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การปฏิเสธความรับผิด
คูมื่อฉบบันีไ้ด้พฒันาขึน้เพ่ือชว่ยให้ผู้ประกอบการธรุกิจเข้าใจถงึ
กฎระเบียบท่ีส�าคญัของรัฐบาลวิคตอเรีย ได้แก่ Environment 
Protection (Industrial Waste Resource) Regulations 2009 ท่ี
ใช้จดัการกบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง คูมื่อฉบบันีไ้ด้สรุปข้อก�า
หนดส�าคญัๆ ท่ีอา่นเข้าใจงา่ย เพ่ือน�ามาใช้ในการจดัการของเสีย
ท่ีเกิดจากการซกัแห้งในรัฐวิคตอเรีย และชว่ยระบถุงึกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุ หน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบของคณุท่ีจะ
ชว่ยปรับปรุงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบนี ้

ถงึแม้วา่คูมื่อฉบบันีจ้ะเขียนขึน้เพ่ือชว่ยให้ผู้ประกอบธรุกิจเข้าใจ
ถงึข้อก�าหนดในการจดัการของเสียของฝ่ายนิตบิญัญตัิของรัฐ
วิคตอเรีย แตก็่ไมใ่ชเ่อกสารทางกฎหมาย หรือเป็นสิง่ท่ีใช้แทน
กฎระเบียบ ดงันัน้จงึไมค่วรใช้เป็นแนวทางตามกฎหมาย และ
ไมมี่เนือ้หาท่ีเป็นข้อแนะน�าทางกฎหมาย และไมค่วรถือวา่เป็นข้อ
แนะน�าทางกฎหมาย คูมื่อฉบบันีไ้มค่รอบคลมุข้อก�าหนดทกุอยา่ง
ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจด้านซกัแห้ง และคณุไมค่วรใช้เป็นเพียงแหลง่
ข้อมลูเดียวส�าหรับอ้างอิงกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อม

โปรดทราบวา่คูมื่อฉบบันีค้รอบคลมุถงึวิธีการจดัการของเสียเทา่นัน้ 
มีกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมและกฎหมายอ่ืนอีกหลายอยา่งท่ี
ธรุกิจซกัแห้งต้องปฏิบตัติาม ข้อก�าหนดเหลา่นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นคูมื่อ
ฉบบันี ้คูมื่อนีร้วมถงึนโยบายคุ้มครองสิง่แวดล้อมของรัฐ (SEPPs) 
ท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือคุ้มครองคณุคา่ทางสิง่แวดล้อมและกิจกรรม
ตา่งๆ ของมนษุย์ (การใช้ประโยชน์) ในรัฐวิคตอเรียจากมลพิษ
และของเสีย โดยเฉพาะ  SEPP Air Quality Management, SEPP 
Waters of Victoria and SEPP Prevention and Management of 
Contamination of Land นอกจากนัน้เม่ือมีการใช้หรือจดัเก็บสาร
เคมีในโรงงาน จะต้องปฏิบตัิตามข้อก�าหนดส�าหรับการใช้และการ
จดัการการหกล้นของสารเคมี และยงัมีแนวปฏิบตัิเพ่ิมเตมิท่ีควร
พิจารณาโดยเฉพาะเม่ือมีการใช้ตวัท�าละลายท่ีผสมคลอรีน (เชน่ 
perc) เน่ืองจากสภาพความเป็นพิษของสารดงักลา่ว

คูมื่อฉบบันีไ้มไ่ด้มีเจตนาท่ีจะใช้แทนท่ีการฝึกอบรมทางวิชาชีพซึง่
เป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นตามกฎหมาย Victorian Occupational Health 
and Safety (OHS)  

คูมื่อฉบบันีไ้ด้พยายามจดัท�าขึน้เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้เสนอข้อมลู
ท่ีถกูต้อง ค�าแนะน�าท่ีมีอาจไมส่ามารถใช้ได้ในทกุสถานการณ์ 
Hyder Consulting จะไมรั่บผิดชอบใดๆ และไมรั่บประกนัในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัสิง่ตอ่ไปนี ้

• ความเหมาะสมของข้อมลูส�าหรับวตัถปุระสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง 
และ

• การกระท�าการหรือไมก่ระท�าการใดๆ ของผู้ใช้งานหรือบคุคล
อ่ืนใดท่ีเป็นผลมาจากข้อมลูท่ีอยูใ่นค�าแนะน�าของคูมื่อฉบบันี ้

หากคณุต้องการความชว่ยเหลือเก่ียวกบัเนือ้หาใดๆ ในคูมื่อฉบบันี ้
ให้อ้างถงึรายช่ือแหลง่และบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ท่ีให้ไว้ในหน้า 
26 ของคูมื่อฉบบันี ้

กิตตกิรรมประกาศ
คูมื่อฉบบันีจ้ดัท�าขึน้ด้วยเงินทนุสนบัสนนุของ HazWaste Fund  
ซึง่HazWaste Fund บริหารงานโดย EPA Victoria คูมื่อฉบบันี ้
ออกแบบมาเพ่ือสง่เสริมให้อตุสาหกรรมเร่งด�าเนินการลดปริมาณของ
เสยีท่ีเป็นอนัตราย (หรือของเสยีทางอตุสาหกรรมท่ีได้อธิบายไว้) ท่ี
ปลอ่ยออกมาในรัฐวิคตอเรีย และเพ่ือเพ่ิมระดบัการฟืน้ฟสูภาพดนิท่ี
ถกูปนเปือ้นให้มากขึน้

 ผู้เขียนขอขอบคณุการสนบัสนนุและเงินชว่ยเหลอืจากเจ้าหน้าท่ี 
EPA Victoria; Drycleaning Institute of Australia (DIA); Envirostill 
Services; GreenEarth Cleaning; Laundry Dry Cleaning Training; 
RMIT; Spencer Systems; Stelco Chemicals; และ Toxfree 
Australia ส�าหรับการจดัท�าคูมื่อฉบบันีเ้ป็นอยา่งสงู

ได้มีการร่างและแก้ไขเอกสารอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูส�าคญัดงัตอ่ไปนี ้

Environmental Protection Agency Office of Environmental 
Enforcement (OEE). (2013). 

Best Practice Guidelines for Dry Cleaning Issued to support 
European Union (Installations and Activities using Solvents)
Regulations 2012 (S.I. 565 of 2012) 

Regional Source Control Program (2007) Environmental 
Regulations and Best Management Practices. 

Drycleaning Institute of Australia. (1996). Code of Practice for 
the Safe Handling of Perchloroethylene in the Drycleaning Plant 
1996
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การรับรองจาก DIA
Drycleaning institute of australia (DIA)  เป็นสมาคม
อตุสาหกรรมส�าหรับร้านซกัแห้งในออสเตรเลียซึง่มีสาขา
ในทกุรัฐและเขต 

DIA มีความรับผิดชอบหลกัในการชว่ยเหลือสมาชิก
ในด้านตา่งๆ ทัง้ธรุกิจขนาดเลก็และอตุสาหกรรมการ
ซกัแห้งท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถงึมาตรฐานการตดิป้ายการ
ดแูลรักษา ข้อกงัวลด้านสิง่แวดล้อม การบริการลกูค้า 
การฝึกอบรม และการให้การศกึษาแก่ร้านซกัแห้ง ภาครัฐ
และภาคการผลติ

การจดัการของเสียเป็นข้อกงัวลท่ีส�าคญัส�าหรับ DIA และ
สมาชิก การจดัการของเสียท่ีผิดพลาดในหลายๆ ภมิูภาค
ก่อให้เกิดอบุตัิการณ์ครัง้ใหญ่ รวมถงึการทิง้ของเสีย
อยา่งผิดกฎหมายและการเกิดเพลงิไหม้ การกระท�านีไ้ด้
รับการตอบสนองอยา่งจริงจงัจากผู้ดแูลด้านสิง่แวดล้อม
อยา่งน้อยในรัฐหนึง่ของออสเตรเลียซึง่มีผลตอ่การตดัสนิ
ใจของร้านซกัแห้งจ�านวนมาก การท่ีร้านซกัแห้งของรัฐ
วิคตอเรียท�างานร่วมกนัและลงมือด�าเนินการในตอนนี ้
เป็นสิง่ส�าคญั เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคต 

โชคดีท่ีเรามีแนวทางแก้ไขตา่งๆ ไว้เพ่ือชีน้�าอตุสาหกรรม
ให้ปฏิบตัติามกฎระเบียบและแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมเพ่ือ
จดัการของเสียจากการซกัแห้ง HyDer ได้จดัท�าคูมื่อนี ้
โดยสรุปวิธีการขัน้ต�่าและวิธีการท่ีเหมาะสมเหมาะสม
เพ่ือจดัการของเสียจากการซกัแห้ง และ DIA หวงัวา่จะ
ได้ท�างานร่วมกบัร้านซกัแห้งของรัฐวิคตอเรียเพ่ือใช้คูมื่อ
และวิธีการในคูมื่อฉบบันีใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ
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ท�าไมคณุควรอา่นคูมื่อฉบบันี ้
ร้านซกัแห้งให้บริการซกัแห้งท่ีมีคณุคา่ ตวัท�าละลายและสารเคมี
ตา่งๆ ท่ีใช้โดยร้านซกัแห้งมีประสทิธิภาพในการท�าความสะอาด
ได้ดีกวา่การซกัผ้าท่ีบ้านมาก แตก็่มาพร้อมกบัความรับผิดชอบ 
และบางครัง้อาจเป็นภาระผกูพนัด้วย เน่ืองจากสารเคมีและตวัท�า
ละลายท่ีใช้ท�าให้ร้านซกัแห้งสว่นใหญ่สร้างของเสียท่ีเป็นอนัตราย 
และของเสียท่ีเป็นอนัตรายเหลา่นัน้ถกูควบคมุโดยรัฐบาลวิคตอเรีย

คูมื่อฉบบันีไ้ด้พฒันาขึน้เพ่ือชว่ยให้ธรุกิจการซกัแห้งมีความเข้าใจ
และปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องในการจดัการ
กบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งในรัฐวิคตอเรีย คูมื่อฉบบันีแ้สดง
ถงึข้อก�าหนดขัน้ต�่าท่ีต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของรัฐวิคตอเรีย 
และยงัเสนอวิธีท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือชว่ยลดของเสีย 
และการสญูเสียตวัท�าละลาย รวมถงึชว่ยประหยดัเงินในการ
ประกอบธรุกิจ

คูมื่อฉบบันีจ้ะชว่ยให้คณุ

• ข้าใจกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมของรัฐวิคตอเรีย

• เข้าใจเก่ียวกบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง และเหตผุลของ
การท่ีของเสียบางอยา่งเป็นอนัตราย

• เข้าใจวิธีจดัเก็บ ขนถ่าย และก�าจดัของเสียจากการซกัแห้ง 

• เรียนรู้วิธีท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือลดของเสีย การใช้
ตวัท�าละลาย และคา่ใช้จา่ยทางธรุกิจ

ประโยชน์เพ่ิมเตมิ
การอา่นคูมื่อฉบบันีย้งัจะชว่ยให้คณุ

• ลดการสญูเสียตวัท�าละลาย 

• เพ่ิมการฟืน้ฟตูวัท�าละลาย 

• ปรับปรุงประสทิธิภาพในการด�าเนินการ 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน

• ลดความเสี่ยงจากภาระท่ีคณุต้องรับผิดชอบ(เชน่ การสร้าง
มลพิษ การไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ)

