
 
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึง่ (๑) และวรรคสองแหง่   
พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบญัญัตท่ีิมีบทบญัญัตบิางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๕๐ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญัตใิห้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญัตแิหง่กฎหมาย   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวนันบัแตว่นัประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 
  ข้อ ๒ กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ข้อก าหนดทกุหมวดตามกฎกระทรวงนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัในท้องท่ีของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทกุแหง่ 
  (๒) ข้อก าหนดเฉพาะในสว่นท่ีวา่ด้วยการขนและการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ ให้กระทรวง
สาธารณสขุก าหนดยกเว้นไม่ใช้บงัคบัในท้องท่ีของราชการสว่นท้องถ่ินอ่ืนนอกจาก (๑) ตามความ
เหมาะสมกบัสภาพท้องท่ี โดยจะก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้โดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  (๓) ข้อก าหนดในสว่นท่ีวา่ด้วยการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ตามกฎกระทรวงนี  ้ให้มีผล       
ใช้บงัคบัแก่สถานบริการการสาธารณสขุและห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย ในเขตราชการสว่นท้องถ่ิน        
ทกุแหง่ 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

----------------- 
  ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี ้
  “มลูฝอยติดเชือ้” หมายความวา่ มลูฝอยท่ีมีเชือ้โรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมีความ   
เข้มข้นซึง่ถ้ามีการสมัผสัหรือใกล้ชิดกบัมลูฝอยนัน้แล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 
  กรณีมลูฝอยดงัตอ่ไปนี ้ท่ีเกิดขึน้หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉยัทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกนัโรคและการทดลองเก่ียวกบัโรค และการตรวจชนัสตูรศพหรือซาก
สตัว์ รวมทัง้ในการศกึษาวิจยัเร่ืองดงักล่าว ให้ถือวา่เป็นมลูฝอยติดเชือ้ 



  (๑) ซากหรือชิน้สว่นของมนษุย์หรือสตัว์ท่ีเป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจชนัสตูรศพ
หรือซากสตัว์ และการใช้สตัว์ทดลอง 
  (๒) วสัดขุองมีคม เชน่ เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว 
สไลด ์และแผน่กระจกปิดสไลด์ 
  (๓) วสัดซุึง่สมัผสัหรือสงสยัว่าจะสมัผสักบัเลือด สว่นประกอบของเลือด ผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้จากเลือด สารน า้จากร่างกายของมนษุย์หรือสตัว์ หรือวคัซีนท่ีท าจากเชือ้โรคท่ีมีชีวิต เชน่ ส าลี ผ้า
ก๊อส ผ้าตา่งๆ และทอ่ยาง 
  (๔) มลูฝอยทกุชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ ป่วยติดเชือ้ร้ายแรง 
  “ห้องรักษาผู้ ป่วยติดเชือ้ร้ายแรง” หมายความวา่ ห้องรักษาผู้ ป่วยซึง่ติดเชือ้ร้ายแรง
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสขุ” หมายความว่า 
  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒) สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา่ สถานพยาบาลของราชการสว่นกลาง 
ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  “สถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสตัว์ของราชการ
สว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสตัว์ของ
หนว่ยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  “ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความวา่ ห้องปฎิบตัิการเชือ้อนัตรายท่ีมิได้ตัง้อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสขุ ซึง่ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจลุินทรีย์ในวตัถุ
ตวัอยา่งจากร่างกายมนษุย์หรือสตัว์ท่ีอาจก่อให้เกิดเชือ้อนัตราย และห้องปฏิบตักิารทดสอบด้าน           
สาธารณสขุท่ีท าการตรวจวิเคราะห์คณุภาพ สว่นประกอบ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ี
อาจก่อให้เกิดเชือ้อนัตราย ทัง้นี ้ตามลกัษณะและเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา 
  “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุ” หมายความวา่ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนญุาตให้ตัง้
สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถึงราชการสว่นกลาง 
ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐท่ีจดัตัง้
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
  “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนญุาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนญุาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือ



เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึง่รับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ
สถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
  “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความวา่ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย 
  “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความวา่ ผู้จดัการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย 
  ข้อ ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิง้ หรือท าให้มีขึน้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึง่มลูฝอยตดิ
เชือ้ นอกจากถ่าย เท หรือทิง้ หรือก าจดั ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการสว่นท้องถ่ินก าหนดหรือจดัให้ 
  ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจดัให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือทิง้มลูฝอยติดเชือ้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ท่ีถ่าย เท หรือทิง้โดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานท่ีระบไุว้ใน
กฎกระทรวงนีห้รือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ ใดท าการเก็บ ขน และก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ เว้นแตจ่ะเป็นไปตาม    
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี ้
  ข้อ ๖ ข้อก าหนดในสว่นท่ีว่าด้วยการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ในหมวด ๔ ให้ใช้บงัคบัแก่    
ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายท่ีด าเนินการก าจดั
มลูฝอยติดเชือ้ด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสขุหรือห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายนัน้
แจ้งให้ราชการสว่นท้องถ่ินท่ีสถานบริการการสาธารณสขุหรือห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายนัน้ตัง้อยู่     
จดัสง่เจ้าหน้าท่ีไปท าการตรวจสอบระบบก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และ
เม่ือราชการส่วนท้องถ่ินนัน้ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุหรือ
ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายดงักล่าว จงึจะด าเนินการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเองได้ 

ในการตรวจสอบระบบก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถ่ินอาจร้อง
ขอให้อธิบดีกรมอนามยัหรือผู้ซึง่อธิบดีกรมอนามยัมอบหมายจดัสง่เจ้าหน้าท่ีกรมอนามยัไปร่วม
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีของราชการสว่นท้องถ่ินได้ 

ข้อ ๗ ในการปฏิบตัิการตามกฎกระทรวงนี ้ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการ        
สาธารณสขุ ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย และราชการส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้บคุคลซึง่  
ราชการสว่นท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการสว่น   
ท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิคา่บริการตามมาตรา ๑๙ แล้วแตก่รณี ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ในการเก็บและหรือขนมลูฝอยติดเชือ้ ต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมลูฝอยตดิเชือ้ อยา่งน้อยหนึง่คน โดยเจ้าหน้าท่ีดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัสิ าเร็จการศกึษา
ไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสขุ สขุาภิบาล ชีววิทยา 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึง่ 
  (๒) ในการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าจดัมลูฝอย  
ตดิเชือ้ อยา่งน้อยสองคน โดยคนหนึง่ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดใน (๑) สว่นอีกคนหนึง่ต้องมี



คณุสมบตัสิ าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้าน
สขุาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้านหนึง่ 
  (๓) ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทัง้ (๑) และ (๒) จะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ อยา่งน้อยสองคน ซึง่มีคณุสมบตัติาม (๒) ก็ได้ 
  ความในวรรคหนึง่ไมใ่ช้บงัคบัแก่การเก็บ การขน และการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วย    
ตนเอง ของราชการสว่นท้องถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทาง   
ราชการ แตร่าชการสว่นท้องถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทาง   
ราชการนัน้จะต้องแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของตน อยา่งน้อยหนึง่คน ซึง่มีคณุสมบตัิตาม (๒) ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึง่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการเก็บ การขน และ
การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้นัน้ 
  ราชการสว่นท้องถ่ินสองแหง่หรือหลายแหง่ท่ีอยูใ่กล้เคียงกนัอาจด าเนินกิจการร่วมกนั 
ในการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ โดยแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของราชการสว่นท้องถ่ินแหง่ใดแหง่
หนึง่ อย่างน้อยหนึง่คน ซึง่มีคณุสมบตัติาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึง่ เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติด
เชือ้ร่วมกนัก็ได้ 
  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่     
วรรคสอง และวรรคสาม อาจแตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกซึ่งมีคณุสมบตัิดงักลา่วก็ได้ 
  ข้อ ๘ ในการเก็บและหรือก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ภายในสถานบริการการสาธารณสขุ     
ซึง่มิใชส่ถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการหรือภายใน
ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุหรือผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายควบคมุดแูลให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุหรือ
ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจดัมลูฝอยติด
เชือ้ตามข้อ ๗ วรรคหนึง่ (๑) (๒) หรือ (๓) และด าเนินการเก็บและหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเกิดขึน้ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี ้
  ข้อ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ของราชการสว่นท้องถ่ินหรือ    
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ ให้ราชการสว่นกลาง ราชการ
สว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีจดัตัง้สถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ แล้วแตก่รณี ควบคมุดแูลให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ
นัน้แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตามข้อ ๗ วรรคสอง วรรค
สามและวรรคส่ี ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี ้
  ในการเก็บ การขน และหรือการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ของบคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถ่ิน
มอบให้ด าเนินการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง และของบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 



