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กฎกระทรวง 
วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง 
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย 
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเปนการทั่วไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงน้ีใหมีผลใชบังคับในทองท่ีของ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง 
  (๒) ขอกําหนดเฉพาะในสวนที่วาดวยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดยกเวนไมใชบังคับในทองที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นนอกจาก  
(๑) ตามความเหมาะสมกับสภาพทองท่ี โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางใดก็ไดตาม 
ท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี ้ใหมี
ผล 
ใชบังคับแกสถานบริการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการสวนทองถิ่น 
ทุกแหง 
 
      หมวด ๑ 
      บทท่ัวไป 
             -------------- 
 
  ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี ้
  "มูลฝอยติดเช้ือ" หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมี 
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ความเขมขนซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยน้ันแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 
  กรณีมูลฝอยดังตอไปนี ้ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการ 
แพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ 
ชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจ 
ชันสูตรศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
  (๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวย 
แกวสไลด และแผนกระจกปดสไลด 
  (๓) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิต 
ภัณฑที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  
เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ และทอยาง 
  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
  "หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง" หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อราย 
แรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  "สถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา 
  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 
สถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมาย 
ความรวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลของราชการ 
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวย 
งานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  "สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของ 
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล 
สัตวของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  "หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได 
ตั้งอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซ่ึงไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและ 
จุลินทรียในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัต ิ
การทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของ 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ท้ังน้ี ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณ 
สุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  "ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา ผูไดรับใบ 
อนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบ 
อนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง 
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  "ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต 
ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนิน 
การสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวย 
การหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 
และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  "ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา เจาของหรือผู 
ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  "ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนา 
ที่ที่เรียกชื่ออยางอื่นมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 
  ขอ ๔ หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงมูลฝอย 
ติดเชื้อนอกจากถาย เท หรือท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 
หรอืจัดให 
  ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยติดเช้ือในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐาน 
ที่ระบุไวในกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี 
 
  ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไป 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
 
  ขอ ๖ ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใช 
บังคับแกผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ 
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหอง
ปฏิบัต ิ
การเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการสวนทองถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด และเมื่อราชการสวนทองถิ่นนั้นไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถาน 
บริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัด 
มูลฝอยติดเช้ือดวยตนเองได 
  ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่น 
อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 
ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได 
 
  ขอ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี ้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาธารณสุขผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมท้ังบุคคลซ่ึง 
ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการ
สวน 
ทองถ่ินตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน 
กิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ 
แทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน 
การเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหน่ึงคน โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ 
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข  
สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง 
  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูล 
ฝอยติดเช้ืออยางนอยสองคน โดยคนหน่ึงตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่ง
ตอง 
มีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ใน 
ดานสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 
  (๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 
ในการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ดวยตนเองของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ 
ทางราชการแตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ 
ทางราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน อยางนอยหน่ึงคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ใน
สาขา 
วิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การ 
ขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการ 
รวมกันในการเก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงต้ังเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ิน 
แหงใดแหงหน่ึง อยางนอยหน่ึงคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขา
วิชา 
วิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อรวมกันก็ได 
  เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
วรรคสองและวรรคสาม อาจแตงต้ังจากบุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 
 
  ขอ ๘ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณ 
สุข ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู
ประกอบ 
กิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู 
ดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูล
ฝอย 
ติดเช้ือตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ท่ีเกิด 
ขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงน้ี 
 
  ขอ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือ 
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราช 
การสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถาน 
พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจา 
พนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาล 
สัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามขอ ๗ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือให
เปน 
ไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงน้ี 
  ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวน 
ทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตาม 
มาตรา ๑๘ วรรคสองและของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ
รับ 
ทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การ 
คิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุม
ดู 
แลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) และ
ดําเนิน 
การเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดใน 
หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงน้ี 
  ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาต 
ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่น 
กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตาม 
กฎกระทรวงน้ีใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซ่ึงไดรับใบ 
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรอื 
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี มีหนาท่ีควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนด 
ในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงน้ี 
 