สิง่ส�าคญัท่ีควรทราบ
ได้มีความพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะท�าให้คูมื่อฉบบันีเ้ก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิานด้านซกัแห้งมากท่ีสดุ อยา่งไรก็ดีการประกอบธรุกิจทกุ
ท่ีไมไ่ด้เหมือนกนั มีการใช้ตวัท�าละลายท่ีหลากหลาย และขนาดท่ี
แตกตา่งกนัของเคร่ืองซกัแห้งท่ีใช้  ดงันัน้ในบางสว่นของคูมื่อฉบบั
นี ้จ�าเป็นต้องเสนอข้อมลูในลกัษณะทัว่ไปมากขึน้ เพ่ือให้ครอบคลมุ
อตุสาหกรรมนีอ้ยา่งทัว่ถงึ คณุควรอ้างอิงเฉพาะข้อมลูของตวัท�า
ละลายและสารเคมี (ได้แก่ MSDS) ท่ีคณุเลอืกไว้ซึง่จ�าหนา่ยโดย
ซพัพลายเออร์ของคณุ และท�าตามค�าแนะน�าของผู้ผลติเคร่ืองซกัแห้ง
เสมอ

โครงสร้างของคูมื่อ: ขัน้ตอนส�าคญัใน
การปฏิบตัแิละแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะ
สม
คูมื่อฉบบันีจ้ดัท�าขึน้ตามขัน้ตอนส�าคญัเพ่ือให้ด�าเนินการตามแนว
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง

คูมื่อฉบบันีมี้ทัง้สิน้ห้าขัน้ตอนซึง่จะแสดงอยูใ่นไดอะแกรมด้านหลงั 
แตล่ะขัน้ตอนจะรวมถงึการหารือถงึข้อก�าหนดขัน้ต�่าภายใต้กฎ
ระเบียบตา่งๆ และวิธีการตามแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมท่ีเก่ียวข้อง

ขัน้ตอนท่ีหนึง่: เข้าใจกฎระเบียบและข้อก�าหนดตา่งๆ 

(ดหูน้า 6 - 8 ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)

สรุป:
• ตามกฎหมายรัฐวิคตอเรีย คณุต้องเข้าใจกฎระเบียบด้านสิง่

แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง

• พิจารณาโอกาสในการหลีกเลี่ยง การลด การน�ากลบัมาใช้
ใหม ่การรีไซเคลิ การบ�าบดั หรือการน�าของเสียมาผา่นขัน้
ตอนใหมก่่อนท่ีจะก�าจดัทิง้

ขัน้ตอนท่ีสอง: เข้าใจของเสยีของคณุและรู้วา่ของเสยีนัน้เป็นอนัตราย
หรือไม ่(ดหูน้า 10-12 ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)

สรุป:
• คณุต้องทราบวา่ของเสียของคณุเป็นอนัตรายหรือไม ่โดยต้อง

ปฏิบตัติามค�าแนะน�าของ EPA Victoria ในการแยกประเภท
ของเสียทางอตุสาหกรรมท่ีเป็นของแข็ง 

• หากของเสียของคณุเป็นอนัตราย มีข้อก�าหนดเฉพาะเก่ียวกบั
วิธีจดัการกบัของเสียเหลา่นัน้

ขัน้ตอนท่ีสาม: จดัเก็บ ขนถ่ายและก�าจดัของเสยีอยา่งเหมาะสม (ดู
หน้า 14 และ16 ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)

สรุป:

• เม่ือคณุเข้าใจของเสียของคณุแล้ว คณุมีทางเลือกดงัตอ่ไปนี ้

• ของเสยีประเภท A ต้องได้รับการบ�าบดั (ห้ามน�าไปฝังกลบเดด็ขาด)

• ของเสียประเภท B หรือ C ต้องน�าไปฝังกลบ 

• ของเสียทางอตุสาหกรรมต้องน�าไปฝังกลบ 

• หน้า 14 และ16 อธิบายถงึข้อก�าหนดขัน้ต�่าส�าหรับแนวปฏิบตัิ
ท่ีเหมาะสมในการจดัเก็บและจดัการของเสียท่ีเกิดจากการ
ซกัแห้งในรัฐวิคตอเรีย
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เข้าใจกฎระเบียบ
และข้อก�าหนด 
(ขัน้ตอนท่ีหนึง่)

ด�าเนินการให้
ส�าเร็จตามแนว
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 
(ขัน้ตอนท่ีห้า)

ท�าบนัทกึเพ่ือแสดง
ถงึการปฏิบตัติาม
กฎระเบียบของคณุ 
(ขัน้ตอนท่ีสี่)

จดัเก็บ เคลื่อน
ย้าย และก�าจดัของ
เสียของคณุอยา่ง
เหมาะสม 
(ขัน้ตอนท่ีสาม)

เข้าใจของเสียของ
คณุวา่เป็นอนัตราย
หรือไม ่
(ขัน้ตอนท่ีสอง)

1 2
3 4 5

ขัน้ตอนที่ส่ี: ท�าบนัทกึเพื่อแสดงถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของคุณ  (ดหูน้า 14 และ16 ส�าหรับข้อมลูเพ่ิม

เตมิ)

สรุป:
• เก็บรักษาบนัทกึไว้ตามค�าแนะน�าในคูมื่อเพ่ือจะชว่ยคณุดงัตอ่

ไปนี ้

• ปฏิบตัติามข้อก�าหนดของกฎระเบียบด้านของเสียของรัฐ
วิคตอเรีย

• แสดงวา่คณุได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หากมีการตรวจ
สอบโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ�านาจของ EPA

• แจ้งการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัในการใช้ตวัท�าละลายและ
การสร้างของเสีย (ซึง่อาจระบถุงึปัญหาเชน่ การร่ัวไหล
จากเคร่ืองซกัแห้งของคณุ)

ขัน้ตอนที่ห้า: ด�าเนินการให้ส�าเร็จตามแนวปฏบิตัทิี่เหมาะ
สม (ดหูน้า 18 – 21 ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)

สรุป:
• การปฏิบตัท่ีิเหมาะสมมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้เกิดผลท่ีดีเลศิ เป็นวิธีการ

ท่ีเหนือกวา่ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ และการก้าวไปสูข่ัน้ตอนการปรับปรุงวิธี
การจดัการอยา่งสม�า่เสมอ

• การน�าแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมมาปรับใช้จะชว่ยให้คณุสามารถลด
ปริมาณของเสยีโดยรวม และท�าให้การฟืน้ฟดีูย่ิงขึน้ฟืน้ฟ ูนอกจาก
นี ้ยงัชว่ยลดความเสีย่งในการสร้างมลพิษตอ่สิง่แวดล้อมและผลกระ
ทบตอ่สขุอนามยัของมนษุย์และสิง่แวดล้อมด้วย

 
สญัลกัษณ์ “ท�าบนัทกึ”  

คณุจะเหน็สญัลกัษณ์นีภ้ายในคูมื่อซึง่เป็นจดุท่ีเราแนะน�าให้คณุ
ท�าบนัทกึ การท�าบนัทกึจะชว่ยให้คณุแสดงถงึการปฏิบตัติามกฎ
ระเบียบ หากมีการตรวจสอบ (ดขูัน้ตอนท่ีสีส่�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)
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ร้านซกัแห้งทกุรายจะผลติของเสียออกมา สารเคมีและตวัท�า
ละลายจ�านวนมากท่ีร้านซกัแห้งใช้จะมีคณุสมบตัเิฉพาะตวัท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่มนษุย์และสิง่แวดล้อม ตวัอยา่งเชน่ สารบาง
ชนิดมีพิษและตดิไฟได้ เน่ืองจากของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งมีตวั
ท�าละลาย ซึง่หมายถงึวา่ของเสียจ�านวนมากท่ีเกิดจากการซกัแห้ง
เป็นอนัตราย

หากของเสียท่ีเกิดจากซกัแห้งซึง่เป็นอนัตรายเหลา่นีไ้มไ่ด้ถกูสง่ไป
ยงับริเวณพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ก็อาจจะถกูปลอ่ยไว้ในสภาพแวดล้อมท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่มนษุย์ และท�าลายดนิและแหลง่น�า้ได้

เน่ืองจากธรรมชาตขิองตวัท�าละลายท่ีใช้ส�าหรับการซกัแห้งมีหลาย
หลาย จงึอาจเป็นเร่ืองยากมาก (และมีคา่ใช้จา่ยสงู) ท่ีจะท�าความ
สะอาด

ด้วยเหตนีุ ้รัฐบาลวิคตอเรียจงึได้ออกข้อบงัคบัเก่ียวข้องกบัของ
เสียท่ีเป็นอนัตราย (เรียกวา่ของเสียทางอตุสาหกรรมท่ีก�าหนด) กฎ
ระเบียบด้านสิง่แวดล้อม (โดยเฉพาะ Environment Protection 
(Industrial Waste Resource) Regulations2009) ซึง่เป็นเพียง
หนึง่ในหลายมาตรการท่ีรัฐบาลใช้เพ่ือคุ้มครองสิง่แวดล้อมของเรา 
การออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัของเสียท่ีเป็นอนัตรายมีขึน้เพ่ือให้แนใ่จ
วา่วสัดท่ีุเป็นอนัตรายเหลา่นีจ้ะได้รับการควบคมุอยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการก่ออนัตรายให้แก่สขุภาพของมนษุย์และ
สิง่แวดล้อม

ท�าไมสิง่นีจ้งึส�าคญั
ในฐานะร้านซกัแห้ง คณุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องท�าความเข้าใจกฎระเบียบ
ด้านสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง น่ี
เป็นข้อก�าหนดหนึง่ตามกฎหมายของรัฐวิคตอเรีย และการเข้าใจ
กฎระเบียบจะชว่ยให้คณุแนใ่จได้วา่คณุจะสามารถปฏิบตัติามข้อ
ผกูพนัท่ีมีภายใต้กฎระเบียบเหลา่นี ้

การจดัการของเสียท่ีเป็นอนัตรายอยา่งไมถ่กูต้อง ถือวา่เป็นปัญหา
ท่ีส�าคญัย่ิง ผู้ประกอบธรุกิจท่ีไมจ่ดัการของเสียของตนเองอยา่ง
เหมาะสมมีความเสี่ยงในเร่ืองตอ่ไปนี ้

• การก่อให้เกดิมลพษิต่อสิ่งแวดล้อม – ท่ีอาจเป็นอนัตราย
ตอ่มนษุย์ สตัว์ และสิง่แวดล้อม และก่อให้เกิดต้นทนุสงูในการ
ท�าความสะอาด

• การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ – ท่ีอาจท�าให้ถกูปรับเป็นเงิน
จ�านวนมากและได้รับโทษทางคดีอาญาด้วย

ท�าความสะอาดตามแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสม
หากคณุด�าเนินกิจการร้านซกัแห้ง คณุมีหน้าท่ีต้องเข้าใจกฎ
ระเบียบของ EPA Victoria เพ่ือตรวจสอบวา่ของเสียของคณุเป็น
อนัตรายหรือไม ่และเพ่ือให้แนใ่จวา่คณุได้ปฏิบตัติามกฎระเบียบ
ดงักลา่ว ในหวัข้อด้านลา่งตอ่ไปนีจ้ะชว่ยให้คณุเข้าใจข้อก�าหนด
ส�าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการของเสียอนัเกิดจากการซกัแห้งใน
รัฐวิคตอเรีย

ขัน้ตอนท่ี 1:

