
การแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อสะสม
ภายในประเทศ

กร.2 กรอ.







การด าเนินการแก้ไขประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนฯ ระยะเร่งด่วน

หน่วยงาน ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค การด าเนินการ

1. กระทรวงอุตสาหกรรม - ต้องออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการยกเว้นเงื่อนไขการอนุญาตให้
ผู้รับใบอนุญาตฯ ให้สามารถรับมูลฝอยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ของโรงงาน เป็นการชั่วคราวได้และการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
แล้วแต่กรณี

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการน ามลูฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ของโรงงานเปน็การชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 
8 ตุลาคม 2564
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของ
โรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 
8 ตุลาคม 2564

2. กระทรวงสาธารณสุข 1. ต้องออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
เตาเผาแบบสองห้องเผา และมาตรการควบคุมอุณหภูทิห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. ต้องออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว
และยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ .ศ. 2564
ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทาง การจัดตั้งที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว 
มาตรการขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 
3. กฎกระทรวง การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการท้องถิ่นกับราชการ
ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564



การด าเนินการแก้ไขประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนฯ ระยะเร่งด่วน

หน่วยงาน ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค การด าเนินการ

3. ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

- ต้องยื่นขออนุญาตเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานและยกเว้นการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติที่ดี (COP) 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ. 2550 เพ่ือให้สามารถรับ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ รวมถึงการยกเว้นเงื่อนไขตามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนตามกฎหมายนั้น

1. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน า
มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2564
2. หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ไม่ขัดข้องต่อแนวทางการด าเนินการ หาก กรอ . 
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแทน กกพ. ต่อกรณีที่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าประสงค์จะน า
มูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม (หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ สกพ 5502/10138 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564)

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- โรงงานบางรายต้องส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาขยะติด
เชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สามารถด าเนินการต่อไปได้

- หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า โครงการ กิจการหรือการด าเนินการของโรงงาน
ซึ่งได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบรายงานฯ แล้ว 
กรอ. สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของ
โรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (หนั งสือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1010.3/16728 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)



หนังสือตอบข้อหารือแนวทางทางการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก สผ.



หนังสือตอบข้อหารือแนวทางทางการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก กกพ.



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายการน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ของโรงงานเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อ 1) กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนให้โรงงานจ าพวกที่ 3 ประเภทดังต่อไปนี้
1.1) โรงงานล าดับที่ 88(2) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรม หรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

1.2) โรงงานล าดับที่ 101 เฉพาะโรงปูนซีเมนต์และโรงงานก าจัดของเสียเฉพาะทีก่ าจัดโดยกระบวนการเผา

1.3) โรงงานล าดับที่ 102 เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจ าหน่ายไอน้ า (Steam Generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอตุสาหกรรมหรือ
แบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

ข้อ 2) ต้องมีการก ากับดูแลตามกฎหมายเพื่อมิให้ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่
อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานด้วย

ข้อ 3) ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของ
โรงงาน   เป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อ 1) โรงงาน หมายถึง โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่ตั้งอยู่ทั้งนอกและในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30

1.1) โรงงานล าดับที่ 88(2) เฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรม หรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

1.2) โรงงานล าดับที่ 101 เฉพาะโรงปูนซีเมนต์และโรงงานก าจัดของเสียเฉพาะทีก่ าจัดโดยกระบวนการเผา

1.3) โรงงานล าดับที่ 102 เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจ าหน่ายไอน้ า (Steam Generating) ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะชุมชนหรือขยะอตุสาหกรรมหรือ
แบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรงและใช้เช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel)

มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ศูนย์แยกกักในชุมชนและ
สถานที่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยมีคม ชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือสัตว์ มูลฝอยที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ท่อพีวีซี 
แผ่นพลาสติกไวนิล และมูลฝอยที่เผาไม่ได้ เช่น โลหะ แก้ว

ข้อ 2) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก

ข้อ 3) กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก กรอ. ก่อนจะด าเนินการ

โดยการยื่นขอความเห็นชอบให้ยื่นที่ สอจ. ในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ ส าหรับโรงงานในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นค าขอที่ กรอ.



