










ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  วธิีการก าจดัมูลฝอยตดิเชื้อด้วยวิธีอืน่ 

พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ของประเทศส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้น  
จากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม  ศูนย์แยกกักในชุมชน  (Community  Isolation)  
การแยกกักที่บ้าน  (Home  Isolation)  ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ   
SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  (COVID-19  Antigen  
test  self-test  kits)  ที่ใช้แล้วและสถานที่อื่น ๆ  ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้อง
ตกค้างสะสม  และรอการก าจัด  ณ  สถานที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เนื่องจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอแก่การก าจัดตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุม
ได้ยากมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดวิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้แล้ว 
ในสภาวะการณ์เร่งด่วนในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค   
และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุด   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  (๔)  ของข้อ  25  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  วิธีการก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้
ด้วยวิธีอื่น  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่อาจก าจัดเพ่ือควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ 

ด้วยวิธีที่ก าหนดไว้แล้วตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใน  (๑)  (๒)   
และ  (๓)  ของข้อ  ๒๕  ได้โดยเร็วนั้น  ให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการน าไปก าจัด   
ในสถานที่ที่สามารถท าลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า   ๗๖๐  องศาเซลเซียส  
และท าลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส   

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานที่
ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔

































ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการน ามูลฝอยตดิเชื้อ  COVID-19  มาใช้เปน็เชื้อเพลิง   

พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการน ามูลฝอยติดเชื้อ   
COVID-19  มาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน  หรือขยะอุตสาหกรรม 
เป็นเชื้อเพลิง  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบญัญตั ิ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุม 
ครั้งที่  40/๒๕๖๔  (ครั้งที่  749)  เมื่อวันที่  22  กันยายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขการน ามูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  มาใช้เป็นเชื้อเพลิง  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“มูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   

ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม  ศูนย์แยกกักในชุมชน  (Community  Isolation)   
การแยกกักที่บ้าน  (Home  Isolation)  หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   
ที่มีอาการไม่รุนแรง  (Hospitel)  ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ  SARS-CoV-2   
(เชื้อก่อโรค  COVID-19)  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง  (COVID-19  Antigen  test  self-test  kits)   

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน  หรือ 
ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง 

ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตน ามูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  มาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ผิดเงื่อนไข
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน  ดังต่อไปนี้   

(1) ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า   
(2) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน   
(3) ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการปอ้งกนั  แกไ้ข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ก่อนเริ่มด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ

ต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทราบด้วย 

้หนา   ๓๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการขนส่ง  การจัดเก็บ  และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
COVID-19  รวมถึงฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข   

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตท่ีน ามูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  มาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ต้องมีเตาเผาขยะ 
ส าหรับใช้ในการท าลายมูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  ๗๖๐  องศาเซลเซียส   
และท าลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข   

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่น ามูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  มาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ต้องควบคุม
มาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่จะน ามูลฝอยติดเชื้อ  COVID-19  มาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ให้แจ้ง 
ความประสงค์เป็นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก่อนเริ่มด าเนินการ 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้   และ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้   
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด   

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๓๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔
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แผนเตรียมการเพ่ิมศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือช่ัวคราวในระยะเรงดวน   
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19  

(รายช่ือโรงงานฯ ท่ีสามารถรับกำจัดมูลฝอยติดเช้ือเปนการช่ัวคราว) 

 

 

 

 

 



2 
 

แผนเตรียมการเพ่ิมศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือช่ัวคราวในระยะเรงดวน ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19  
(รายช่ือโรงงานฯ ท่ีสามารถรับกำจัดมูลฝอยติดเช้ือเปนการช่ัวคราว) (ตอ) 

พ้ืนท่ี/จังหวัด สถานท่ีรองรับการกำจัดช่ัวคราว 

 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ศูนยกำจัดมูลฝอยท่ัวไปหนองแขม (500 ตัน/วัน)  
โทร. 02 241 3800 

 ปริมณฑลและ 
 ภาคตะวันออก  

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจนีบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด  

1. บจ. เวสท แมเนจเมนท สยาม จ. สมุทรปราการ (34.2 ตัน/
วัน) โทร. 02 709 2546 
2. บมจ. อัคคีปราการ จ.สมุทรปราการ (5 ตัน/วัน)  
โทร. 02 323 0714-21 
3. บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จ.ระยอง (286.8 ตัน/วัน) 
โทร. 03 897 4333 
4. บจ. ชลบุร ีคลีน เอ็นเนอรยี่ จ. ชลบุร ี(360ตัน/วัน) 
โทร. 06 571 7796 

ภาคกลางและ
ภาคเหนือ  

สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร ตาก เพชรบูรณ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย 
แพร  อุตรดิตถ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา เชียงราย  

1. บจ. โชติฐกรณพิบูลย จ.นครสวรรค (รับเพ่ิมไดอีก 100 ตัน/
วัน) โทร. 08 1100 4980 
2. บมจ. เอวา แกรนดเอ็นเนอรยี่ จ.พิจิตร (30-40 ตัน/วัน) 
โทร. 05 661 9751 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลาง 

นครพนม บึงกาฬ  หนองคาย  เลย หนองบัวลำภู อุดรธาน ี สกลนคร  มุกดาหาร  กาฬสินธุ 
ยโสธร ขอนแกน ชัยภูมิ  มหาสารคาม อำนาจเจริญ  รอยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร  
ศรีสะเกษ บุรรีัมย นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อางทอง  

1. ทม.วารินชำราบ จ. อุบลราชธาน ี(รับเพ่ิมได 8 ตัน/วัน) 
โทร. 04 526 9680 
2. บมจ. ทีพีไอ โพลีน จ.สระบุรี  (300 ตัน/วัน) 
โทร. 03 635 8999/ 02 213 1039 
3. บมจ. SCG เตาเผาปูนซีเมนต จ.สระบุรี (16 ตัน/วัน) 
โทร. 03 624 0000 ตอ 98/ 02 586 3333 



3 
 

4. บมจ. เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จ. สระบุรี (80-90 ตัน/วัน) 
โทร. 03 620 0294 

ภาคตะวันตก  นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีประจวบคีรขัีนธ บจ. รีคัฟเวอรี่ เฮาส  จ.พระนครศรีอยุธยา (60-70 ตัน/วัน) 
โทร. 03 575 0113 

 ภาคใต  ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา กระบี่  ตรัง พัทลุง  นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

บมจ. SCG เตาเผาปูนซีเมนต จ.นครศรีธรรมราช (10 ตัน/วัน) 
โทร. 07 553 8222/ 02 586 3333 

สถานท่ีรับกำจัดช่ัวคราว 12 โรงงาน มีศักยภาพการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือเพ่ิมเติมไดประมาณ 1,300  ตัน/วัน 
 