กฎระเบียบและข้อก�าหนด
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หน้าท่ีของคณุในการดแูลรักษา
ธรุกิจทกุประเภท องค์กรทกุแหง่ รัฐบาลทกุรัฐบาล และบคุคล
ทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัติามกฎหมาย รวมถงึกฎ
ระเบียบด้านสิง่แวดล้อมด้วย ทกุคนมีหน้าท่ีในการดแูลรักษา
คุ้มครองสิง่แวดล้อมและสขุอนามยัของมนษุย์ เพ่ือให้แนใ่จวา่
กิจกรรมตา่งๆ ของตนเองไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เพ่ือให้
แนใ่จวา่เราสง่ตอ่โลกท่ีสะอาดและปลอดภยัไปยงัรุ่นลกูหลานใน
อนาคตของเรา

ร้านซกัแห้งมีหน้าท่ีร่วมกนัในการดแูลรักษาคุ้มครองสิง่แวดล้อม
และสขุอนามยัของมนษุย์ ไมใ่ชก่่อให้เกิดอนัตราย ธรุกิจตา่งๆ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้แนใ่จวา่ตนเองได้ด�าเนินการอยา่งมี
จริยธรรม และไมมี่ผลกระทบในเชิงลบตอ่สงัคม

สรุปเก่ียวกบักฎระเบียบวา่ด้วยของเสยีท่ีเป็น
อนัตรายของรัฐวิคตอเรีย
ในรัฐวิคตอเรีย ของเสียท่ีเป็นอนัตรายถกูควบคมุภายใต้ 
Environment Protection (Industrial Waste Resource) 
Regulations 2009 (ดหูน้า 26) ซึง่จะเรียกวา่ ‘กฎระเบียบ’ ตลอด
คูมื่อฉบบันี ้

กลา่วโดยสรุป กฎระเบียบก�าหนดให้ร้านซกัแห้ง (และธรุกิจอ่ืนๆ ท่ี
ก่อให้เกิดของเสีย) จะต้องด�าเนินการดงันี ้

• พิจารณาโอกาสในการหลีกเลี่ยง การลด การน�ากลบัมาใช้
ใหม ่การรีไซเคลิ การบ�าบดั หรือการน�าของเสียมาผา่นขัน้
ตอนใหมก่่อนท่ีจะก�าจดัทิง้ (ดดู้านลา่ง)

• ตดัสนิใจวา่ธรุกิจท�าให้เกิดของเสียท่ีเป็นอนัตรายหรือไม ่และ
ของเสียท่ีเป็นอนัตรายจดัอยูใ่นประเภทใด

• หากธรุกิจท�าให้เกิดของเสียท่ีเป็นอนัตราย ให้จดัการกบัของ
เสียเหลา่นัน้ตามกฎระเบียบด้านของเสียท่ีเป็นอนัตรายของรัฐ
วิคตอเรีย รวมถงึด�าเนินการดงันี ้

• จดัการขนย้ายของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งท่ีเป็นอนัตราย
โดยใช้ระบบขนถ่ายท่ีได้รับอนญุาต (ยานพาหนะท่ีได้รับ
อนญุาต และโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาต)

• ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งท่ีเป็น
อนัตรายได้รับการบ�าบดัในโรงงานอยา่งเหมาะสม

วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะด�าเนินการให้บรรลเุป้าหมายก็คือ ให้เช่ือ
ไว้ก่อนวา่ของเสียของคณุเป็นอนัตราย นอกจากคณุจะสามารถ
พิสจูน์ได้วา่เป็นอยา่งอ่ืน

สิง่เหลา่นีเ้ป็นข้อก�าหนดขัน้ต�่าท่ีส�าคญัซึง่อาจเก่ียวข้องกบัร้าน
ซกัแห้ง คณุสามารถดขู้อก�าหนดด้านกฎระเบียบฉบบัเตม็ได้ใน 
EPA Victoria Industrial waste resource guidelines (ดหูน้า 26)  
ขัน้ตอนท่ีสองและสามจะชว่ยให้คณุตดัสนิใจได้วา่ของเสียของคณุ
เป็นอนัตรายหรือไม ่และของเสียเหลา่นีค้วรจะถกูต้องไปบ�าบดัหรือ
ก�าจดัทิง้

การหลีกเลี่ยงของเสีย
วิธีการท่ีงา่ยท่ีสดุท่ีจะลดต้นทนุเก่ียวกบัของเสียท่ีเกิดจากการ
ซกัแห้งก็คือ หลีกเลี่ยง หรือลดการเกิดของเสีย และคณุมีหน้าท่ีต้อง
กระท�าเชน่นีห้ากท�าได้ภายใต้กฎระเบียบดงักลา่ว (ด ูEPA Victoria 
Industrial waste resource guidelines หน้า 26) งานนีอ้าจดู
เหมือนวา่จะเป็นไปไมไ่ด้ แตค่ณุจะแปลกใจท่ีรู้วา่คณุสามารถท�า
หลายสิง่หลายอยา่งได้เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดการเกิดของเสีย

ตวัอยา่งวิธีการลดของเสีย รวมถงึ

• การตดิตัง้อปุกรณ์ใหม ่หรือการอพัเกรดอปุกรณ์บนเคร่ือง
ซกัแห้งของคณุสามารถปรับปรุงการฟืน้ฟตูวัท�าละลาย และ
ลดของเสียท่ีคณุผลติขึน้ได้อยา่งมาก

• การปรับปรุงแนวทางปฏิบตัทิางธรุกิจอ่ืนๆ เชน่การท�าความ
สะอาดหม้อกลัน่ สามารถปรับปรุงประสทิธิภาพและลดของ
เสียได้อยา่งมาก (ดขูัน้ตอนท่ีสี่ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ)

• การป้องกนัไมใ่ห้มีการน�าของเสียท่ีไมเ่ป็นอนัตรายกบัของ
เสียท่ีเป็นอนัตรายมารวมกนั ตวัอยา่งเชน่ ห้ามใสผ้่าขีริ้ว้ใน
ภาชนะเดียวกบัของเสียจากหม้อกลัน่ เพราะจะถือวา่ของเสีย
ทัง้หมดเป็นอนัตราย (ซึง่จะเพ่ิมต้นทนุด้านของเสียของคณุ)

ส�าหรับของเสียท่ีไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ คณุควรปฏิบตัติามล�าดบั
ชัน้ของของเสียเพ่ือจดัการกบัของเสียของคณุ ล�าดบัชัน้ของของ
เสียจะแสดงอยูด้่านลา่ง โดยจะแสดงถงึล�าดบัขัน้ตอนท่ีพงึประสงค์
ท่ีคณุควรปฏิบตัติามเพ่ือจดัการกบัของเสียของคณุ (ได้แก่ หลีก
เลี่ยง ลด น�ามาใช้ใหม ่รีไซเคลิ บ�าบดั และก�าจดัทิง้)

ล�าดบัชัน้ของของเสีย
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PIW คืออะไร
ในรัฐวิคตอเรีย ของเสียท่ีเป็นอนัตรายจะเรียกวา่ ของเสียทาง
อตุสาหกรรมท่ีก�าหนด (PIW) ของเสียเหลา่นีจ้�าเป็นต้องได้รับ
การควบคมุในระดบัท่ีสงูขึน้ เพราะวา่มีแนวโน้มท่ีเป็นอนัตรายตอ่
มนษุย์และสิง่แวดล้อม ซึง่จะต้องได้รับการจดัการตามกฎระเบียบ

ค�าวา่ อนัตราย จะใช้ตลอดคูมื่อฉบบันีเ้พ่ือให้เข้าใจได้งา่ย ดขูัน้
ตอนท่ีสองส�าหรับความชว่ยเหลือในการตดัสนิใจวา่ของเสียของ
คณุเป็นอนัตรายหรือไม่

ของเสียและการรับผิดเก่ียวกบัการ
ซกัแห้ง
ตามกฎหมายของรัฐวิคตอเรีย ธรุกิจท่ีก่อให้เกิดของเสียท่ีเป็น
อนัตรายจะต้องรับผิดชอบในการน�าของเสียเหลา่นัน้ไปไว้ยงัสถาน
ท่ีท่ีเหมาะสมเม่ือออกจากสถานประกอบการไปแล้ว (ไมว่า่จะ
เป็นการฟืน้ฟ ูการบ�าบดั หรือการก�าจดัทิง้) ซึง่หมายความวา่ แม้วา่
คณุจะจา่ยเงินผู้ รับเหมาให้ขนย้ายและจดัการกบัของเสียของคณุ 
แตค่ณุ (ผู้ท�าให้เกิดของเสีย) ยงัคงมีความรับผิดตอ่ของเสียดงั
กลา่ว แม้วา่จะถกูน�าออกไปจากท่ีจดัเก็บของคณุแล้วก็ตาม หาก
ของเสียของคณุไมไ่ด้รับการจดัการอยา่งเหมาะสม (ตวัอยา่งเชน่ 
ถกูน�าไปทิง้อยา่งผิดกฎหมาย) คณุอาจต้องรับผิดตอ่การกระท�า
ดงักลา่ว นอกเหนือจากการปฏิบตัติามข้อก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อฉบบันีแ้ละตามกฎระเบียบ เป็นเร่ืองส�าคญัมากท่ีคณุจะต้อง
ด�าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

• ศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัผู้ขนย้ายของเสีย (เพ่ือท�าความเข้าใจ
ประวตัด้ิานสิง่แวดล้อมของผู้ประกอบการดงักลา่ว)

• สอบถามผู้ขนย้ายของเสียของคณุวา่จะน�าของเสียนัน้ไปไว้
ท่ีไหน

• ขอดใูบอนญุาตจากผู้ขนย้ายของเสียของคณุในการขนย้าย
ของเสียท่ีเป็นอนัตราย

ผิดกฎหมาย!
ห้ามก�าจดัทิง้ของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งท่ีเป็นอนัตราย (รวมถงึ
น�า้ท่ีคดัแยกไว้) 

• ในขยะทัว่ไป (ถงัขยะ)

• ในทอ่น�า้เสีย (ซงิค์หรือชกัโครก)

• ในน�า้ท่ีเกิดจากพายฝุนหรือหิมะละลาย (ทอ่ระบายน�า้)

• ในยานพาหนะหรือโรงงานท่ีไมไ่ด้รับใบอนญุาต

การก�าจดัของเสียด้วยวิธีการเหลา่นี ้อาจน�าไปสูก่ารเกิดมลพิษ
ทางสิง่แวดล้อม ซึง่มีผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองยากท่ีจะท�าความสะอาด

EPA Victoria สามารถตรวจสอบร้านซกัแห้ง และสามารถปรับ
หรือด�าเนินการกบัธรุกิจและ/หรือบคุคลท่ีพบวา่ไมป่ฏิบตัติามกฎ
ระเบียบ และหากพบวา่คณุปลอ่ยมลพิษสูด่นิ คณุอาจได้รับโทษ
ด้วยการเสียคา่ท�าความสะอาด โปรดดขูัน้ตอนท่ีสามส�าหรับข้อมลู
เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการจดัเก็บและวิธีการก�าจดัของเสียท่ีเหมาะสม

มีโทษปรับ!
ตวัอยา่งของการกระ
ท�าผิด

คา่ปรับในปัจจบุนั (2014-15)

การทิง้ของเสียผิด
กฎหมาย

สงูสดุ $738,050 (หากยงัคงกระท�าผิด
ตอ่เน่ืองอาจถกูปรับสงูถงึ $177,132 
ตอ่วนั)

การปลอ่ยมลพิษในดนิ สงูสดุ $354,264 (หากยงัคงกระท�าผิด
ตอ่เน่ืองอาจถกูปรับสงูถงึ $177,132 
ตอ่วนั)

การขนย้าย PIW ผิด
กฎหมาย (ของเสียท่ี
เป็นอนัตราย)