และก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการตาม
มาตรา ๑๙ ให้ราชการสว่นท้องถ่ินหรือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน แล้วแตก่รณี ควบคมุดแูลให้บคุคลดงักลา่ว 
จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบตามข้อ ๗ วรรคหนึง่ (๑) (๒) หรือ (๓) และด าเนินการเก็บ ขน และหรือ
ก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และ
หมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี ้
  ในการมอบให้บคุคลใดด าเนินการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ หรือการออกใบอนญุาตให้
บคุคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ ให้ราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด
ระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเง่ือนไขหรือข้อปฏิบตัิอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตาม               
กฎกระทรวงนี ้ให้บคุคลดงักลา่วถือปฏิบตัไิว้ด้วย 
  ข้อ ๑๐ บคุคลซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการสว่นท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจาก       
เจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ ตามมาตรา ๑๙ แล้วแตก่รณี มีหน้าท่ีควบคมุดแูลการ
ปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ และด าเนินการ
เก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในหมวด ๒ หมวด 
๓ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี ้
  ข้อ ๑๑ ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตักิารเชือ้
อนัตราย และเจ้าพนกังานท้องถ่ิน มีหน้าท่ีควบคมุดแูลเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ
การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ของตน และด าเนินการเก็บ ขน และก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตาม          
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหง่กฎกระทรวงนี ้

หมวด ๒ 
การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ 

------------------- 
  ข้อ ๑๒ ภายใต้บงัคบัข้อ ๑๔ ให้เก็บบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ในภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอย
ตดิเชือ้ ดงันี ้
  (๑) มลูฝอยติดเชือ้ประเภทวสัดขุองมีคม ให้เก็บบรรจใุนภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอย 
ตดิเชือ้ท่ีมีคณุลกัษณะตามข้อ ๑๓ (๑) 
  (๒) มลูฝอยตดิเชือ้อ่ืนซึง่มิใช่ประเภทวสัดขุองมีคม ให้เก็บบรรจใุนภาชนะส าหรับบรรจุ
มลูฝอยติดเชือ้ท่ีมีคณุลกัษณะตามข้อ ๑๓ (๒) 
  ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องใช้เพียงครัง้เดียวและต้อง
ท าลายพร้อมกบัการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้นัน้ 
  ข้อ ๑๓ ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามข้อ ๑๒ ต้องมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ท่ีเป็นกลอ่งหรือถงั ต้องท าด้วยวสัดท่ีุแข็งแรง 
ทนทานตอ่การแทงทะลแุละการกดักร่อนของสารเคมี เชน่ พลาสตกิแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และ



