท่ีผา่น
การตรวจพิจารณาของอยัการสูงสุดแลว้

14. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงนามในสญัญาจา้งเอกชนเขา้ด าเนินโครงการฯพร้อมส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการใหส้ านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๖๐วนั นบัตั้งแต่วนัลงนามสญัญา



รูปแบบการร่วมทุนและระยะเวลาด าเนินการ

รูปแบบที่เหมาะสมคือ BOO(Build-Own-Operate) ซ่ึงผูรั้บสัมปทานมีหน้าท่ีในการจัดหา แหล่ง
เงินทุน  ก่อสร้าง ด าเนินการ บ ารุงรักษาสินทรัพยข์องโครงการเอง และเป็นเจา้ของโครงการ

ระยะเวลาการสัมปทาน มีก าหนดระยะเวลา 25 ปี 
แบ่งเป็น

- ระยะเตรียมการขออนุญาต                ประมาณ   12 เดือน         
- ระยะเตรียมการก่อสร้าง                     ประมาณ    6 เดือน
- ระยะก่อสร้างและทดสอบการท างาน    ประมาณ   36 เดือน
- ระยะตรวจสอบทดสอบการท างาน        ประมาณ     6 เดือน
- ระยะเวลาด าเนินการ ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี



ความรับผดิชอบต่อโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน

ความรับผดิชอบ ภาครัฐ ภาคเอกชน

การลงทุนทีด่นิ ก ากบัดูแลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จัดหาทีด่นิของตนเองในพื้นท่ีท่ี
ผา่นการพิจาณาความเหมาะสม

การบริหารจัดการ
รวบรวมขยะมูลฝอยในกลุ่ม cluster ให้
ภาคเอกชนน าไปจดัการตามวตัถุประสงค์
ของโครงการก ากบัดูแลผลการด าเนินงาน

ลงทุนระบบก าจัดขยะดว้ยการ
ก าจดัขยะใหห้มดไปดว้ยการแปร
รูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
พลงังานไฟฟ้า

การแบ่ง
ผลประโยชน์

ทม.มุกดาหารไม่เสียอตัราค่าบริการก าจดั
ขยะมูลฝอย ตลอดอายโุครงการ

ค่าด าเนินการก าจดัขยะ 
500 บาทต่อตนั และพิจารณาค่า
ก าจดัขยะเพิ่มข้ึน 10 % ทุก 3 ปี



1.กรณีปริมาณขยะมูลฝอยต า่กว่าเป้าหมาย

เทศบาลเมืองมุกดาหารมีขยะเก่าตกคา้งปริมาณไม่นอ้ยกว่า 400,000 ตนั   เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อนุญาตใหเ้อกชนสามารถรับผูร่้วมท าบริการสาธารณะ (MOU) ในการจดัการขยะเพิ่มเติมได้

2.กรณีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าเป้าหมาย

โครงการก่อสร้างและบริหารโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้าระบบปิดท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองมุกดาหารมีก าลงัความสามารถในการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 500-800
ตนั/วนั ท าใหส้ามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดห้ากปริมาณขยะมูลฝอยมากกวา่เป้าหมาย และอนุญาตใหเ้อกชน
สามารถน าขยะมูลฝอยไปผลิตเป็น RDF เพื่อส ารองไวใ้ชง้านเองหรือจ าหน่ายกไ็ด้

ความเส่ียงเกีย่วข้องและแนวทางการบริหารความเส่ียงของโครงการ



ความเหมาะสมด้านเทคนิคเทคโนโลยขีองโครงการ



มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านของเสีย

ด้านกลิน่และเสียง ด้านน า้เสีย

ด้านอากาศ



มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านอากาศ

➢ ระบบ SNCR (Selective Non-catalytic Reduction) หรือ
การเติมแอมโมเนียเขา้สู่หอ้งเผาไหมเ้พื่อก าจดัก๊าซออก
ไซคข์องไนโตรเจน (NOx)

➢ ระบบสเปรย์ปูนขาว และถ่านกมัมันต์ (Activated 
Carbon) เพื่อก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซค ์(SO2), ก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรค ์(HCl), สารประกอบไดออกซิน
(Dioxin) และโลหะหนกั

➢ ระบบถุงผ้ากรองอากาศอยา่งหนาในระบบฟอกอากาศ เพื่อ
ก าจดัฝุ่ นละอองขนาดเลก็มาก



ด้านอากาศ

ติดตั้งปล่องระบายมลพิษอากาศ (Stack) ควบคุมอตัราการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงไม่ใหเ้กินมาตรฐานติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMs) 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง

มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม



ด้านกลิน่และเสียง

ติดตั้ง generatorไว้ในอาคารท่ีมีผนังรอบดา้น เพื่อลดผลกระทบจากระดบัเสียงต่อชุมชน
ใกลเ้คียง พร้อมตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์/เคร่ืองจกัรให้อยูใ่นสภาพดีอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ
ป้องกนัเสียงดงัท่ีอาจเกิดข้ึน

มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม



ด้านน า้เสีย

➢ น ้าชะขยะคิดเป็น 10-25% ของน ้าหนกัขยะท่ีเขา้มาโรงงาน 
ทางบริษทัไดเ้ลือกใชบ้ าบดัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
ประสิทธิภาพสูง ไดแ้ก่
▪ ระบบ MBR (Membrane Bioreactor)

▪ ระบบ RO (Reverse Osmosis)

➢ การจดัการน ้าเสียและน ้าท้ิงช่วงด าเนินการ จะรวบรวมน ้าท้ิง
จากส่วนต่างๆ เขา้บ่อพกัน ้าท้ิงก่อนน าไปบ าบดั จากนั้นจึงน า
กลบัไปใชป้ระโยชน์อ่ืนในโรงงานโดยไม่มีการระบายท้ิง
ออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือ Zero Discharge เช่น
▪ การน าไปรดพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมดของโรงงาน
▪ การน าไปใชล้า้งถนนและลา้งรถขนส่งขยะมูลฝอย

มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม



ด้านน า้เสีย

จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าชะขยะ ท่ีสามารถรองรับน ้าเสียได้ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./วัน  และตรวจสอบ
รอยร่ัวซึม รอยแตกร้าวของบ่อและท่อน ้ าเขา้-ออก และน ้ าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัแลว้จะถูกน ากลบัไปใช้
ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด โดยไม่มีการระบายท้ิงแหล่งน ้าสาธารณะ

มาตราการป้องกนัมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม



ด้านของเสีย

ของเสียจากการผลิตหรือเถา้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหม้ มี 2 ส่วน 
ไดแ้ก่เถา้หนกั (Bottom Ash) และเถา้เบา (Fly Ash)

- เถ้าหนัก     (Bottom Ash) จากกระบวนการเผาไหมข้ยะมูลฝอยเถา้หนกัจะ
เกิดข้ึนประมาณ 10 % จะถูกรวบรวม ก่อนส่งไปก าจัดโดยบริษัทท่ีรับก าจัดท่ี
ถูกตอ้งและไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- เถ้าเบา        (Fly Ash)    จากระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศเถา้เบาจะเกิดข้ึน
ประมาณ 2-3 % จะถูกรวบรวมในไวไ้ซโลระบบปิด ก่อนส่งไปก าจดัโดยบริษทัท่ี
รับก าจดัท่ีถูกตอ้งและไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ก าหนดใหก้ารล าเลียงขนส่งเถา้เป็นระบบปิด หรือแบบเถา้เปียก โดยใหมี้การ
ฉีดพรมน ้ าขณะท าการขนถ่ายเถา้ลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองระหวา่งการขนถ่าย 

ด้านคมนาคม
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