สงูสดุ  $354,264

โปรดทราบวา่ คา่ปรับถกูก�าหนดโดยผู้ดแูลด้านการเงินของรัฐวิคตอเรียส�าหรับ
ปีงบประมาณแตล่ะปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ดลูงิก์ในหน้า 26 ส�าหรับข้อมลู
ลา่สดุ
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ตามท่ีระบไุว้ในขัน้ตอนท่ีหนึง่ ร้านซกัแห้งทกุแหง่จ�าเป็นต้องทราบ
วา่ของเสียของตนนัน้เป็นอนัตรายหรือไม ่ และต้องแนใ่จวา่ได้มี
การจดัการของเสียดงักลา่วอยา่งเหมาะสม ของเสียใดๆหรือของ
เสียทัง้หมดท่ีคณุก่อให้เกิดขึน้อาจเป็นอนัตรายได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
การด�าเนินการของคณุ และหากของเสียนัน้เป็นอนัตราย จะมีข้อ
ก�าหนดเฉพาะเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัของเสียท่ีเป็นอนัตราย
เหลา่นัน้ ในสว่นนีจ้ะชว่ยให้คณุตดัสนิใจได้วา่ของเสียของคณุเป็น
อนัตรายหรือไม ่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตวัท�าละลายท่ีคณุใช้

ท�าไมสิง่นีจ้งึส�าคญั      
แม้วา่จะมีตวัท�าละลายให้เลอืกมากมายในท้องตลาด แตร้่านซกัแห้ง
ยงัคงใช้ perc1 เป็นตวัท�าละลายหลกัอยู ่ร้านซกัแห้งท่ีใช้ perc จะ
ท�าให้เกิดของเสยีท่ีเป็นอนัตราย มีหลกัฐานท่ีร้านซกัแห้งบางร้านไม่
ก�าจดัของเสยีอยา่งปลอดภยัและอาจไมป่ฏิบตัติามกฎหมายและกฎ
ระเบียบของรัฐบาลวิคตอเรีย

นอกจากนัน้ ร้านซกัแห้งบางร้านอาจเข้าใจวา่ของเสยีจากหม้อกลัน่
เป็นอนัตราย แตอ่าจไมต่ระหนกัวา่ของเสยีอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ก็อาจเป็น
อนัตรายเชน่กนั ดงันัน้ ถงึแม้คณุจะเช่ือวา่คณุได้ท�าสิง่ท่ีถกูต้องแล้ว 
แตก็่ยงัเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีคณุจะต้องอา่นสว่นนี ้เพราะอาจมีของเสยี
เพ่ิมเตมิท่ีคณุไมไ่ด้นกึถงึมาก่อน

นอกจากนัน้ ตวัท�าละลายท่ีเป็นตวัเลอืกอ่ืนๆ (รายช่ือตวัท�าละลาย
ทัว่ไปท่ีใช้มากท่ีสดุอยูใ่นตารางหน้า 11) ก็มีให้เลอืกมากขึน้ในชว่ง
สองสามปีท่ีผา่นมา ผู้ใช้ตวัท�าละลายใหมเ่หลา่นีท้กุคนไมไ่ด้ทราบวา่
ของเสยีของตนเองเป็นอนัตรายหรือไม ่ดงันัน้จงึมีความเสีย่งตอ่การไม่
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ

 

1Perc เป็นค�าท่ีใช้ในอตุสาหกรรมส�าหรับเตตระคลอโรเอทิลีน หรือรู้จกัในช่ือ เปอร์คลอโร

เอทิลีน หรือ เตตระคลอโรเอทิลีน

ท�าความสะอาดตามแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสม
หากคณุมีกิจการร้านซกัแห้ง คณุมีหน้าท่ีต้องท�าความเข้าใจเก่ียว
กบัตวัท�าละลายท่ีคณุใช้ และทราบวา่ของเสียท่ีคณุท�าให้เกิดขึน้
เป็นอนัตรายหรือไม ่ในรัฐวิคตอเรีย ของเสียทางอตุสาหกรรมบาง
ชนิดถกูก�าหนดวา่เป็นอนัตรายด้วยเหตผุลหลายอยา่ง และของ
เสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งก็มีแนวโน้มวา่จะเป็นอนัตรายด้วยเหตผุล
หลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• ของเสียชนิดเหลว (ไมมี่บริเวณท่ีฝังกลบใดในรัฐวิคตอเรียออก
ใบอนญุาตรับของเสียท่ีเป็นของเหลว)

• เน่ืองจากของเสียมีลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายบางอยา่ง (เชน่ 
ระเบดิได้ ตดิไฟได้ กดักร่อน เป็นพิษ)

• ของเสียบรรจสุารปนเปือ้นเข้มข้นเกินกวา่ปริมาณท่ีจ�ากดั

EPA Victoria มีข้อแนะน�าท่ีผู้ท�าให้เกิดของเสยีทางอตุสาหกรรมต้อง
ปฏิบตัติามเพ่ือก�าหนดวา่ของเสยีของตนเองเป็นอนัตรายหรือไม ่และ
ร้านซกัแห้งทกุร้านจะต้องปฏิบตัติามค�าแนะน�าเหลา่นี ้(ดใูนหน้า 26)

ตารางในหน้าถดัไปจดัเตรียมไว้ส�าหรับใช้เป็นค�าแนะน�าในการ
อ้างอิงอยา่งรวดเร็ว เพ่ือชว่ยให้คณุตดัสนิใจได้วา่ของเสยีของคณุ
เป็นอนัตรายหรือไม ่หากรายช่ือของเสยีของคณุไมอ่ยูใ่นตาราง ก็ยงั
อาจถือวา่เป็นอนัตราย ในกรณีนี ้คณุควรปฏิบตัติามค�าชีแ้นะของ 
EPA Victoria ส�าหรับการแยกประเภทของเสยีทางอตุสาหกรรม (EPA 
Victoria Publication IWRG631 ดท่ีูหน้า 26) เม่ือคณุตดัสนิใจได้แล้ว
วา่ของเสยีของคณุเป็นอนัตรายหรือไม ่ให้ดท่ีูขัน้ตอนท่ีสามส�าหรับค�า
แนะน�าในการจดัเก็บ ขนย้าย และจดัการกบัของเสยีของคณุ

ขัน้ตอนท่ี 2:

ตัวท�าละลายและของเสียท่ีเกิดจากการซักแห้ง
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ของเสียของคณุเป็นอนัตรายหรือไม่
ร้านซกัแห้งทกุร้านจะท�าให้เกิดของเสียท่ีมีแนวโน้มเป็นอนัตราย และจ�าเป็นต้องประเมินของเสียท่ีเกิดขึน้ตามค�าชีแ้นะของ EPA Victoria  มี
การแยกของเสียออกเป็นสี่ประเภทดงันี ้ของเสียท่ีเป็นอนัตราย (ประเภท A, B, C) และของเสียทางอตุสาหกรรม (IW) ประเภทดงักลา่วจะเป็น
ตวัก�าหนดวา่ของเสียของคณุควรจะน�าไปบ�าบดัหรือก�าจดัทิง้ วิธีการท่ีปลอดภยัท่ีสดุก็คือ ให้ถือวา่ของเสียของคณุมีอนัตรายไว้ก่อน นอกเสีย
จากวา่คณุจะสามารถพิสจูน์เป็นอยา่งอ่ืนได้ ตารางตอ่ไปนีมี้ไว้เพ่ือเป็นแนวทางตดัสนิใจวา่ของเสียของคณุเป็นอนัตรายหรือไม ่และควรจะสง่
ไปท่ีใด

ตารางท่ี 1  ของเสียของคณุเป็นอนัตรายหรือไม่1

ของเสียท่ีมีแนวโน้มวา่มีสิง่ตกค้างของ: คณุสมบตัิใดท่ีท�าให้ของเสียนี ้
เป็นอนัตราย

สิง่ท่ีคณุควรท�า

• Perc2

• สารละลายไฮโดรคาร์บอน  

• ไซลอ็กเซน (เชน่ GreenEarth®) 

• อะซีทลั (เชน่ Solvon K4)

• สารละลายอ่ืน ๆ

•  น�า้มนั น�า้มนัหลอ่ลื่น ฝุ่ น และสิง่ตกค้าง
อ่ืน ๆ (จากเสือ้ผ้า)

•  ความเป็นไปได้ท่ีจะมีการปน
เปือ้นของสารท่ีมีความเข้มข้น
เกินท่ี EPA Victoria ก�าหนด

• สารพิษ 

• ของเสียอาจเป็นของเหลว

กบัของเสียประเภทนีท้ัง้หมด:

1  หลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณของเสียของคณุให้มากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะท�าได้ จากนัน้ให้ปฏิบตัติามล�าดบัชัน้การบริหาร
จดัการขยะมลูฝอย (ดท่ีูหน้า 7)

2  ก�าหนดประเภทของของเสีย (ดท่ีูหน้า 12) หรือ
สนันิษฐานให้เป็น “กรณีท่ีแยท่ี่สดุ” และจดัการกบัของ
เสียของคณุเชน่เดียวกบัของเสียประเภท A

3  อ้างอิงขัน้ตอนท่ีสามและสี่

สิง่ส�าคญั

หากของเสียของคณุได้รับการระบวุา่เป็นอนัตราย วสัดจุากของเสียตอ่ไปนีอ้าจเป็นอนัตราย ดขูัน้ท่ีสี่ส�าหรับวิธีการท่ียอมรับได้ในการขนถ่าย 
และก�าจดัของเสียท่ีเป็นอนัตราย

ของเสียท่ีนา่จะเป็นอนัตราย 
หมายถงึ 

วสัดทุัง้หมดท่ีบรรจหุรืออาจสมัผสักบัตวัท�าละลาย รวมถงึ

• สารตกค้างจากการกลัน่ (ของเสียจากหม้อกลัน่ กากตะกอน)

• ผงฝุ่ นท่ีตกค้างจากการหงุต้ม (สารตกค้างในหม้อหงุต้มท่ีเป็นเศษผง)

• กลอ่งไส้กรองท่ีใช้แล้ว

• คาร์บอน หรือไส้กรองคาร์บอนท่ีใช้งานแล้ว

• ภาชนะบรรจท่ีุวา่งเปลา่

• ใยฝุ่ นจากเนือ้ผ้า สว่นประกอบของไส้กรอง

• สว่นประกอบของกลอ่งดกัเก็บกระดมุ

• ของเสียจากการท�าความสะอาดหม้อกลัน่ (เชน่ ผ้าขีริ้ว้ หากเป็นผ้าสะอาด ให้ดขูัน้ตอนท่ีสาม)

• ตวัท�าละลาย (หมดอาย)ุท่ีใช้แล้ว

• น�า้ท่ีแยกออกมาซึง่ยงัไมไ่ด้รับการบ�าบดั (ดขูัน้ตอนท่ีสาม)

• ของเสียจากน�า้ท่ีแยกไว้เพ่ือท�าความสะอาด 
 

2เปอร์คลอโรเอทิลีน เตตระคลอโรเอทิลีน
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การก�าหนดประเภทของเสียท่ีเป็น
อนัตราย   
มีขัน้ตอนในการก�าหนดประเภทของเสียซึง่จะชว่ยให้คณุตดัสนิใจ
ได้วา่ของเสียอยูใ่นประเภท  A, B, C หรือของเสียทางอตุสาหกรรม 
คณุอาจเช่ือในสถานการณ์ท่ี “แยท่ี่สดุ” และบ�าบดัของเสียของคณุ
โดยถือวา่เป็นประเภท A ซึง่ของเสียในประเภท A มีแนวโน้มของ
การปนเปือ้นสงู ต้องได้รับการควบคมุขัน้สงูสดุ และมีต้นทนุในการ
จดัการของเสียแพงท่ีสดุ