ป้องกนัการร่ัวไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไมมี่การสมัผสั
กบัมลูฝอยติดเชือ้ 
  (๒) ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ท่ีเป็นถงุ ต้องท าจากพลาสตกิหรือวสัดอ่ืุนท่ีมี
ความเหนียวไมฉี่กขาดง่าย ทนทานตอ่สารเคมีและการรับน า้หนกั กนัน า้ได้ ไมร่ั่วซมึและไมด่ดูซมึ 
  ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องมีสีแดง ทบึแสง และมีข้อความ 
สีด าท่ีมีขนาดสามารถอา่นได้ชดัเจนว่า “มลูฝอยติดเชือ้” อยูภ่ายใต้รูปหวักะโหลกไขว้ คูก่บัตราหรือ
สญัญลกัษณ์ท่ีใช้ระหวา่งประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และต้องมีข้อความวา่ “ห้ามน ากลบัมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสขุ
มิได้ด าเนินการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสขุดงักลา่วจะต้องระบช่ืุอของ
ตนไว้ท่ีภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ และในกรณีท่ีภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้นัน้ใช้ส าหรับเก็บ
มลูฝอยติดเชือ้ไว้เพ่ือรอการขนไปก าจดัเกินกวา่เจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีเกิดมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ ให้ระบวุนัท่ีท่ี
เกิด       มลูฝอยติดเชือ้ดงักลา่วไว้ท่ีภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ด้วย 
  ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม
ของการเก็บ การขน และการก าจดั แตใ่นกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสขุเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกใน
การเก็บ การขน และการก าจดั จะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ส าหรับใช้ใน
สถานบริการการสาธารณสขุใด หรือส าหรับใช้ในห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายใดก็ได้ 
  ข้อ ๑๔ การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ในภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามท่ีก าหนดใน 
ข้อ ๑๒ อาจจะจดัให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ก็ได้ โดยภาชนะรองรับนัน้จะต้องท า
ด้วยวสัดท่ีุแข็งแรง ทนทานตอ่สารเคมี ไมร่ั่วซมึ ท าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้น
แตใ่นห้องท่ีมีการป้องกนัสตัว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค และจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไมมี่ฝาปิดเปิดก็ได้ 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึง่ ให้ใช้ได้หลายครัง้แตต้่องดแูลรักษาให้สะอาดอยูเ่สมอ 
  ข้อ ๑๕ การเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ต้องเก็บมลูฝอยติดเชือ้ตรงแหลง่เกิดมลูฝอยติดเชือ้นัน้ และต้องเก็บลงในภาชนะ
ส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ โดยไมป่นกบัมลูฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไมส่ามารถ
เก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ได้โดยทนัทีท่ีเกิดมลูฝอยติดเชือ้ จะต้องเก็บมลูฝอยติดเชือ้
นัน้ลงในภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้โดยเร็วท่ีสดุเม่ือมีโอกาสท่ีสามารถจะท าได้ 
  (๒) ต้องบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไมเ่กินสามในส่ีสว่นของความจขุองภาชนะส าหรับบรรจุ
มลูฝอยติดเชือ้ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ (๑) แล้วปิดฝาให้แนน่ หรือไมเ่กินสองในสามสว่นของความจุ
ของภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒ (๒) แล้วผกูมดัปากถงุด้วยเชือกหรือ
วสัดอ่ืุนให้แนน่ 
  (๓) กรณีการเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ภายในสถานบริการการสาธารณสขุหรือภายใน
ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย ท่ีมีปริมาณมาก หากยงัไมเ่คล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้นัน้
ออกไปทนัที จะต้องจดัให้มีท่ีหรือมมุหนึง่ของห้องส าหรับเป็นท่ีรวมภาชนะท่ีได้บรรจมุลูฝอยติดเชือ้แล้ว 
เพ่ือรอการเคล่ือนย้ายไปเก็บกกัในท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ แตห้่ามเก็บไว้เกินหนึง่วนั 