  ขอ ๑๑ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายและเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน  
และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือใหเปน
ไป 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงน้ี 
 
          หมวด ๒ 
           การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
          ------------------------- 
 
  ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจ ุ
มูลฝอยติดเช้ือดังน้ี  
  (๑) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูล 
ฝอยติดเช้ือท่ีมีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๑) 
  (๒) มูลฝอยติดเช้ืออ่ืนซ่ึงมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะ 
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๒) 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงคร้ังเดียวและตอง 
ทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
 
  ขอ ๑๓ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๒ ตองมีคุณลักษณะดังตอ 
ไปนี ้
  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็ง 
แรง ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปด



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มิด 
ชิด และปองกันการร่ัวไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยาย 
ไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ 
  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสด ุ
อ่ืนท่ีมีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมร่ัวซึมและไม 
ดูดซึม 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอ 
ความสีดําที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเช้ือ" อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับ 
ตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา "หามนํากลับมาใชอีก" และ "หามเปด" ในกรณีที่สถานบริการ 
สาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดัง 
กลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจ ุ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ 
เกิดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ดวย 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความ 
เหมาะสมของการเก็บ การขน และการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อ 
ความสะดวกในการเก็บ การขน และการกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใดหรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใด 
ก็ได 
 
  ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ 
กําหนดในขอ ๑๒ อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับ 
นั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมร่ัวซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝา 
ปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหนะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอด 
เวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายคร้ังแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยู 
เสมอ 
 
  ขอ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเช้ือตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน และตองเก็บลงใน 
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ 
ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตอง
เก็บ 
มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ได 
  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับ 
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวน
ของ 
ความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวย 
เชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 
  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน 
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
ออกไปทันที จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหน่ึงของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อ 
แลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 
  (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลักษณะตามขอ ๑๖ เพื่อรอการขนไป 
กําจัด และตองทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ืออยางนอยสัปดาหละหน่ึง 
ครั้ง 
 
  ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีท่ีพักรวม 
มูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับ 
ใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด 
  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 
สองวัน 
  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง  
หรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม 
สามารถท่ีจะเขาไปได 
  (๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา "ที่พักรวมมูลฝอย 
ติดเช้ือ" ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 
  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ และลานนั้นตองมี 
รางหรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติด 
เช้ือตามวรรคหน่ึงตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 
 
  ขอ ๑๗ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๖ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 
  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกลาว 
ตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยาง 
หนา ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถา
ใน 
การปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ใหผูปฏิบัติงานตองทํา
ความ 
สะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 
  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน 
  (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๑๘ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตอง
ใช 
รถเข็นจะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได 
  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พัก 
รวมมูลฝอยติดเช้ือหามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 
  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเช้ือ 
  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวาง 
ทางหามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย 
กระดาษแลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลว 
ทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยาง 
นอยวันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 
 
  ขอ ๑๘ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมี 
ลักษณะและเง่ือนไขดังน้ี 
  (๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 
ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 
  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาให 
แนนเพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป 
  (๓) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา "รถ 
เข็นมูลฝอยติดเช้ือ หามนําไปใชในกิจการอื่น" 
  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การเคลื่อนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติด 
เช้ือตกหลน ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 
  ขอ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติด 
เชื้อตามขอ ๑๖ ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 
  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีท่ี 
พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามท่ี 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
        หมวด ๓ 
          การขนมูลฝอยติดเชื้อ 
         ------------------------- 
 
  ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนิน 
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  
และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติด
เชื้อ  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ซ่ึงรับทํา 
การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหอง 
ปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ 
ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี 
  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๒ โดยใหมี 
จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 
  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติด 
เชื้อโดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด 
เชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบก 
ษา 
  (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชน 
เดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือตามขอ ๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะ 
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวร
ดวย 
  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด 
กวางขวางเพียงพอมีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และ 
ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 
 
  ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ 
สาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณ 
สุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไป
นี ้
  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น 
  (๒) ตองขนอยางสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของ 
มูลฝอยติดเช้ือและสถานท่ีจัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 
  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอ 
กําหนดในขอ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗) 
  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
มูลฝอยติดเช้ือตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเช้ือและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตกหลน
ใน 
ระหวางการขน 
  หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความ 
สะอาดและฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการ 
รั่วไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได 
 
  ขอ  ๒๒  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตองมีลักษณะและเง่ือนไขดังน้ี 
  (๑)  ตัวถังปดทึก ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดไดงายไม 
รั่วซึม 
  (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวม 
มูลฝอยติดเช้ือตามขอ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุม
อุณหภูมิ 
ใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอาน
คา 
อุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 
  (๓)  ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถัง 
ดานขางท้ังสองดานวา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเช้ือ" 
  (๔)  กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

น้ันแสดงช่ือของราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ี 
ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทํา 
การขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด 
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อ  
พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบให 
บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลน้ันไวใน 
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 
  กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการ 
ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตาม 
มาตรา ๑๙ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลน้ันแสดงช่ือราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสี
แดง 
ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัส 
หรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานท่ีและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลน้ัน ไวที่ภายนอกตัวถัง 
ดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  (๕)  ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับข่ีและ 
ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องมือปองกัน
อัคคี 
ภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ตลอดเวลาท่ีทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
 
  ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัดยังสถานท่ี 
กําจดัตามหมวด ๔ ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
         หมวด  ๔ 
         การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
          -------------------------  
 
  ขอ  ๒๔  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามท่ีกําหนดในขอ ๒๕ 
  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด แต



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตอง 
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ 
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ไวในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  
๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการ 
กําจัด รวมท้ังจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดง
และ 
มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย 
  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเช้ือซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ  
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๕)  จัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตก 
หลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณ
ท่ี 
ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  (๖)  กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีได 
รับอนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๕ (๑) ให
สถาน 
บริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการติดเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตาม 
ขอ ๒๗ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหราย 
งานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของเดือน 
 
  ขอ  ๒๕  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี ้
  (๑)  เผาในเตาเผา 
  (๒)  ทําลายเช้ือดวยไอนํ้า 
  (๓)  ทําลายเช้ือดวยความรอน 
  (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ  ๒๖  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาท่ีมีหองเผา 
มูลฝอยติดเช้ือและหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเช้ือใหเผาท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา ๗๖๐ องศา 
เซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ท้ังน้ี ตามแบบ 
เตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐาน 
อากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นุเบกษา 
 
  ขอ  ๒๗  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี 
ทําลายเชื้อดวยความรอนหรือวิธีอื่นตามขอ ๒๕ (๒) (๓) หรอื (๔) จะตองดําเนินการใหไดตาม 
เกณฑมาตราฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และ 
ปาราสิต ในมูลฝอยติดเช้ือไดหมด 
  ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหน่ึงแลว ตองมีการ 
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟล
ลัส  
หรอืบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ  ๒๘  เศษของมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖  
หรือที่ผานการกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๗ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่ว
ไป 
เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 
 
          หมวด  ๕ 
        คาบริการการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
          ---------------------------  
 
  ขอ  ๒๙  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงในการรับทําการ 
เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะ 
เรียกเก็บจากผูใชบริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการ 
และความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่นนั้น 
 
                   บทเฉพาะกาล 
          ------------------------------  
 
  ขอ  ๓๐  ใหราชการสวนทองถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายที่มีอยูหรือจัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับ 
ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี 
ภาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด 
เชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  สําหรับสถานบริการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการ 
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ใหดําเนินการตามขอ ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวง
นี้ 
ใชบังคับ และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี ้
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------  
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  
หากกระทําโดยไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนได  
จึงสมควรตองควบคุมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของ 
ประชาชน และเพื่อประโยชนแกผูประกอบกิจการดานสุขภาพอนามัย รวมท้ังเพ่ือจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และโดยท่ีมาตรา ๖ (๑) แหงพระราช 
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
สาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม 
หรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๕/๘๖ก/๑/๕ กันยายน ๒๕๔๕] 
 
      จารุวรรณ / แกไข 
      ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
      A+B (C) 
 
 