หากต้องการให้แนใ่จเก่ียวกบัประเภทของเสียท่ีเป็นอนัตราย มีขัน้
ตอนท่ีจะต้องปฏิบตัิตามรายละเอียดในค�าแนะน�าEPA Victoria 
ส�าหรับการจ�าแนกประเภทของเสียทางอตุสาหกรรมท่ีเป็นของแข็ง 
(ดหูน้า 26) โดยมีคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการขัน้ตอน
นีใ้ห้สมบรูณ์ (เชน่คา่ใช้จา่ยส�าหรับห้องปฏิบตักิาร) มีแนวโน้มวา่
ของเสียท่ีเป็นอนัตรายอาจจะต�่ากวา่ประเภท A และมีทางเลือก
มากมายส�าหรับการบ�าบดัและก�าจดัของเสียประเภท B และ C ซึง่
จะมีคา่ใช้จา่ยท่ีต�่ากวา่ เป็นไปได้วา่กลุม่ร้านซกัแห้งแบบเดียวกนั 
(เชน่ การใช้ตวัท�าละลายเหมือนกนั และมีเง่ือนไขในการปฏิบตัิ
งานคล้ายกนั) อาจร่วมมือกนัในการจดัประเภทของเสียของตนเอง 
คณุควรตดิตอ่ EPA Victoria เพ่ือขอรับค�าแนะน�าในเร่ืองนี ้DIA 
อาจให้ความชว่ยเหลือในกระบวนการนี ้และประสานงานกบั EPA 
Victoria แทนคณุได้

น�า้ยาขจดัคราบเฉพาะจดุ

น�า้ท่ีถกูคดัแยก
น�า้ท่ีถกูคดัแยกออกมาจะมีตวัท�าละลายในปริมาณเลก็น้อยปนอยู่
ด้วย หากของเสียของคณุเป็นอนัตราย น�า้ท่ีถกูคดัแยกก็จะถือวา่
เป็นอนัตรายด้วย และต้องได้รับการบ�าบดัท่ีโรงงาน หรือเคลื่อน
ย้ายออกไปโดยผู้ขนย้ายท่ีได้รับใบอนญุาต (ดขูัน้ตอนท่ีสาม)

น�า้ยาขจดัคราบเฉพาะจดุ
ร้านซกัแห้งสว่นใหญ่จะใช้น�า้ยาขจดัคราบเฉพาะจดุก่อนหรือหลงั
ขัน้ตอนการซกัแห้งเพ่ือชว่ยขจดัรอยเปือ้น สิง่ส�าคญัท่ีควรทราบก็
คือน�า้ยาขจดัคราบเฉพาะจดุเหลา่นีมี้สารเคมีท่ีอาจท�าให้ของเสีย
ของคณุเป็นอนัตรายได้ (เชน่ เปอร์คลอโรเอทิลีน)

น่ีหมายความวา่ถงึแม้คณุจะพิสจูน์ได้วา่ของเสียของคณุไมเ่ป็น
อนัตราย การใช้น�า้ยาขจดัคราบเฉพาะจดุเหลา่นีอ้าจมีผลให้ของ
เสียของคณุเป็นอนัตรายได้ หากคณุใช้น�า้ยาขจดัคราบเฉพาะ
จดุ คณุควรจะถือวา่ของเสียของคณุจะจดัอยูใ่นประเภทอนัตราย
สงูสดุไว้ก่อน หรือปฏิบตัติามค�าแนะน�าของ EPA Victoria เพ่ือแยก
ประเภทของเสียทางอตุสาหกรรม (ดหูน้า 26)

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือ ลดการใช้สารเคมีในการขจดัคราบ
เฉพาะจดุให้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ก่อนการซกัแห้ง แนวปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสม – พืน้ท่ีจดัเก็บตวัท�าละลายท่ีไมมี่ขอบกัน้หรือไมถ่กูจ�ากดัพืน้ท่ี
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แนวปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสม – พืน้ท่ีจดัเก็บตวัท�าละลายท่ีไมมี่ขอบกัน้หรือไมถ่กูจ�ากดัพืน้ท่ี

วิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ - จดัเก็บสารท�าละลายไว้ในบริเวณท่ีมีขอบกัน้
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เม่ือคณุเข้าใจเก่ียวกบัของเสยีของคณุแล้ว คณุต้องรู้วา่มีทางเลอืกใด
ท่ีจะบ�าบดั ฟืน้ฟ ูหรือก�าจดัของเสยีของคณุได้ และสิง่ท่ีส�าคญัก็คือ
คณุควรจดัเก็บของเสยีอยา่งไรก่อนท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัจดุหมายปลาย
ทางถดัไป ในสว่นนีจ้ะบอกถงึแนวปฏิบตัใินการจดัเก็บและทางเลอืก
ในการจดัการของเสยีท่ีเกิดจากการซกัแห้งอยา่งเหมาะสม

ท�าไมสิง่นีจ้งึส�าคญั  
ของเสียทัง้หมดมีแนวโน้มจะเป็นมลพิษตอ่สิง่แวดล้อมของเรา การ
จดัเก็บ การขนย้าย และการก�าจดัของเสียท่ีไมเ่หมาะสมอาจน�าไป
สูก่ารหกล้นและการร่ัวไหลออกมาซึง่ก่อให้เกิดมลพิษตอ่ทรัพย์สนิ
ของคณุและทรัพย์สนิของเพ่ือนบ้าน และจะมีผลกระทบอยา่งมาก
ตอ่คนท่ีอาศยัหรือท�างานท่ีนัน่ด้วย การปนเปือ้นในดนิอาจท�าให้
ต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการท�าความสะอาดและคา่ปรับทางกฎหมาย
สงูถงึหลายล้านดอลลาร์ นอกจากนัน้ยงัมีคา่ใช้จา่ยด้านสงัคม
เพ่ิมเตมิเน่ืองจากการเสียช่ือเสียงภายในชมุชน ไมเ่พียงแคต่วัคณุ
เทา่นัน้ แตย่งักระทบตอ่อตุสาหกรรมด้านการซกัแห้งในวงกว้าง
ด้วย

ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีต้องปฏิบตัติามกระบวนการท่ีเหมาะสม
ส�าหรับการจดัเก็บ การใช้ และการขนย้ายของเสีย ความเสี่ยงตา่งๆ 
จะลดลงหากท�าตามแนวปฏิบตัท่ีิได้อธิบายไว้ในคูมื่อฉบบันี ้

ท�าความสะอาดตามแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสม 
ข้อก�าหนดด้านการจดัการของเสยีท่ีคณุจ�าเป็นต้องปฏิบตัติามขึน้อยู่
กบัวา่ของเสยีของคณุเป็นอนัตรายหรือไม ่และของเสยีท่ีเป็นอนัตราย
ของคณุจดัอยูใ่นประเภทใด (ดขูัน้ตอนท่ีสอง) ตามท่ีแสดงไว้ในตาราง

หน้า 11 ของเสยีจ�านวนมากท่ีเกิดจากการซกัแห้งในรัฐวิคตอเรียเป็น
ของเสยีท่ีจดัอยูใ่นประเภท A ซึง่ห้ามฝังกลบในดนิ ของเสยีเหลา่นี ้
ต้องได้รับการบ�าบดัโดยโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตท่ีมีความสามารถ
ในการบ�าบดัของเสยีเหลา่นี ้ในสว่นตา่งๆ ข้างลา่งนีอ้ธิบายถงึข้อ
จ�ากดัขัน้ต�า่และแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการจดัเก็บและจดัการ
กบัของเสยีท่ีเกิดจากการซกัแห้งในรัฐวิคตอเรีย

ควรจดัเก็บของเสยีและน�า้ท่ีถกูแยกออก
อยา่งไร
ของเหลวเกือบทกุชนิดสามารถก่อให้เกิดมลพิษได้ หากไมไ่ด้จดั
เก็บอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งและน�า้
ท่ีถกูแยกออกมาอาจเป็นอนัตรายได้

ข้อก�าหนดขัน้ต�่าส�าหรับการจดัเก็บของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง
และการจดัเก็บน�า้ท่ีถกูแยกออกมาได้แก่

• ปิดภาชนะบรรจใุห้แนน่

• แยกออกจากสารเคมีอ่ืนๆ 

• คลมุปิดไว้เพ่ือกนัสนิม

• วางให้หา่งจากทอ่ระบายน�า้และทอ่น�า้ทิง้

• วางให้หา่งจากความร้อนสงู

• ติดป้ายไว้อยา่งชดัเจน (ดขู้างลา่ง)

ตวัท�าละลายและสารเคมีในการซกัแห้งบางชนิด เชน่ perc ถกูจดั
อยูใ่นผลติภณัฑ์อนัตราย ในกรณีเชน่นี ้คณุควรท�าตามข้อก�าหนด
ท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบด้านผลติภณัฑ์อนัตราย (การจดัเก็บและ
การใช้) ปี 2012 (ดหูน้า 26) ส�าหรับการจดัเก็บตวัท�าละลายและ
ของเสียของคณุ 

ขัน้ตอนท่ี 3:

การจดัเก็บ การขนย้าย การกู้และก�าจดัของเสีย
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เน่ืองจากตวัท�าละลาย (โดยเฉพาะ perc) สามารถซมึผา่นคอนกรีต
ได้ จงึควรพิจารณาจดัเก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดอยา่งมิดชิด (การจดั
เก็บตวัท�าละลายและสารเคมีในภาชนะบรรจหุรือถาดใสข่องเหลว
ท่ีไมส่ามารถซมึผา่นได้) วา่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม (ดดู้านลา่ง)

ภาชนะบรรจคุวรได้รับการตรวจสอบรอยร่ัวอยา่งสม�่าเสมอ และ
เป็นข้อก�าหนดตามกฎระเบียบวา่ของเสียท่ีเป็นอนัตรายจะต้องสง่
ให้ผู้ขนย้ายท่ีได้รับใบอนญุาตในภาชนะบรรจท่ีุไมมี่การหกล้นหรือ
ร่ัวไหล แนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมก็คือควรเก็บบนัทกึรายละเอียดตา่งๆ 
ไว้เพ่ือตดิตามปริมาณของของเสียและสภาพของภาชนะบรรจ ุ(ดู
ขัน้ตอนท่ีสี่)

สิ่งส�าคัญ: มีปัญหาในการใช้คู่มือทีเ่ก่ียวข้องกับถงัจดัเกบ็ของเสีย
ขนาดใหญ่ (200 ลติร) หากใช้ถงัเหล่านี ้คนเกบ็ของเสียต้องการให้
มีปริมาณเตม็ที ่V4 แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกคื็อใช้ถงัทีเ่ลก็ลง 
(เช่นขนาด 10-15 ลติร)

การบรรจใุนภาชนะท่ีปิดมิดชิด
การจดัเก็บตวัท�าละลายและของเสียทัง้หมดไว้ในถาดกนัการหกล้น
หรือพืน้ท่ีท่ีมีการปกปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลหรือหกล้นออก
ไปถือวา่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม EPA Victoria มีค�าแนะน�าเร่ือง
การบรรจใุนภาชนะท่ีปิดมิดชิด (ดหูน้า 26) ซึง่คณุสามารถปฏิบตัิ
ตามได้ การใช้ภาชนะท่ีปิดมิดชิดตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีควรท�า

• ถาดหรืออา่งพลาสตกิ (โพลยีรีูเทนท่ีทนตอ่สารเคมี)

• ถาดโลหะ (สแตนเลส)