  (๔) จดัให้มีท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีมีลกัษณะตามข้อ ๑๖ เพ่ือรอการขนไปก าจดั 
และต้องท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคในท่ีพกัรวมมลูฝอยติดเชือ้อยา่งน้อยสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ 
  ข้อ ๑๖ ภายใต้บงัคบัข้อ ๑๙ ในการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ จะต้องจดัให้มีท่ีพกัรวมมลูฝอย
ตดิเชือ้ท่ีเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี  ้ส าหรับใช้เก็บกกั
ภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้เพ่ือรอการขนไปก าจดั 
  (๑) มีลกัษณะไมแ่พร่เชือ้ และอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกตอ่การขนมลูฝอยติดเชือ้ไปก าจดั 
  (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ได้อยา่งน้อยสองวนั 
  (๓) พืน้และผนงัต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
  (๔) มีรางหรือท่อระบายน า้ทิง้เช่ือมตอ่กบัระบบบ าบดัน า้เสีย 
  (๕) มีลกัษณะโปร่ง ไมอ่บัชืน้ 
  (๖) มีการป้องกนัสตัว์แมลงเข้าไป มีประตกูว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคารเพื่อสะดวกตอ่การปฏิบตังิาน และปิดด้วยกญุแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบคุคลทัว่ไปไมส่ามารถท่ีจะ
เข้าไปได้ 
  (๗) มีข้อความเป็นค าเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชดัเจนวา่ “ท่ีพกัรวมมลูฝอยติด
เชือ้” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
  (๘) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยูใ่กล้ท่ีพกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ และลานนัน้ต้องมีรางหรือ
ทอ่รวบรวมน า้เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสีย 
  ในกรณีท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไว้เกิน ๗ วนั ท่ีพกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ตาม
วรรคหนึง่ ต้องสามารถควบคมุอณุหภมูิให้อยูท่ี่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่นัน้ได้ 
  ข้อ ๑๗ การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไปเก็บกกัในท่ีพกัรวมมลูฝอยติด
เชือ้เพ่ือรอการขนไปก าจดัตามข้อ ๑๖ ต้องด าเนินการให้ถกูสขุลกัษณะ ดงันี ้
  (๑) ต้องมีผู้ปฏิบตังิานซึง่มีความรู้เก่ียวกบัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยบคุคลดงักลา่วต้องผา่น
การฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพร่เชือ้หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมลูฝอยติดเชือ้ ตามหลกัสตูร
และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  (๒) ผู้ปฏิบตังิานต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล ได้แก่ ถงุมือยางหนา     
ผ้ากนัเปือ้น ผ้าปิดปาก ปิดจมกู และรองเท้าพืน้ยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน และถ้าในการ
ปฏิบตังิาน ร่างกายหรือสว่นใดสว่นหนึง่ไปสมัผสักบัมลูฝอยติดเชือ้ ให้ผู้ปฏิบตังิานต้องท าความสะอาด
ร่างกายหรือสว่นท่ีอาจสมัผสัมลูฝอยติดเชือ้โดยทนัที 
  (๓) ต้องกระท าทกุวนัตามตารางเวลาท่ีก าหนด เว้นแตมี่เหตจุ าเป็น 
  (๔) ต้องเคล่ือนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ท่ีมี
ลกัษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๘ เว้นแตม่ลูฝอยติดเชือ้ท่ีเกิดขึน้มีปริมาณน้อยท่ีไมจ่ าเป็นต้องใช้รถเข็น
จะเคล่ือนย้ายโดยผู้ปฏิบตังิานซึง่มีคณุสมบตัิตาม (๑) ก็ได้ 
  (๕) ต้องมีเส้นทางเคล่ือนย้ายท่ีแนน่อน และในระหวา่งการเคล่ือนย้ายไปท่ีพกัรวม    
มลูฝอยติดเชือ้ ห้ามแวะหรือหยดุพกั ณ ท่ีใด 
  (๖) ต้องกระท าโดยระมดัระวงั ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ 



  (๗) กรณีท่ีมีมลูฝอยติดเชือ้ตกหลน่หรือภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้แตกระหวา่งทาง 
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถงุมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษ 
แล้วเก็บมลูฝอยตดิเชือ้หรือกระดาษนัน้ในภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ใบใหม่ แล้วท าความ
สะอาดด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ท่ีบริเวณพืน้นัน้ก่อนเช็ดถตูามปกติ 
  (๘) ต้องท าความสะอาดและฆา่เชือ้รถเข็นและอปุกรณ์ในการปฏิบตังิานอยา่งน้อย     
วนัละครัง้ และห้ามน ารถเข็นมลูฝอยติดเชือ้ไปใช้ในกิจการอยา่งอ่ืน 
  ข้อ ๑๘ รถเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้อย่างน้อยต้องมีลกัษณะ
และเง่ือนไข ดงันี ้
  (๑) ท าด้วยวสัดท่ีุท าความสะอาดได้ง่าย ไมมี่แง่มมุอนัจะเป็นแหลง่หมกัหมมของ     
เชือ้โรค และสามารถท าความสะอาดด้วยน า้ได้ 
  (๒) มีพืน้และผนงัทบึ เม่ือจดัวางภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้แล้วต้องปิดฝาให้แนน่  
เพ่ือป้องกนัสตัว์และแมลงเข้าไป 
  (๓) มีข้อความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชดัเจนอย่างน้อยสองด้านวา่ “รถเข็น   
มลูฝอยติดเชือ้  ห้ามน าไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
  (๔) ต้องมีอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใช้เก็บมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีตกหลน่ระหวา่งการ
เคล่ือนย้าย และอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆา่เชือ้บริเวณท่ีมลูฝอยติดเชือ้       
ตกหลน่ ตลอดเวลาท่ีท าการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ 
  ข้อ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสขุดงัตอ่ไปนีจ้ะไมจ่ดัให้มีท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้
ตามข้อ ๑๖ ก็ได้ แตต้่องจดัให้มีบริเวณท่ีพกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไว้เป็นการเฉพาะ 
  (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 
  (๒) สถานพยาบาลสตัว์ประเภทท่ีไมมี่ท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทท่ีมี           
ท่ีพกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ านวนไมเ่กินท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศใน             
ราชกิจจานเุบกษา 
  (๓) สถานท่ีท่ีอาจมีมลูฝอยติดเชือ้ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา 
  บริเวณท่ีพกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่ ให้มีลกัษณะตามท่ีกระทรวง   
สาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