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของ
โรงงาน   เป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ต่อ)

ข้อ 4) โรงงานที่จะขอความเห็นชอบฯ ต้องมีการด าเนินการ

4.1) มีระบบจัดการไอเสียจากเตาเผา

4.2) มีสถานที่รองรับมูลฝอยติดเช้ือที่สามารถป้อนเขา้สู่เตาเผาได้ทันที โดยที่พนักงานไม่สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อโดยตรง

ข้อ 5) โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบฯ ต้องไม่มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อและไม่กองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนอกพื้นที่รองรับ

ข้อ 6) โรงงานที่ได้รับความเห็บชอบฯ ต้องจัดท าบันทึกข้อมูลประจ าวันไว้ที่โรงงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้

6.1) ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รับเข้ามาในโรงงาน

6.2) ปริมาณการเผามูลฝอยติดเช้ือ

6.3) สภาวะการเผาไหม้ ได้แก่ อุณหภูมิการเผา ปริมาณก๊าซออกซิเจน และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อ 7) โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบฯ ต้องท าการตรวจวัดและรายงานปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องระบายของโรงงาน ทุก 1 เดือน



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของ
โรงงาน   เป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ต่อ)

ข้อ 8) กรณีโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบฯ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือกระท าการก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้มีการยกเลิกความเห็นชอบฯ และหากมีความจ าเป็นให้ออกค าสั่งตาม ม.37 หรือ ม.39
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้โรงงานที่ได้รับความเห็นชอบฯ ด าเนินการใดๆ ก็ได้ 

เมื่อโรงงานได้ด าเนินการตามค าสั่ง ม.37 หรือ ม.39 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากโรงงานประสงค์จะน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ของโรงงานเป็นการชั่วคราวอีก ให้ด าเนินการตามประกาศนี้

ข้อ 9) กรณีที่ได้มีการออกประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่าความเห็นชอบที่ กรอ. ได้ให้ไว้สิ้นสุดลงในวันที่ออกประกาศ

ข้อ 10) การที่โรงงานได้รับความเห็นชอบฯ ตามประกาศนี้ ไม่มีผลเป็นการยกเว้นในการที่โรงงานจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงงาน       
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว



บัญชีรายการเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเพื่อน ามูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิง
ในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว



ขั้นตอนการพิจารณาการขอความเห็นชอบเพื่อน ามูลฝอยติดเชือ้มาเป็นเชื้อเพลิง
ในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอฯ ที่ สอจ.
(โรงงานอยู่นอกเขต กทม.)

สอจ. 
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

สอจ. ส่งเรื่องพร้อมแจ้งความเห็นต่อ กรอ.

กรอ. 
พิจารณา

กรอ. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาต (ล าดับที่ 7)

รายละเอียดไม่ครบถว้น ส่งเรื่องแจ้งผู้ขอฯ

ครบถ้วน

เห็นชอบ

แจ้งสอจ./ผู้ขอฯ

รายละเอียดไม่ครบถว้น ส่งเรื่องแจ้ง สอจ./ผู้ขอฯ

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอฯ ที่ กรอ.
(โรงงานอยู่ในเขต กทม.)

แจ้ง กกพ./สผ. กรณีที่เกี่ยวข้อง



ตัวอย่างหนังสือให้ความเหน็ชอบการน ามูลฝอยติดเชือ้มาเป็นเชื้อเพลิง
ในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว 



ตัวอย่างการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตล าดับที ่7



กรณีศึกษา 
บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จก. (มหาชน)

จ. สระบุรี



ขั้นตอนการปฏิบติังานในการรับเผาขยะCovid-19























กรณีศึกษา 
บ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จก. (มหาชน)

จ. ระยอง



แสดงแผนทีจุ่ดรวบรวมขยะตดิเชือ้ และโรงไฟฟ้าขยะ RDF (เส้นทางการขนส่งเข้าเตาเผาขยะ)
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จุดรวบรวมขยะตดิเชือ้
(เตาเผาขยะตดิเชือ้ 
อบจ.ระยอง) 

โรงไฟฟ้าขยะ RDF
(เตาเผาขยะ)
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แสดงแผนที ่เส้นทางการขนส่งขยะตดิเชือ้ เข้าเตาเผาขยะ

ระยะทาง 800 เมตร
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แสดงอุปกรณใ์ช้รวบรวมขยะตดิเชือ้ ส่งโรงไฟฟ้าขยะ RDF (ส่งเข้าเตาเผาขยะ)

1. เป็นตาข่ายเชอืกใบใหญ่ 
2. รวบรวมขยะตดิเชือ้ถุงเลก็ ทีม่สีแีดง สขีาว สีด า 
3. รวบรวมคร้ังละ 500-1,000 ก.ก. แล้วมัดทีก้่นตา

ข่าย (เชอืกมัดแบบกระตุก)
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แสดงอุปกรณใ์ช้รวบรวมขยะตดิเชือ้ ส่งโรงไฟฟ้าขยะ RDF (ส่งเข้าเตาเผาขยะ)

1. ใช้เครนเกีย่วหูตาข่ายหิว้ขึน้เตา 
2. แก้มัดก้นตาข่าย กระตุกปลดเชอืก 
3. ขยะจะไหลลงถาดรับ (Hopper) ทีต่ดิตัง้ไว้
4. ขยะไหลลงถังป้อนเชือ้เพลงิของเตาเผาขยะ
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ขยะตดิเชือ้ส่งเข้าโรงไฟฟ้าขยะ RDF (เผาไหม้ภายในเตาเผาขยะ)



ขอบคุณครับ
Q & A