ถาดหรืออา่งท่ีปิดมิดชิดส�าหรับจดัเก็บตวัท�าละลายหรือของเสีย
นีค้วรมีขนาดใหญ่พอกบัปริมาณของตวัท�าละลายหรือของเสียดงั
กลา่ว

สิ่งส�าคัญ: ตวัท�าละลายบางอย่าง (เช่น perc) สามารถซมึผ่าน
คอนกรีตได้ ดงันัน้การจดัเกบ็ตวัท�าละลายและของเสียใน
บริเวณที่เป็นคอนกรีตจงึไม่เพยีงพอที่จะเกบ็กักการร่ัวไหล
หรือการหกล้นได้ แนวปฏบิตัทิี่เหมาะสมกคื็อ การจดัเกบ็
ของเสียทัง้หมดไว้ในภาชนะที่ปิดมดิชดิ เพิ่มเตมิจากพืน้ผิว
คอนกรีต

 การจดัการของเสียท่ีเกิดจากการ
ซกัแห้งของคณุ
หากคณุท�าตามค�าแนะน�าของ EPA Victoria ส�าหรับการแยก
ประเภทของเสีย (ดขูัน้ตอนท่ีสองและหน้า 26) และพบวา่ของเสีย
ของคณุไมเ่ป็นอนัตราย ก็อาจจะก�าจดัทิง้รวมกบัขยะทัว่ไปได้

อยา่งไรก็ดี ของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งท่ีพบวา่เป็นอนัตรายนัน้ 
ต้องจดัการอยา่งเหมาะสมตามข้อก�าหนดด้านลา่ง ซึง่รวมถงึของ
เสียในหม้อกลัน่และตะกอน ใยฝุ่ นจากเนือ้ผ้า ไส้กรอง และรายการ
อ่ืนท่ีอยูใ่นตารางหน้า 11

ตามท่ีกลา่วไว้ในขัน้ตอนท่ีสาม  ประเภทของเสียท่ีเป็นอนัตรายจะ
เป็นตวัก�าหนดวา่จะต้องน�าสง่ของเสียของคณุไปบ�าบดัหรือก�าจดั
ทิง้

ทางเลือกในการจดัการของเสียแตล่ะประเภท (ดจูาก EPA 
Victoria’s Solid Industrial Waste Hazard Categorisation and 
Management หน้า 26) สรุปได้ดงันี ้

• ของเสียประเภท A ไมส่ามารถน�าไปกลบฝังดิน (ต้องได้รับ
บ�าบดัโดยโรงงานท่ีได้รับอนญุาตส�าหรับของเสียประเภทดงั
กลา่ว)

• ของเสียประเภท B หรือ C อาจน�าไปฝังกลบดนิได้ (ต้องได้รับ

ตวัอยา่งภาชนะท่ีปิดมิดชิด/ถาดกนัการหกล้นท่ีปิดสนิท
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ใบอนญุาตส�าหรับของเสียประเภทดงักลา่ว)

• ของเสียทางอตุสาหกรรมท่ีต้องน�าไปกลบฝังดนิ (ต้องได้รับใบ
อนญุาตส�าหรับของเสียประเภทดงักลา่ว)

ข้อก�าหนดขัน้ต�่าส�าหรับการจดัเก็บ การขนย้าย และการจดัการของ
เสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งท่ีเป็นอนัตรายในสถานประกอบการ มี
ดงันี ้

• ต้องให้แนใ่จวา่ภาชนะบรรจขุองเสียทัง้หมดเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดดงัรายการข้างบน

• ต้องแนใ่จวา่พนกังานทกุคนได้รับการอบรมอยา่งเหมาะสม
และคุ้นเคยกบัคูมื่อฉบบันี ้

• ต้องแนใ่จวา่คณุมีอปุกรณ์กนัการหกล้นในสถานประกอบ
การ โดยพนกังานทกุคนได้รับการอบรมเก่ียวกบัวิธีการใช้งาน
อปุกรณ์ดงักลา่ว

• ต้องแนใ่จวา่ของเสียทัง้หมดได้รับการขนย้ายโดยผู้ขนย้ายท่ีได้
รับใบอนญุาตจาก EPA

• ต้องแนใ่จวา่ของเสียทัง้หมดได้รับการบ�าบดั ฟืน้ฟ ูหรือก�าจดั
ในโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาตซึง่สามารถด�าเนินขัน้ตอนจดัการ
กบัของเสียของคณุได้

ตามท่ีระบไุว้ในหน้า 8 คณุต้องรับผิดในของเสียของคณุ แม้วา่จะ
ถกูน�าออกไปจากร้านของคณุแล้วก็ตาม คณุต้องแนใ่จวา่ผู้ รับจ้าง
ด�าเนินการกบัของเสียของคณุได้รับใบอนญุาตให้รับของเสียของ
คณุ

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือ การใช้เทคนิคตา่งๆ เพ่ือฟืน้ฟตูวัท�า
ละลายให้มากท่ีสดุ และลดของเสียของคณุให้น้อยท่ีสดุ ซึง่มีราย
ละเอียดเพ่ิมเตมิในขัน้ตอนท่ีห้า และการท�าบนัทกึรายละเอียดเพ่ือ
ตดิตามการซือ้ตวัท�าละลาย และปริมาณของเสียท่ีถกูเคลื่อนย้าย
ออกจากร้านซกัแห้งของคณุก็ถือวา่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม (ดู
ขัน้ตอนท่ีสี่)

สิ่งส�าคัญ: ผ้าขีริ้ว้ส�าหรับท�าความสะอาดและวัตถุอ่ืนๆ ไม่
ควรรวมอยู่ในของเสียจากหม้อกล่ัน เพราะอาจมีผลต่อ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงานที่บ�าบดัของเสียของคุณได้ และ
คุณอาจถูกปรับเพิ่มเตมิหากพบผ้าขีริ้ว้หรือวัตถุแปลกปลอม
อยู่ในของเสียของคุณ แนวปฏบิตัทิี่เหมาะสมกคื็อท�าความ
สะอาดผ้าขีริ้ว้เหล่านีใ้นเคร่ืองซักผ้า ในโหลดสุดท้ายก่อนที่
จะท�าความสะอาดหม้อกล่ัน ผ้าขีริ้ว้ดงักล่าวอาจน�ามาใช้ใหม่ 
หรือจะก�าจดัทิง้ร่วมกับขยะทั่วไปกไ็ด้

 การจดัการน�า้ท่ีถกูคดัแยกของคณุ
น�า้ท่ีถกูคดัแยกออกมาได้มาจากสว่นตา่งๆ ในกระบวนการซกัแห้ง 
(จากผ้าท่ีซกัแล้ว การล้างหม้อกลัน่ ผงซกัฟอกท่ีเป็นน�า้) แม้วา่
เคร่ืองซกัแห้งของคณุจะมีเคร่ืองแยกน�า้สองเคร่ือง น�า้ท่ีถกูแยกออก
มาก็จะมีตวัท�าละลายในปริมาณเลก็น้อยอยูด้่วย (หากใช้ perc จะ
มีประมาณ 150มล/ลติร) ซึง่มกัจะเกินขีดจ�ากดัท่ีได้รับอนญุาตของ
หนว่ยงานดแูลด้านน�า้ในพืน้ท่ี (ตวัอยา่ง หนว่ยงานด้านน�า้สว่น
ใหญ่จะจ�ากดัให้มี perc ได้ไมเ่กิน 1 มล/ลติร). 

มีทางเลือกหลกัๆ สามทางเลือกในการจดัการกบัน�า้ท่ีคดัแยกออก
มา ดงันี ้

• น�าออกไปบ�าบดัในฐานะของเสียท่ีเป็นอนัตราย โดยผู้ขนย้าย
ของเสียท่ีได้รับอนญุาตจาก EPA  (แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม)

• บ�าบดัด้วยเคร่ืองบ�าบดัน�า้ (เชน่ ไส้กรองคาร์บอน) แล้วทิง้ลง
ทอ่น�า้เสียท่ีสง่ตอ่ไปยงัโรงงานบ�าบดัน�า้เสีย (จ�าเป็นต้องมีข้อ
ตกลงเก่ียวกบัของเสียทางธรุกิจการค้า)

• การท�าให้ระเหย วิธีการนีจ้�าเป็นต้องใช้ระบบคาร์บอนท่ีมี
คณุสมบตัิในการดดูซบัสงูหรือเทา่เทียมกนั ก่อนท่ีจะท�าการ
ระเหย

คณุไมค่วรทิง้น�า้ท่ีถกูแยกออกไว้ในระบบถงับ�าบดัน�า้เสยีในสถาน
ประกอบการ ทิง้รวมกบัน�า้ท่ีเกิดจากพายฝุนหรือหิมะละลาย (นอก
ทอ่ระบายน�า้) ทิง้ลงพืน้หรือในระบบทอ่น�า้ทิง้ (โดยไมมี่ข้อตกลงเก่ียว
กบัของเสยีทางธรุกิจการค้าหรือไมป่ฏิบตัติามข้อตกลงดงักลา่ว)

หากคณุมีข้อตกลงเก่ียวกบัของเสยีทางการค้ากบัหนว่ยงานดแูลด้าน
น�า้ในพืน้ท่ีของคณุ คณุอาจปลอ่ยน�า้ท่ีแยกเอาไว้ลงทอ่น�า้ทิง้ได้ คณุ
จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์การบ�าบดัน�า้เสยีท่ีสถานประกอบการเพ่ือลด
ความเข้มข้นของตวัท�าละลายในน�า้ท่ีคดัแยกออกมาก่อนท่ีจะปลอ่ย
ทิง้ คณุควรใช้และบ�ารุงรักษาเคร่ืองตามค�าแนะน�าของผู้ผลติ อาจ
ต้องมีการวิเคราะห์ความเข้มข้นของตวัท�าละลายในน�า้ท่ีแยกของมา
ของคณุอยา่งสม�า่เสมอ

คณุควรใช้และรักษาเคร่ืองตามค�าแนะน�าของผู้ผลติ อาจต้องมีการ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของตวัท�าละลายในน�า้ท่ีแยกของมาของคณุ
อยา่งสม�า่เสมอ

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือไมป่ลอ่ยน�า้ท่ีถกูคดัแยกออกมาทิง้ลงใน
ทอ่น�า้ทิง้ และเก็บน�า้ดงักลา่วไปเพ่ือสง่ไปบ�าบดัยงัโรงงานซึง่สามารถ
บ�าบดัของเสยีท่ีเป็นอนัตรายได้

ควรตดิป้ายของเสียและน�า้ท่ีถกูคดั
แยกอยา่งไร
ตวัท�าละลายในการซกัแห้งบางอยา่งถกูจดัวา่เป็นสารพิษ รวมถงึ 
perc ในกรณีเชน่นี ้คณุต้องจดัการกบัของเสียของคณุในฐานะเป็น
สารพิษ ถงัหรือภาชนะบรรจทุัง้หมดท่ีใช้จดัเก็บของเสียท่ีเป็นตวัท�า
ละลายต้องตดิป้ายท่ีก�าหนดไว้ตามมาตรฐานของออสเตรเลีย: การ
จดัเก็บและการใช้สารพิษ (AS/NZS 4452:1997 ดหูน้า 26)

หากของเสียของคณุเป็นอนัตราย แนะน�าให้ตดิป้ายภาชนะบรรจุ
ของเสียทัง้หมด โดยต้องระบถุงึลกัษณะของสารนัน้อยา่งชดัเจน ผู้
ขนย้ายของเสียท่ีได้รับอนญุาตของคณุสามารถชว่ยคณุในเร่ืองนีไ้ด้ 
โดยปกติแล้วผู้ขนย้ายจะมีวิธีการตดิป้ายท่ีดีและจะให้ป้ายเหลา่นี ้
แก่คณุซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของการให้บริการ
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น�า้ท่ีถกูคดัแยกออกมาจะแสดงไว้ท่ีน่ี และจดัเก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดมิดชิดของเคร่ืองด้านนอก 
แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือเก็บน�า้ท่ีคดัแยกไว้ในภาชนะท่ีปิดมิดชิดหรือถาดกนัการหกล้น