หมวด ๓ 
การขนมลูฝอยติดเชือ้ 

---------------------- 
  ข้อ ๒๐ ราชการสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้บคุคลซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการ
ก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการสว่นท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และ
บคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการตามมาตรา ๑๙ ซึง่รับท าการขนมลูฝอย   
ตดิเชือ้จากท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ของสถานบริการการสาธารณสขุหรือของห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย



เพ่ือน าไปก าจดัภายนอกสถานบริการการสาธารณสขุหรือภายนอกบริเวณท่ีตัง้ห้องปฏิบตักิาร             
เชือ้อนัตราย ต้องจดัให้มี 
  (๑) ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๒ โดยให้มีจ านวน
ท่ีเพียงพอกบัการประกอบการหรือการให้บริการ 
  (๒) ผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิานประจ ายานพาหนะซึง่มีความรู้เก่ียวกบัมลูฝอยติดเชือ้      
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพร่เชือ้หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมลูฝอยติดเชือ้ตาม
หลกัสตูรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  (๓) ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้เพ่ือรอการก าจดัซึง่มีคณุลกัษณะ
เชน่เดียวกบัท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ตามข้อ ๑๖ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจุ
มลูฝอยติดเชือ้ไว้ได้จนกว่าจะขนไปก าจดั และให้มีข้อความเป็นค าเตือนวา่ “ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจมุลู
ฝอยติดเชือ้” ด้วยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน  แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
  (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเป็นสถานท่ีเฉพาะมีขนาด      
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือทอ่ระบายน า้เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย และ
ต้องท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้อย่างสม ่าเสมอ 
  ข้อ ๒๑ การขนมลูฝอยติดเชือ้จากท่ีพกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ของสถานบริการการ           
สาธารณสขุหรือของห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายเพ่ือน าไปก าจดัภายนอกสถานบริการการสาธารณสขุ
หรือภายนอกบริเวณท่ีตัง้ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย ต้องด าเนินการให้ถกูสขุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ตามข้อ ๒๐ (๑) เทา่นัน้ 
  (๒) ต้องขนอย่างสม ่าเสมอตามวนัและเวลาท่ีก าหนด โดยค านงึถึงปริมาณของมลูฝอย
ตดิเชือ้และสถานท่ีจดัเก็บ เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  (๓) ผู้ปฏิบตังิานประจ ายานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ ต้องถือปฏิบตัติามข้อก าหนดใน
ข้อ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗) 
  (๔) ผู้ขบัข่ียานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้และผู้ปฏิบตังิานประจ ายานพาหนะขนมลู
ฝอยติดเชือ้ ต้องระมดัระวงัมิให้มลูฝอยตดิเชือ้และภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตกหลน่ใน
ระหวา่ง  การขน 
  ห้ามน ายานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน และให้ท าความสะอาด
และฆา่เชือ้อย่างน้อยสปัดาห์ละครัง้ เว้นแตก่รณีภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้แตกหรือมีการร่ัวไหล ต้อง
ท าความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะท าได้ 
  ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ต้องมีลกัษณะและเง่ือนไขดงันี ้
  (๑) ตวัถงัปิดทึบ ผนงัด้านในต้องบดุ้วยวสัดท่ีุทนทาน ท าความสะอาดได้ง่ายไมร่ั่วซมึ 
  (๒) ในกรณีท่ีเป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนขยะมลูฝอยติดเชือ้จากท่ีพกัรวมมลูฝอย   
ตดิเชือ้ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ภายในตวัถงัของยานพาหนะนัน้ต้องสามารถควบคมุอณุหภมูิให้อยูท่ี่ ๑๐ 
องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่นัน้ได้  และจะต้องติดเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ท่ีสามารถอา่นคา่อณุหภมูิภายใน
ตวัถงัไว้ด้วย 



