
ขอแนะนําในการคัดแยก, บรรจุ และจัดเก็บกระปองสเปรย และกระดาษฟลอยดอลูมิเนียม 
 

กระปองสเปรย 
 

1. คัดแยกกระปองสเปรยออกจากกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทอื่น โดยเด็ดขาด 
2 ทําการไลแรงดันอากาศออกจากกระปองสเปรยโดยการกดปุมฉีดสเปรย หรือถอดฝาฉีดสเปรยออก 
3 เจาะกระปอง และบบีอัดกระปองสเปรยใหแบนทุกใบเพื่อใหมัน่ใจไดวาภายในกระปองปราศจาก

แรงดันอากาศแลว 
4 หากกระปองสเปรยที่จัดเก็บไวมีปริมาณมาก ใหจัดเก็บไวในภาชนะ เชน ถงั 200 ลิตรฝาใหญปดฝา 

หรือลังไม เปนตน 
5 หากกระปองสเปรยที่จัดเก็บไวมีปริมาณนอย และตองการจัดสงมากําจัดพรอมกับกากของเสยีประเภท

อ่ืนๆ ใหนํากระปองสเปรยที่เจาะและบีบอัดแลวบรรจุลงในภาชนะถัง 200 ลิตรฝาใหญปดฝาและ
รัดเข็มขัดใหมิดชิด หรือบรรจุในภาชนะถงุ Big Bag มดัปากถงุใหเรียบรอยพรอมกับติดสติ๊กเกอรระบุ
ประเภทของกากของเสยีใหชัดเจน 

 
กระดาษฟลอยดอลูมิเนยีม 
 

1. คัดแยกกระดาษฟลอยดอลูมเินียมออกจากกากของเสียอตุสาหกรรมประเภทอื่นโดยเด็ดขาด 
2. หากกระดาษฟลอยดอลูมิเนียมที่จัดเก็บไวมีปริมาณมาก ใหจัดเก็บไวในภาชนะถงั 200 ลิตรฝาใหญ

ปดฝา หรือถงุ Big Bag มัดปากถงุใหสนทิ 
3. หากกระดาษฟลอยดอลูมิเนียมที่จัดเก็บไวมีปริมาณนอย และตองการจัดสงมากาํจดัพรอมกับกากของ

เสียประเภทอืน่ๆ ใหนํากระดาษฟลอยดอลูมิเนียมบรรจุไวในภาชนะถัง 200 ลิตรฝาใหญปดฝาและ
รัดเข็มขัดใหมิดชิด หรือบรรจุในภาชนะถงุ Big Bag มัดปากถงุใหเรียบรอย พรอมติดสติ๊กเกอรระบุ
ประเภทของกากของเสยีใหชัดเจน 

 
หมายเหต ุ

หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกบัการบรรจุและจัดเก็บกาก กรุณาติดตอผูแทนเทคนิคสวนขาย 
หรือเจาหนาทีศู่นยบริการลกูคา เพื่อขอคําแนะนํากอนจัดสงกากของเสียมาบาํบัดและกําจัด 
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ขอแนะนําในการจัดเกบ็และการบรรจุกากอุตสาหกรรม 
 

1. กากประเภทกรดกัดกรอน (Acid Corrosivity) 
1.1  ของเหลวที่มปีริมาณมาก 

-  ใสถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร หรือขนาดเล็กกวา ฝาเล็กปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
-  แทงคพลาสติกขนาด 10 ลบ. ม. 

1.2      ของเหลวที่มีปริมาณนอย 
-  ใสถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
- หากเปนขวดแกวใหหอหุมดวยวัสดุกนักระแทก หรือวัสดุดูดซับแลวบรรจุลงในถัง 
ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร (หรือลังไมขนาด 1.15 X 1.15 เมตร) 

1.3     กึง่ของแขง็-เหลว (เปยก) ที่มีปริมาณมาก หรือปริมาณนอย 
-  ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 

1.4     ของแข็ง (แหง) ที่มีปรมิาณมาก หรอืปริมาณนอย 
-  ถังเหล็กหรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอรและวางบน 

Pallet 
-  บรรจุในถุง Big Bag มัดปากถงุใหสนทิและวางบน Pallet 

 

2. กากประเภทดางกัดกรอน (Alkaline Corrosivity) 
2.1     ของเหลวที่มีปริมาณมาก 

-  ใสถังเหลก็หรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
-  แทงคพลาสติกขนาด 10 ลบ. ม. 