18 | คู่มือการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมส�าหรับร้านซักแห้งเพ่ือจัดการของเสีย: ท่ีเกิดจากการซักแห้ง

การท�าบนัทกึเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับธรุกิจ อยา่งไรก็ดีการท�าเชน่นีจ้ะ
มีความส�าคญัเพ่ิมขึน้ หากคณุก่อให้เกิดของเสียท่ีเป็นอนัตราย

ในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึขัน้ตอนการท�าบนัทกึท่ีจ�าเป็นและเป็นแนว
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสมส�าหรับการท�าธรุกิจร้านซกัแห้ง

ท�าไมสิง่นีจ้งึส�าคญั      
ในคูมื่อนีแ้นะน�าให้มีการเก็บบนัทกึตา่งๆ ไว้ ซึง่จะชว่ยคณุดงัตอ่
ไปนี ้

• ปฏิบตัติามข้อก�าหนดในกฎระเบียบด้านของเสียของรัฐ
วิคตอเรีย

• แสดงวา่คณุปฏิบตัติามกฎระเบียบ หากมีเจ้าหน้าท่ี EPA มา
ตรวจสอบ

• แสดงถงึการเปลี่ยนแปลงส�าคญัในการใช้ตวัท�าละลายและ
การก่อให้เกิดของเสีย (ซึง่อาจชีถ้งึปัญหาเชน่การร่ัวไหลของ
เคร่ืองซกัแห้งของคณุ) 

ท�าความสะอาดตามแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสม
คณุควรเก็บบนัทกึทัง้หมดเก่ียวกบัการซือ้ตวัท�าละลาย บริการ
ก�าจดัและรีไซเคลิท่ีใช้เพ่ือเก็บและขนถ่ายของเสียและน�า้ท่ีคดัแยก
ไว้ของคณุ  

การบนัทกึเก่ียวกบัตวัท�าละลายและของเสียของคณุควรจะรวมถงึ
สิง่ตอ่ไปนี ้(เป็นอยา่งน้อย)

• วนัท่ีซือ้ตวัท�าละลาย/วนัท่ีขนถ่ายของเสีย

• ประเภทของวสัดุ

• ปริมาณของวสัดุ

• รายละเอียดของบริษัทท่ีเก็บวสัดุ

การบ�ารุงรักษาเคร่ืองซกัแห้งมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัการกู้ตวั
ท�าละลายและการสร้างของเสีย หากคณุมีการบ�ารุงรักษาเคร่ืองดี 
ก็จะชว่ยกู้ตวัท�าละลายได้ดีขึน้ จงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีคณุจะต้องบ�ารุง
รักษาเคร่ืองของคณุอยา่งสม�่าเสมอ (ตามค�าแนะน�าของผู้ผลติ) 
และท�าบนัทกึการบ�ารุงรักษาไว้

บนัทกึการบ�ารุงรักษาควรจะรวมถงึสิง่ตอ่ไปนี ้(เป็นอยา่งน้อย)

• วนัท่ีมีการตรวจเช็ค

• บนัทกึการตรวจเช็ค

• การซอ่มแซมและเปลี่ยนอะไหล่

หน้าตอ่ไปจะแสดงตวัอยา่งทัว่ไปส�าหรับการบนัทกึ หากจ�าเป็นอาจ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกบัการด�าเนินงานของคณุ

ตามกฎระเบียบเก่ียวกบัของเสียของรัฐวิคตอเรีย คณุจ�าเป็นต้อง
เก็บเอกสารการขนย้ายของเสียท่ีเป็นอนัตรายไว้ในสถานประกอบ
การอยา่งน้อย  2 ปี เพ่ือแสดงวา่คณุได้ปฏิบตัติามกฎระเบียบหาก
มีเจ้าหน้าท่ีจาก EPA มาตรวจสอบ การเก็บบนัทกึการซือ้ตวัท�า
ละลาย การบ�ารุงรักษา การก่อให้เกิดของเสีย การขนย้ายและการ
ก�าจดัของเสียทัง้หมดไว้เป็นเวลา 7 ปี หรือมากกวา่ ถือวา่เป็นแนว
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

ขัน้ตอนท่ี 4: 

การท�าบันทึก
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ตวัอยา่งการท�าบนัทกึ
ตารางท่ี 2 การซือ้ตวัท�าละลาย/การเก็บของเสีย แบบฟอร์มตวัอยา่ง

วนัท่ี ประเภทของตวัท�าละลาย การซือ้ตวัท�าละลาย (L) บริษัท/ลายเซน็
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ตวัอยา่งการท�าบนัทกึ
ตารางท่ี 3 แบบฟอร์มตวัอยา่งการเก็บของเสีย

วนัท่ี ประเภทของของเสีย ปริมาณของเสียท่ีจดัเก็บ บริษัท/ลายเซน็
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ตวัอยา่งการท�าบนัทกึ
ตารางท่ี 4 บนัทกึการตรวจเช็คและการบ�ารุงรักษา แบบฟอร์มตวัอยา่ง

บนัทกึการตรวจเช็คและการบ�ารุงรักษา – แบบฟอร์มตวัอยา่ง

วนัท่ี บนัทกึการตรวจเช็ค การบ�ารุงรักษาท่ีด�าเนินการไปแล้ว ลายเซน็
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แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมแสดงถงึ ‘ความทนัสมยั’ ในปัจจบุนัและมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมหมายถงึ
การกระท�าท่ีมากกวา่ข้อก�าหนดขัน้ต�่า การด�าเนินขัน้ตอนตา่งๆ ท่ี
เป็นไปได้ทัง้หมดเพ่ือป้องกนัมลพิษในดนิ แหลง่น�า้ และการด�าเนิน
ขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการจดัการอยา่งสม�่าเสมอ และแทนท่ี
เทคโนโลยีท่ีล้าสมยัด้วยอปุกรณ์ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้

เม่ือพิจารณาถงึการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้งแล้ว มี
วิธีการท่ีเป็นปฏิบตัท่ีิเหมาะสมหลายอยา่งท่ีอาจะด�าเนินการเพ่ือ
ชว่ยให้คณุลดปริมาณของเสียโดยรวมและปรับปรุงการกู้ของเสีย 
การน�าแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมมาใช้จะชว่ยลดความเสี่ยงตอ่การ
สร้างมลพิษแก่สิง่แวดล้อม และผลกระทบตอ่สขุอนามยัของมนษุย์
และสภาพสิง่แวดล้อม

ท�าไมสิง่นีจ้งึส�าคญั      
การน�าแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการ
ซกัแห้งมาใช้ สามารถชว่ยดงัตอ่ไปนี ้

• ลดความเสี่ยงในการฟ้องร้องด�าเนินคดี

• ลดการปลอ่ยของเสียและการใช้ตวัท�าละลาย

• ลดปริมาณและต้นทนุเก่ียวกบัของเสีย

• ลดความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม

• ปรับปรุงประสทิธิภาพในการประกอบการ

ผู้ประกอบการธรุกิจท่ีรับแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการของเสียในตอนนีจ้ะสามารถเตรียมตวัได้ดีขึน้เพ่ือแสดงวา่
ได้ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และได้ด�าเนินการมากกวา่และดีกวา่ข้อ
ก�าหนดขัน้ต�่า นอกจากนัน้ วิธีการตา่งๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยลดการใช้ตวั
ท�าละลายและลดต้นทนุ

ท�าความสะอาดตามแนวปฏิบตัท่ีิ
เหมาะสม    
เทคนิคและขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีได้อธิบายไว้ด้านลา่งถือวา่เป็นแนว
ปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการซกัแห้ง ไมมี่
ข้อก�าหนดท่ีจะต้องใช้วิธีการเหลา่นี ้แตก็่อาจชว่ยให้คณุลดปริมาณ
ของเสียและปรับปรุงการใช้ตวัท�าละลายได้ดีขึน้ และยงัชว่ยลด
ต้นทนุทางธรุกิจของคณุได้อีกด้วย

เม่ือเวลาผา่นไป จะมีตวัท�าละลายใหม ่ เทคโนโลยีและวิธีการ
ใหม่ๆ  ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ จงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีคณุควรทราบ
เก่ียวกบัการพฒันาใหม่ๆ  เพราะวา่การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองคือ
สว่นหนึง่ของแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม

ประเภทของเคร่ืองซกัแห้ง
คณุไมมี่ข้อผกูมดัใดท่ีจะต้องเปลีย่นเคร่ืองซกัแห้งใหม ่อยา่งไรก็ตาม 
หากถงึเวลาท่ีคณุจะต้องเปลีย่นเคร่ืองซกัแห้งใหม ่มีหลายสิง่ท่ีคณุ
ควรพิจารณาซึง่จะชว่ยให้คณุลดการใช้ตวัท�าละลาย ลดการผลติของ
เสยี และลดต้นทนุทางธรุกิจของคณุในระยะยาวได้

ในการเลอืกเคร่ืองซกัแห้งใหม ่ให้พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

• ชนิดของตวัท�าละลาย  – มีทางเลือกมากมายในท้องตลาด
นอกจาก perc ซึง่มีข้อดีและข้อเสียแตกตา่งกนั ต้องแนใ่จ
วา่คณุพิจารณาข้อมลูอยา่งรอบด้าน (พลงัในการซกั ความ
เป็นพิษ ข้อก�าหนดในการจดัการของเสีย การปลอ่ยของเสีย 
เป็นต้น) ก่อนท่ีจะตดัสนิใจ

ขัน้ตอนท่ี 5: 

ท�าตามแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมให้ส�าเร็จ
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• ประเภทของเคร่ืองซักแห้ง – เคร่ืองรุ่นใหม่ๆ  เป็นแบบ
วงจรปิด (เคร่ืองรุ่นท่ีสี่และรุ่นท่ีห้า) ซึง่หมายความวา่ตวัท�า
ละลายจะถกูอดัแนน่จากการเป่าแห้งภายในเคร่ือง โดยใช้การ
ท�าให้เยน็และการดดูซมึคาร์บอน ไมมี่การระบายอากาศออก
ไปสูบ่รรยากาศ เคร่ืองซกัแห้งใหมล่า่สดุ (รุ่นท่ีห้า) มีอปุกรณ์ท่ี
วดัการกู้ตวัท�าละลายเพ่ิมขึน้ รวมถงึพดัลมดดูอากาศ เคร่ือง
มือวดัการระเหยของตวัท�าละลายภายใน และอปุกรณ์ลอ็คท่ี
จะไมส่ามารถเปิดเคร่ืองได้จนกวา่ความเข้มข้นในการระเหย
ของตวัละลายจะต�่ากวา่ระดบัท่ีก�าหนด ซึง่หมายความวา่การ
ใช้เคร่ืองซกัแห้งใหมท่ี่มีประสทิธิภาพมากขึน้จะชว่ยลด
ปริมาณการสญูเสียตวัท�าละลายท่ีจะระเหยไปในอากาศได้ดี
ย่ิงขึน้

การท�าความสะอาดหม้อกลัน่
ขัน้ตอนตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมส�าหรับการ
ท�าความสะอาดหม้อกลัน่

