
หนวยงานท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการหนากากอนามัยท่ีใชแลว 

 

1. หนวยงานท่ีรับเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ (ขอมูลจากกรมอนามัย, 2562) 
 

บริษัทที่รับเกบ็ขน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับเก็บขน 
1. หจก.นิวโชคอํานวย (เชียงใหม) 
2. หจก.ส.เรืองโรจน สระบุรี (สระบุรี) 
3. บริษัท พอลลชูั่นแคร จํากัด (กรุงเทพมหานคร) 
4. บริษัท เค.ซี.โปรเฟสชั่นแนล กรุป จํากัด (อยุธยา) 
5. บริษัท เซฟวันกรีนเทค (ยะลา) 
6. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (กรุงเทพมหานคร) 
7. บริษัท นามณรงค เทดดิ้ง จาํกัด (ชัยภูมิ) 
8. บริษัท ไอซี คลอลิตี้ ซสิเท็ม จํากัด (ปทุมธานี) 
9. บริษัท เควายคอนสตัคชั่น (อุบลราชธาน)ี 
10. บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (กรุงเทพมหานคร) 
11. หจก.พีซี คอมบายน (ปทุมธานี) 
12. บริษัท การจัดการสิง่แวดลอมภาคใต (2003) จํากัด 
13. หจก.ที.เอฟ.ยู (นครสวรรค) 
14. หจก.พีระพัฒน คลีน 
15. หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเทม็ส (สมุทรปราการ) 
16. หจก.ทรัพยมงคลไพบูลย (ปตตานี) 
17. บริษัท เซาเทิรนกรีน แมนเนจเมนท จํากัด 
18. หจก.มนตรี บูเอียด 
19. หจก.เจ.เจ เซอรวิส 
20. บริษัท โฟรบรีซ คอรปอเรชั่น จาํกัด (ปทุมธาน)ี 
21. หจก.ปาหนันรีสอรท 
22. บริษัท เทร็นด อินเตอรเทรด จํากัด (กรุงเทพมหานคร) 
23. บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด (ยะลา) 
24. บริษัท โชติฐกรณพิบูลย จํากัด (นครสวรรค) 
25. หจก.พี ที เอส คลีน เวสต (สมุทรสาคร) 

1. เทศบาลนครอุดรธาน ี
2. เทศบาลนครนนทบุรี 
3. อบจ.นนทบุรี 
4. เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
5. เทศบาลนครนครราชสีมา 
6. เทศบาลนครภูเก็ต 
7. เทศบาลเมืองนาน 
8. เทศบาลนครยะลา 
9. เทศบาลนครขอนแกน 
10. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
11. เทศบาลนครนนทบุรี 
12. เทศบาลนครปากเกร็ด 

ท่ีมา: ขอมูลระบบจาก Manifest System กรมอนามัย (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. หนวยงานท่ีรับกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
  

ระบบการกําจัด / หนวยงาน 

ศักยภาพระบบ
กําจัด 

มูลฝอยติดเช้ือ  
(ตัน/วัน) 

หมายเหตุ 

1. เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ  
1.1 เตาเผามูลฝอยติดเช้ือของภาคเอกชน  

1. บริษัท โชติฐกรณพิบูลย จํากัด 
จังหวัดนครสวรรค 

117.0 - คพ.  ได ประสานแล ว 
บริ ษั ท รั บ เ ก็ บขน  แล ะ
กําจัดในราคาเฉลี่ยประมาณ 
10-12 บาท/กก.  
- บริษัทพรอมสนับสนุน 
ใ น ก า ร กํ า จั ดหน า กาก
อนามัยท่ีใชแลว โดยบริษัท
จะ มี ก า รห า รื อ ร ว ม กับ 
อปท.  ท่ี ใชบริการ  เ พ่ือ
กําหนดราคาคาบริการ 

2. บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

63.0 - คพ.  ได ประสานแล ว 
บริ ษั ท รั บ เ ก็ บขน  แล ะ
กําจัดในราคาเฉลี่ยประมาณ 
4.50 บาท/กก.  
- บริษัทพรอมสนับสนุน 
ใ น ก า ร กํ า จั ดหน า กาก
อนามัยท่ีใชแลว โดยบริษัท
จะ มี ก า รห า รื อ ร ว ม กับ 
อปท.  ท่ี ใชบริการ เ พ่ือ
กําหนดราคาคาบริการ 

3. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (รับกําจัดเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานคร) 

70.0 - คพ.  ได ประสานแล ว 
บริษัทรับกําจัดเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

4. บริษัท เบตเตอรเวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) โดย
บริ ษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ (เปนเตาเผาขยะอุตสาหกรรมท่ี
ไดรับใบอนุญาตในการเผามูลฝอยติดเชื้อ กํากับ
ดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม)  

48.0 - คพ.  ได ประสานแล ว 
บริษัทพรอมสนับสนุน โดย
จะลดค าบริ การ ในการ
กําจัดลง  50% จนกว า
ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร แ พ ร
ร ะ บ า ด ข อ ง  COVID-19  
จะคลี่คลาย 



ระบบการกําจัด / หนวยงาน 

ศักยภาพระบบ
กําจัด 

มูลฝอยติดเช้ือ  
(ตัน/วัน) 

หมายเหตุ 

5. บริษัท ปาหนันรีสอรท แอน เวสดิวิลอปเมนต 
จํากัด จังหวัดนราธิวาส (รับกําจัดเฉพาะในเขต
จังหวัดนราธิวาส) 

6.0 - คพ.  ได ประสานแล ว 
บริษัทรับกําจัดเฉพาะใน
เขตจังหวัดนราธิวาส 

1.2 เตาเผามูลฝอยติดเช้ือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. องคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี 16.8  
2. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 3.6  
3. เทศบาลนครอุดรธานี 7.2  
4. เทศบาลนครยะลา 6.0  
5. เทศบาลนครภูเก็ต 3.6  
6. เทศบาลเมืองนาน 4.8  
7. เทศบาลเมืองวารินชําราบ 7.0  
8. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (รับกําจัดเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
-  

2.  ระบบนึ่งฆาเช้ือดวยไอน้ํา (Autoclave)   
1. เทศบาลนครเชียงใหม 1.5  

รวม 354.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 
. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เทศบาลนครอุดรธานี 
เผากําจัด 7.2 ตัน/วัน 

 

อบจ.นนทบุรี 
เผากําจัด 16.8 ตัน/วัน 

 

บริษัท โชติฐกรณพิบูลย  
จ.นครสวรรค 

เผากําจัด 117 ตัน/วัน 
 

บริษัท ท่ีดินบางปะอิน  
จ.อยุธยา 

เผากําจัด 63 ตัน/วัน 
 

บริษัท กรุงเทพธนาคม 
กรุงเทพมหานคร 

เผากําจัด 70 ตัน/วัน 

เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
เผากําจัด 7 ตัน/วัน 

 

เทศบาลนครเชียงใหม 
วิธีการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา 

1.5 ตัน/วัน 

อบจ.ระยอง 
เผากําจัด 3.6 ตัน/วัน 

 

เทศบาลนครยะลา 
เผากําจัด 6 ตัน/วัน 

 

เทศบาลเมืองนาน 
เผากําจัด 4.8 ตัน/วัน 

 

เทศบาลนครภูเก็ต 
เผากําจัด 3.6 ตัน/วัน 

 

บริษัท เบตเตอรเวิลดกรีน โดยบริษัท อัคคีปราการ 
จ.สมุทรปราการ 

เผากําจัด 48 ตัน/วัน 
 

 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของหนวยงานราชการ 

 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของภาคเอกชน 

เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ที่ไดรับใบอนญุาต 

ในการเผามูลฝอยติดเชือ้ 

บริษัท ปาหนันรีสอรท แอน เวสดิวิลอปเมนต  
จ.นราธิวาส 

เผากําจัด 6 ตัน/วัน 
 