2.2     ของเหลวที่มีปริมาณนอย 
- ใสถังเหล็กหรอืพลาสติกขนาด 200 ลิตร หรือขนาดเล็กกวาฝาเล็กปดสนิท พรอมติด 
สต๊ิกเกอร 

- หากเปนขวดแกวใหหอหุมดวยวัสดุกนักระแทก หรือวัสดุดูดซับแลวบรรจุลงในถัง 
ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร (หรือลังไมขนาด 1.15 X 1.15 เมตร) 

2.3 กึ่งของแข็ง-เหลว (เปยก) ที่มีปริมาณมาก หรือปริมาณนอย 
-  ถังเหลก็หรอืพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร 

2.4      ของแขง็ (แหง) ที่มีปรมิาณมาก หรอืปริมาณนอย 
-  ถังเหลก็หรอืพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร และวางบน 

Pallet 
-  บรรจุในถุง Big Bag มัดปากถงุใหสนทิและวางบน Pallet 
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3. กากอันตราย (Hazardous) 
3.1 ของเหลวที่มปีริมาณมาก 

-  ใสถังเหลก็หรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
- แทงคขนาด 10 ลบ. ม. หรือขนาดเล็กตามปริมาณของเสยี 
- บอพักน้าํคอนกรีต 

 3.2      ของเหลวที่มีปริมาณนอย 
-  ใสถังเหลก็หรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
- ใสถังเหล็กหรอืพลาสติกขนาด 20-25 ลิตร ปดฝาสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร บรรจุใสลังไม   
ขนาด 1.15 X 1.15 เมตร พรอมติดสติ๊กเกอร 

- แทงคขนาด 5 ลบ. ม. 
- บอพักน้าํคอนกรีต 

  3.3    กึ่งของแข็ง-เหลว (เปยก) ที่มปีริมาณมาก หรือปริมาณนอย 
-  ถังเหลก็หรอืพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร 

  3.4    ของแข็ง (แหง) ทีม่ีปริมาณมาก หรือปริมาณนอย 
 -  ถังเหล็กหรอืพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอรและวางบน 

Pallet 
- บรรจุในถุง Big Bag มัดปากถุงใหสนทิและวางบน Pallet 
- บรรจุในลังไมขนาด 1.15 X 1.15 เมตร พรอมติดสติ๊กเกอร 

 

4.  กากไมอันตราย (Non-Hazardous) 
 4.1 ของเหลวที่มปีริมาณมาก 
                   -  ถังเหล็กหรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กหรือฝาใหญปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร 
                   -  แทงคขนาด 10 ลบ. ม.หรือขนาดเล็กตามปริมาณของเสยี 

            -  บอพักน้าํคอนกรีต 
 4.2     ของเหลวที่มีปริมาณนอย 

                 -  ใสถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ฝาเล็กปดสนทิ พรอมติดสติ๊กเกอร 
 -  ใสถังเหลก็หรือพลาสติกขนาด 20-25 ลิตร ปดฝาสนทิ ติดสติ๊กเกอร บรรจุใสลังไมขนาด

1.15 X 1.15 เมตร พรอมติดสติ๊กเกอร 
4.3 กึ่งของแข็ง-เหลว (เปยก) ที่มีปริมาณมาก หรือปริมาณนอย 

                   -  ถังเหล็กหรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอร 
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4.4      ของแข็ง (แหง) ทีม่ีปริมาณมาก หรือปริมาณนอย 
 - ถังเหล็กหรือพลาสติกขนาด 200 ลิตร ฝาใหญปดสนิท พรอมติดสติ๊กเกอรและวางบน 

Pallet 
                   -  บรรจุในถงุ Big Bag มัดปากถุงใหสนทิและวางบน Pallet 
                   -  บรรจุในลังไมขนาด 1.15 X 1.15 เมตร พรอมติดสติ๊กเกอร 
 
หมายเหต ุ  

1.  กรณีที่บรรจุกากในภาชนะพลาสติก หรือแกลลอน ขนาด 20-25 ลิตร ควรปดฝาใหสนทิแลว
บรรจุใสลังไมขนาด 1.15 X 1.15 เมตร โดยหามวางภาชนะซอนกนัในลังไมเดียวกนัโดยเด็ดขาด สวนความ
สูงของลังไมนัน้ใหปรับตามความสงูของภาชนะบรรจุ ในการขนสงสามารถนาํลังไมซอนกันได 1 ชัน้ 

2. หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกบัการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม กรุณาติดตอผูแทนเทคนิคสวน
ขาย หรือเจาหนาที่ศูนยบริการลูกคา เพื่อขอคําแนะนาํและจดัเก็บของเสียอยางถูกตอง ติดตอฝาย
การตลาดและลูกคาสัมพนัธ 02-4528314-33, 01-8302562 
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