  (๓) ข้อความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนปิดไว้ท่ีภายนอกตวัถงัด้านข้าง
ทัง้สองด้านวา่ “ใช้เฉพาะขนมลูฝอยติดเชือ้” 
  (๔) กรณีราชการสว่นท้องถ่ินท าการขนมลูฝอยติดเชือ้ ให้ราชการสว่นท้องถ่ินนัน้แสดง
ช่ือของราชการสว่นท้องถ่ินด้วยตวัหนงัสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนไว้ท่ีภายนอกตวัถงั
ด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ 
   กรณีบคุคลซึง่ได้รับมอบจากราชการสว่นท้องถ่ินให้เป็นผู้ด าเนินการก าจดัมลูฝอย     
ตดิเชือ้ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถ่ินนัน้ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ท าการขนมลูฝอย
ตดิเชือ้ ให้บคุคลนัน้แสดงช่ือราชการสว่นท้องถ่ินด้วยตวัหนงัสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้    
ชดัเจนไว้ท่ีภายนอกตวัถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ พร้อมกบัแสดงแผน่
ป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนระบวุิธีการท่ีราชการสว่นท้องถ่ินมอบให้บคุคลนัน้ด าเนินการก าจดั    
มลูฝอยติดเชือ้และช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลนัน้ไว้ในยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ใน 
บริเวณท่ีบคุคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชดัเจนด้วย 
  กรณีบคุคลซึง่ได้รับอนญุาตจากราชการสว่นท้องถ่ินให้เป็นผู้ด าเนินการรับท าการขน
มลูฝอยติดเชือ้ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ ตามมาตรา ๑๙ 
ท าการขนมลูฝอยติดเชือ้ ให้บคุคลนัน้แสดงช่ือราชการสว่นท้องถ่ินด้วยตวัหนงัสือสีแดงท่ีมีขนาด 
สามารถมองเห็นได้ชดัเจน พร้อมกบัแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน  ระบรุหสัหรือหมายเลข
ใบอนญุาต ช่ือ สถานท่ี และหมายเลขโทรศพัท์ของบคุคลนัน้ ไว้ท่ีภายนอกตวัถงัด้านข้างของ
ยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
  (๕) ต้องมีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน
ประจ ายานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับป้องกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จาก
การตกหลน่หรือการร่ัวไหลของมลูฝอยตดิเชือ้ อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกนัอคัคีภยั และอปุกรณ์หรือ
เคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้ติดตอ่แจ้งเหต ุอยูใ่นยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ตลอดเวลาท่ีท าการขนมลู
ฝอย  ติดเชือ้ 
  ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีใช้รถเข็นตามข้อ ๑๘ ขนมลูฝอยตดิเชือ้ไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัตาม
หมวด ๔ ท่ีอยูภ่ายในสถานบริการการสาธารณสขุหรือภายในบริเวณท่ีตัง้ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย
แทนยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ตามข้อ ๒๒ ให้น าข้อ ๑๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

หมวด ๔ 
การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ 

--------------------- 
  ข้อ ๒๔ การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) ต้องก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๕ 
  (๒) ต้องก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตามระยะเวลาท่ีราชการสว่นท้องถ่ินก าหนด แตต้่องไม่
เกิน สามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีขนจากท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ของสถานบริการการสาธารณสขุหรือของ
ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย 



