
นโยบายและแนวทาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของกรุงเทพมหานคร

โดย
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด กทม.



สถานพยาบาล
4,280 แหง

จัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมายกําหนด ???









“มูลฝอย  หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 

เศษพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึง

สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความ

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”

พ.ร.บ.การสาธารณสุข

เปนอํานาจราชการสวนทองถิ่น

 กฎหมายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ



กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
กําหนดรูปแบบการบริการ 

4 รูปแบบ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการเอง

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเก็บ

คาธรรมเนียมจาก
ผูใชบริการ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมอบหมายให
เอกชนอื่นดําเนินการ

แทน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเก็บ

คาธรรมเนียมจาก
ผูใชบริการ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมมือกับสวน

ราชการดวยกัน

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเก็บ

คาธรรมเนียมจาก
ผูใชบริการ

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอนุญาตให

เอกชนดําเนินการแทน

เอกชนผูไดรับใบอนุญาต
เรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดโดยตรง

รูปแบบการจดัการมูลฝอยติดเชื้อของกรงุเทพมหานคร



รูปแบบการบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

สํานักสิง่แวดลอม บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จํากัด

กํากับดูแล

กทม.ถือหุนมากกวา 90%

- เก็บขนและกําจัด
   มูลฝอยติดเชื้อ

-จัดเก็บคาธรรมเนียม
มูลฝอยติดเชื้อ

รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

กรุงเทพมหานคร



ขั้นตอนการใหบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

1. สถานบริการการสาธารณสุข สมัครเขารับบริการจัดเก็บและกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ โดยดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซตของบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จํากัด และสงใบสมัครกลับทางอีเมลหรือโทรสาร

2. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ตรวจสอบใบสมัครและติดตอกลับ
สถาน บริการการสาธารณสุข เพื่อนัดหมายวัน เวลา จัดเก็บ        
มูลฝอยติดเชื้อ

3. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อและ
นําไปกําจัดโดยวิธีการเผา

4. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด จัดสงรายชื่อและน้ําหนักมูลฝอย    
ติดเชื้อที่จัดเก็บไดใหสํานักสิ่งแวดลอม

5. สํานักสิ่งแวดลอม คํานวณคาธรรมเนียม จัดทําใบแจงหนี้สงให
สถานบริการการสาธารณสุข และจัดเก็บคาธรรมเนียม



สถิติที่เกี่ยวของกับ
มูลฝอยติดเชื้อ
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ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนและกําจัดได

(27 ตัน/วัน)
(25 ตัน/วัน)(23 ตัน/วัน)

(21 ตัน/วัน)
(20 ตัน/วัน)

(18 ตัน/วัน)
(17 ตัน/วัน)

(32 ตัน/วัน)

(29 ตัน/วัน)



ประเภทสถานบริการการสาธารณสุข
ที่เขารับบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เม.ย. 2558

ลําดับ ประเภท จํานวนที่เขารับบริการ
เก็บขนและกําจัด

1 โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 121

2 ศูนยบริการสาธารณสุข 145

3 คลินิกและอื่นๆ 3,682

รวม 3,948



อัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

อัตราประจํารายเดือน อัตราเปนครั้งคราว

1. น้ําหนักมูลฝอย
ไมเกิน 2 กก/วัน 
หรือ 13 ลิตร/วัน

300 บาท 1. คาเก็บและขน   
มูลฝอยแตละครั้ง

2,000 บาท

2. น้ําหนักมูลฝอย
เกิน 2 กก/วัน หรือ
13 ลิตร/วัน

300 บาท
สําหรับทุกๆ
2 กก. หรือ ทุกๆ
13 ลิตร 
หรือเศษของแต
ละ 2 กก. หรือ
13 ลิตร

2. น้ําหนักมูลฝอยไม
เกิน 75 กก. หรือ 
500 ลิตร

คิดอัตราเพิ่ม
400 บาท

3. น้ําหนักมูลฝอย
เกิน 75 กก. หรือ 
500 ลิตร

คิดอัตราเพิ่ม
400 บาท

สําหรับทุกๆ 75  กก. 
หรือทุกๆ 500 ลิตร



คาธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ 
และคาใชจายเก็บขนและกําจัด

จํา
นว

นเ
งนิ

 (ล
าน

บา
ท)

ป พ.ศ.