• แนะน�าให้ท�าความสะอาดสารตกค้างในหม้อกลัน่อยา่งน้อย
สปัดาห์ละสองครัง้ เพ่ือท่ีจะช�าระล้างน�า้ยาซกัผ้าแบบใหมท่ี่
สามารถยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาตภิายในชว่งเวลาสัน้ๆ 

• ต้องปลอ่ยให้หม้อกลัน่แห้งอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง

• ต้องปลอ่ยให้หม้อกลัน่เย็นลงก่อนซกัแห้ง อาจทิง้ไว้ข้ามคืน

• ย้ายสารตกค้างในหม้อกลัน่เข้าไปเก็บในภาชนะปิด หากท�าได้
ใสอ่ปุกรณ์ท่ีปิดมิดชิด

การเปลี่ยนไส้กรอง
แหลง่ของเสียอ่ืนๆ ก็คือไส้กรองท่ีใช้แล้วทิง้ มีไส้กรองหลกัสอง
ชนิดท่ีใช้ในเคร่ืองซกัแห้งคือ ไส้กรองแบบแผน่กลม หรือไส้กรองท่ี
เป็นกลอ่ง เคร่ืองซกัแห้งแบบเก่าจะใช้ไส้กรองท่ีเป็นกลอ่งซึง่มีตวั
ชว่ยกรอง (ดินเบาหรือซลิก้ิา) หรือกระดาษ หรือคาร์บอน ไส้กรอง
แบบแผน่กลมใหมไ่มจ่�าเป็นต้องใช้เคร่ืองชว่ยกรองและสามารถ
ท�าความสะอาดได้ (หรือน�ามาใช้ใหมไ่ด้) โดยไมเ่ปิดออก

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือให้ใช้ไส้กรองท่ีสามารถน�ามาใช้ใหมไ่ด้
แทนท่ีแบบใช้แล้วทิง้

อยา่งไรก็ตาม หากเคร่ืองซกัแห้งของคณุใช้ไส้กรองแบบกลอ่ง ควร
พิจารณาใช้ขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้ป็นแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมส�าหรับการ
เปลี่ยนกลอ่งไส้กรองท่ีใช้แล้ว

• ต้องแนใ่จวา่ความดนัเคร่ืองซกัแห้งของคณุอยูใ่นระดบัท่ีผู้ผลติ
แนะน�า ก่อนท่ีจะเปลี่ยนไส้กรอง

• ดงึสว่นไส้กรองออกไปใสใ่นหม้อกลัน่ของเคร่ือง

• ปลอ่ยทิง้ไว้ค้างคืนให้สิง่ตกค้างระบายออกจากไส้กรองให้
หมด

• ดงึไส้กรองออกมา ใสเ่ข้าไปในเคร่ืองซกัแห้ง แล้วป่ันจนกระทัง่
ถงึชว่งป่ันแห้ง (ต้องเป็นรอบท่ีตัง้ไว้ส�าหรับการป่ันแห้งโดย
ไมใ่ชก่ารท�างานของเคร่ืองแบบอตัโนมตั)ิ

• ดงึไส้กรองออก เก็บไว้ในถงุพลาสตกิท่ีปิดสนิทและตดิป้ายไว้

• หากของเสียของคณุเป็นอนัตราย ให้ทิง้ไส้กรองในท่ีได้รับใบ
อนญุาตให้บ�าบดัของเสียท่ีเป็นอนัตราย

เคร่ืองซกัแห้งบางเคร่ืองใช้ระบบการกรองด้วยผงฝุ่ น ซึง่จะก่อให้
เกิดของเสียท่ีเรียกวา่สารตกค้างท่ีเป็นผงฝุ่ นจากการหงุต้ม หรือ 
“เศษผง” ของเสียเหลา่นีอ้าจเป็นอนัตราย ดขูัน้ตอนท่ีสองเก่ียวกบั
วิธีตดัสนิใจในเร่ืองนี ้

แนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมก็คือเก็บของเหลวจากหม้อกลัน่ไว้ในภาชนะท่ีปิดอยา่งมิดชิด (เชน่ท่ีแสดงไว้ข้างลา่ง) ตลอดเวลา
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การบ�ารุงรักษา
บริเวณท่ีจดัเก็บของเสียควรจะได้รับการตรวจเช็คเป็นประจ�าดงัตอ่
ไปนี ้

• ต้องให้แนใ่จวา่ภาชนะบรรจขุองเสียทัง้หมดอยูใ่นสภาพท่ีดี 
(ไมมี่รอยแตก รอยร่ัว ผนกึ/ฝาปิดแนน่)

• ต้องให้แนใ่จวา่พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีจดัเก็บของเสียอยูใ่นสภาพท่ีดี 
(พืน้หรือพืน้ผิวภาชนะท่ีปิดอยา่งมิดชิดและไมมี่รอยแตก)

เคร่ืองซกัแห้งควรจะได้รับการบ�ารุงรักษาอยา่งสม�่าเสมอ การบ�ารุง
รักษาเคร่ืองอยา่งไมเ่หมาะสมอาจลดความสามารถของเคร่ืองท่ี
จะกู้ตวัท�าละลายและอาจท�าให้เกิดของเสียเพ่ิมขึน้ และเพ่ิมต้นทนุ
ทางธรุกิจ ท�าตามค�าแนะน�าของผู้ผลติในเร่ืองความถ่ีท่ีเหมาะสม
จ�าเป็นในการบ�ารุงรักษาเคร่ือง

การจ�ากดัพืน้ท่ี
วิธีการจ�ากดัพืน้ท่ีคือการกระท�าท่ีคณุสามารถป้องกนัไมใ่ห้ตวัท�า
ละลายและของเสียถกูปลอ่ยออกไปสูส่ภาพแวดล้อม ควรปฏิบตัิ
ตามแนวทางท่ีเหมาะสมดงัตอ่ไปนี ้

• ต้องให้แนใ่จวา่ไมมี่ทอ่ระบายน�า้อยูใ่กล้กบัเคร่ืองซกัแห้ง ตวั
ท�าละลายและบริเวณท่ีจดัเก็บของเสีย หรือพืน้ท่ีใดๆ ท่ีคณุใช้
ตวัท�าละลาย

• ปิดภาชนะทัง้หมดให้เรียบร้อยเม่ือไมใ่ช้งาน และโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงขณะเคลื่อนย้ายภาชนะเหลา่นัน้ ซึง่รวมถงึภาชนะ
บรรจตุวัท�าละลาย ของเสีย น�า้ท่ีคดัแยกไว้ ไมว่า่จะเพียงบาง
สว่นหรือเตม็ภาชนะ  ไส้กรองท่ีบรรจกุลอ่งท่ีใช้งานแล้ว ( ควร
เก็บใสถ่งุหรือภาชนะท่ีปิดสนิท

• ห้ามเก็บของเสยีหรือตวัท�าละลายในปริมาณมากไว้ เพราะเสีย่ง
ตอ่การหกล้น เก็บถงัใสข่องเหลวและตวัท�าละลายไว้ให้น้อย
ท่ีสดุ

การกู้และซีไซเคลิตวัท�าละลาย
มีการด�าเนินการหลายอยา่งท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการซกัแห้งท่ีมี
เป้ามายให้มีการฟืน้ฟแูละน�าตวัท�าละลายกลบัมาใช้ใหมไ่ด้มาก
ท่ีสดุ รวมถงึ

• อปุกรณ์ท�าให้เกิดการอดัแนน่

• อปุกรณ์การดดูซบัด้วยคาร์บอน

หากเคร่ืองซกัแห้งของคณุไมส่ามารถใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์เหลา่นี ้
ได้ อาจจะหาทางตดิตัง้อปุกรณ์เสริม สิง่เหลา่นีช้ว่ยปรับปรุงการกู้
ตวัท�าละลายได้อยา่งมาก ซึง่ชว่ยลดของเสียและการลดการใช้ตวั
ท�าละลายในระยะยาว

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิจากซพัพลายเออร์เคร่ืองจกัรของคณุ
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หากคณุมีค�าถามหรือต้องการความชว่ยเหลือใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูใ่นคูมื่อฉบบันี ้หนว่ยงานตอ่ไปนีส้ามารถให้ความชว่ยเหลือได้ 

สมาคมอุตสาหกรรม  
Drycleaning Institute of Australia (DIA) 
http://www.drycleanersweb.com.au/ 
1300 134 511

สอบถาม EPA Victoria   
http://www.epa.vic.gov.au/ 
1300 372 842

Occupational Health & Safety   
http://www.vwa.vic.gov.au/ 
1800 136 089

เอกสารและเว็บไซต์ส�าหรับอ้างอิง

EPA Victoria Industrial Waste Regulations 
http://www.legislation.vic.gov.au/ 
Environment Protection Act 1970 และ Environment Protection (Industrial Waste Resource) Regulations 2009) ) มีส�าหรับให้เข้าดู
และดาวน์โหลด

EPA Victoria Industrial Waste Resource Guidelines 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/industrial-waste-resourceguidelines 
รวมถงึค�าแนะน�าเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัติามกฎระเบียบส�าหรับของเสียทางอตุสาหกรรมของ EPA Victoria

บทน�าเก่ียวกับ Environment Protection (Industrial Waste Resource) Regulations 2009  
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg100

EPA Victoria Waste Categorisation 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2010/december/iwrg600-2 
รวมถงึค�าแนะน�าเก่ียวกบัประเภทของเสียและการจดัประเภทส�าหรับของเสียท่ีเป็นอนัตรายทางอตุสาหกรรมและตอ่ดนิ

แหล่งและบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้

ข้อมูลเพ่ิมเติม
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EPA Victoria Prescribed Industrial Waste (PIW) Classifications 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/prescribed-industrial-wasteclassifications 
รวมถงึค�าแนะน�าเก่ียวกบัการจดัประเภทของเสียท่ีเป็นอนัตราย (PIW)

EPA Victoria Solid Industrial Waste Hazard Categorisation and Management (IWRG631)  
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg631 
ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการจดัประเภทของเสียทางอตุสาหกรรมชนิดแข็ง 

ค�าแนะน�าการจดัเกบ็ในภาชนะที่มดิชดิของ EPA Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/1992/december/347 
ค�าแนะน�าเก่ียวกบัระบบการจ�ากดัพืน้ท่ีส�ารองส�าหรับของเหลว ซึง่หากมีการหกล้น จะก่อให้เกิดมลพิษหรือเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับของ EPA Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/compliance-and-enforcement/fees-and-penalties 
มลูคา่ของคา่ธรรมเนียมและการปรับก�าหนดโดยผู้ดแูลด้านการเงินของรัฐวิคตอเรียในแตล่ะปีงบประมาณ และหาดไูด้จากเวบ็ไซต์ของ 

EPA Victoria 

หน่วยงานคุ้มครองการท�างานของรัฐวคิตอเรีย: ผลิตภณัฑ์อันตราย 
http://www.vwa.vic.gov.au/safety-and-prevention/health-and-safety-topics/dangerous-goods 
รวมถงึค�าแนะน�าเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัติามกฎระเบียบเก่ียวกบัผลติภณัฑ์อนัตราย guidance on how to comply with the Dangerous Goods 
(การจดัเก็บและการใช้) ปี 2012

มาตรฐานออสเตรเลีย: SAI Global 
http://infostore.saiglobal.com/store/



คูมื่อฉบบันีจ้ดัท�าขึน้โดย Hyder Consulting

การจดัท�าคูมื่อ โดยได้รับเงินทนุจาก HazWaste fund 
บริหารงานโดย EPA Victoria และได้รับการสนบัสนนุ
จาก  Drycleaning Institute of Australia

วนัท่ีเผยแพร่:28 มกราคม 2015
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