  (๓) ในระหวา่งรอก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ ต้องเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไว้ในท่ี
เก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ท่ีมีลกัษณะเชน่เดียวกบัท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ตามข้อ ๑๖ โดยมี
ขนาดกว้างขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไว้ได้จนกวา่จะท าการก าจดั รวมทัง้จดั
ให้มีข้อความเป็นค าเตือนวา่ “ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชดัเจน แสดงไว้ด้วย 
  (๔) จดัให้มีผู้ปฏิบตังิานก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ซึง่มีความรู้เก่ียวกบัมลูฝอยติดเชือ้ โดย
ผา่นการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพร่เชือ้หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมลูฝอยติดเชือ้ตาม
หลกัสตูรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
   (๕) จดัให้มีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบตังิานก าจดั    
มลูฝอยติดเชือ้ รวมทัง้อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับป้องกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการตกหลน่หรือ
การร่ัวไหลของมลูฝอยตดิเชือ้และอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกนัอคัคีภยัไว้ประจ าบริเวณท่ีตัง้ระบบก าจัด
มลูฝอยติดเชือ้ 
  (๖) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสขุ ห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายหรือผู้ ท่ีได้รับ
อนญุาตใช้วิธีก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชว่ิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๕ (๑) ให้สถานบริการ
การสาธารณสขุ ห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย หรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตนัน้ตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๒๗ เพ่ือ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้เป็นประจ าทกุเดือน และให้รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์นัน้ให้ราชการสว่นท้องถ่ินทราบเป็นประจ าภายในวนัท่ีห้าของทกุเดือน 
  ข้อ ๒๕ การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ มีวิธีการดงันี ้
  (๑) เผาในเตาเผา 
  (๒) ท าลายเชือ้ด้วยไอน า้ 
  (๓) ท าลายเชือ้ด้วยความร้อน 
  (๔) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  ข้อ ๒๖ การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้โดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาท่ีมีห้องเผามลูฝอย 
ตดิเชือ้และห้องเผาควนั การเผามลูฝอยตดิเชือ้ให้เผาท่ีอณุหภมูิไมต่ ่ากวา่ ๗๖๐ องศาเซลเซียส และใน
การเผาควนัให้เผาด้วยอณุหภมูิไมต่ ่ากวา่ ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทัง้นี ้ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวง
สาธารณสขุก าหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคมุมาตรฐานอากาศเสียท่ีปล่อยออกจาก
เตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  ข้อ ๒๗ การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยวิธีการท าลายเชือ้ด้วยไอน า้หรือวิธีท าลายเชือ้
ด้วยความร้อนหรือวิธีอ่ืนตามข้อ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง    
ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถท าลายเชือ้บคัเตรี เชือ้รา ไวรัส และปาราสิต ในมลูฝอยติดเชือ้     
ได้หมด 
  ภายหลงัการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยวิธีดงักลา่วตามวรรคหนึง่แล้ว ต้องมีการ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชือ้บะซิลลสัสะเทียโรเธอร์โมฟิลลสั
หรือบะซิลลสัซบัทิลิส แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานเุบกษา 



  ข้อ ๒๘ เศษของมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีเหลือหลงัจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๖ หรือท่ี
ผา่นการก าจดัเชือ้ตามวิธีการตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ด าเนินการก าจดัตามวิธีก าจดัมลูฝอยทัว่ไป เว้นแต่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

หมวด ๕ 
คา่บริการการเก็บขนหรือก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 

------------------------- 
  ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดอตัราคา่บริการขัน้สงูในการรับท าการเก็บ ขน 
และก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ท่ีผู้ ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยให้ค านงึถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและความ
เหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถ่ินนัน้ 

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

  ข้อ ๓๐ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล     
สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย ท่ีมีอยูห่รือ
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั ด าเนินการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
หรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแตก่รณี ภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นัท่ี               
กฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 
   ส าหรับสถานบริการการสาธารณสขุหรือห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายท่ีด าเนินการก าจดั    
มลูฝอยติดเชือ้ด้วยตนเอง ให้ด าเนินการตามข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 
และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนีภ้ายในหนึง่ปี     
นบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                             
                                                             (ลงช่ือ)      สดุารัตน์  เกยรุาพนัธุ์ 
                   (นางสดุารัตน์  เกยรุาพนัธุ์)        
                                                                                    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 
  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เลม่ ๑๑๙  ตอนท่ี ๘๖ ก  วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๔๕ 

  
 