อัตราปจจุบัน (ราง) อัตราคาธรรมเนียม
ใหม

เฉพาะคาเก็บขน คาเก็บขน คากําจัด
อัตรารายเดือน (บาท/เดือน)

< 2 kg/d or 13 L/d 300 550 1,500

>2 kg/d or 13 L/d 300 (คิดเพิ่มทุกๆหนวย) 550 (คิดเพิ่มทุกๆหนวย) 1,500 (คิดเพิ่มทุกๆหนวย)

อัตราครั้งคราว  (บาท)
<75 kg  or  500 L             

(<15 kg or 100 L)
3,000 +400 = 3,400
(2,000 + 400 = 2,400)*

5,500+140= 5,640

25 บาท/หนวย

(1Unit=1kg or 6.5L)

>75 kg  or  500 L           
(> 15 kg or 100 L)

3,000 + 400 (คิดเพิ่มทุกๆหนวย) 5,500+140 (คิดเพิ่มทุกๆ

หนวย)

(1U it 2k 13L)

คาธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ



การเก็บขนและการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ



ขั้นตอนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

ชั่งน้ําหนัก

ขนยายมูลฝอยขึ้นรถ

มูลฝอยติดเชื้อรอการขนยาย

ชั่งน้ําหนักมูลฝอยที่โรงงาน





คลีนิค
เอกสาร
กํากับ
การ
ขนสง
มูลฝอย
ติดเชื้อ



คลีนิค
เอกสาร
กํากับ
การ
ขนสง
มูลฝอย
ติดเชื้อ



โรงพยาบาล
เอกสาร
กํากับ
การ
ขนสง
มูลฝอย
ติดเชื้อ



โรงพยาบาล

เอกสาร
กํากับ
การ
ขนสง
มูลฝอย
ติดเชื้อ



การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

• จํานวนรถ 18 คัน (ขนาด 1 ตัน และ   
   2 ตัน )
• ควบคุมอุณหภูมิรถ ต่ํากวา 10 o C
• ดําเนินงานเก็บขนโดยบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จํากัด 

  



การเตรียมความพรอมใหบริการเก็บขน      
มูลฝอยติดเชื้อในภาวะภัยพิบัติ



การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

  เตาเผา แบบ 2 หองเผา ประกอบดวย
หองเผาที่ 1: 800-900o C 
หองเผาที่ 2: 1,000-1,200o C   

ระบบบําบัดกาซ
- ระบบ Wet Scrubber





เตาเผามูลฝอยติดเชื้อออนนุช

•กอสรางเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแหงใหม          
  ณ ศูนยกําจัดมูลฝอยออนนุช ทดแทนเตาเผาเดิม

• ขนาดกําจัดมูลฝอย 10 ตันตอวัน จํานวน 2 เตา

•อยูระหวางการกอสราง (คาดวาจะแลวเสร็จเดือน ธ.ค. 2558)



เตาเผามูลฝอยติดเชื้อหนองแขม

• ตั้งอยูในศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม
• ความสามารถกําจัดมูลฝอย 10 ตันตอวัน จํานวน 2 เตา
• กอสรางเมื่อป 2555 (rotary klin)
• เดินระบบ เมื่อป 2557



ปญหาอุปสรรค

• สถานบริการสาธารณสุข ประเภทคลินิก    
ไมเขารับบริการจัดเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก
กรุงเทพมหานคร

    การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ



สถานพยาบาลไมเขาระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

• ไมพึงพอใจการใหบริการของกรุงเทพมหานคร

• นํามูลฝอยติดเชื้อไปทิ้งที่โรงพยาบาล

• ทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป

• ไมมีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น

• กําจัดเอง



ปญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

บริเวณถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ เขตดินแดง



การสํารวจขิอมูลและประชาสัมพันธ



การบูรณาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร

การบังคับใช
กฎหมาย

เครือขาย
ความรวมมือ

หลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย



การบูรณาการ

หนวยงาน/องคกรเครือขาย
- สํานักสถานพยาบาลฯ
- กรมปศุสัตว
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- สถาบันรับรองคุณภาพสถาน  
พยาบาล
- แพทยสภา
- สัตวแพทยสมาคมฯ

ฝาย
สิ่งแวดลอมฯ ฝายเทศกิจ

ฝายรักษา
ความสะอาดฯ

บริษัท
กรุงเทพ
ธนาคม 
จํากัด

สํานัก
สิ่งแวดลอม

สํานักงานเขต

กรุงเทพมหานคร      สถานพยาบาล



THANK YOU

www.bangkok.go.th/environment

นสพ. คม ชัด ลึก 7 พ.ย.54


