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แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 

ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

---------------------------------- 

(1) ผลการใช้บังคับของกฎกระทรวง 

  1.1) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ในราชกิจนุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 86 ก วันที่ 5 กันยายน 2545 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่
ประกาศในราชกิจนุเบกษา (ข้อ 1) นั่นคือ มีผลใช้บังคับในวันที่ 6 ตุลาคม 2545 

  1.2) ข้อก าหนดในกฎกระทรวงทุกหมวด ให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่ น 
ดังนี้ เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร และ เขตเทศบาลเมือง (ข้อ 2(1)) แต่ทั้งนี้ 
กฎกระทรวงได้ให้เวลาในการเตรียมการ เพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 6 
ตุลาคม 2545 ถึง 6 ตุลาคม 2546 

  1.3) ส าหรับเขตเทศบาลต าบล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ข้อก าหนดในหมวด 3 ที่ว่าด้วย การขนมูลฝอยติดเชื้อ และหมวด 4 ที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ อาจได้รับการยกเว้นไม่ใช้บังคับได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเว้นในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ อาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามความเหมาะสมได้ (ข้อ 2(2)) แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะยังมิได้มีการประกาศ
ยกเว้นข้อก าหนดข้างต้น ก็ยังคงมีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อีก 1 ปี นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545 

  ส าหรับเขต อบจ. ซึ่งมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับเทศบาล และเขต อบต. จึงหมายถึง เฉพาะเขตพ้ืนที่สภา
ต าบล เท่านั้น เพราะเขตท่ีทับซ้อนกับเทศบาลและ อบต. ย่อมมีผลบังคับตามข้อ 1.2) และ 1.3) 

  1.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บเก่ียวและรวบรวม มีผลบังคับใช้ต่อสถานบริการสาธารณสุข และ 
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกเขต (ข้อ 2(3)) ทั้ งนี้ ยังคงมีเวลาในการเตรียมการเพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง อีก 1 ปี นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545 

 (2) ความหมายของมูลฝอยติดเชื้อ 

  จากกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้ก าหนดความหมายของค าว่า “มูลฝอยติด
เชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ หรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูล
ฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ ซึ่งหมายรวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสู ตรศพหรือ
ซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อด้วย อันได้แก่ 

  2.1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว์ การใช้สัตว์ทดลอง 

  2.2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยาหลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว สไลด์ และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์ 
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  2.3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง 

  2.4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ดังนั้น มูลฝอยติดเชื้อ  
จึงครอบคลุมถึงซากหรือชิ้นส่วนของอวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ ที่ได้จากการทดลองหรือการชันสูตร วัสดุหรือของมี
คมที่สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสเลือดหรือสารน้ าจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ นอกจากนี้ ยังรวมทั้งมูลฝอยทุกๆ ชนิด
ที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อร้ายแรงอีกด้วย ซึ่งต้องด าเนินการเก็บรวบรวมและก าจัดให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในกฎกระทรวงฯ นี้ด้วย 

  ส่วน “ห้องรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อร้ายแรง” ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดลักษณะโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งหนึ่ง 

  ส าหรับค าถามที่ว่า กระดาษช าระที่ใช้แล้ว ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ กรณีนี้ถือว่าไม่เป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ แต่เป็นสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไปที่ต้องมีการก าจัดเช่นเดียวกัน ส่วน “วัคซีน” ที่หมดอายุถือว่าเป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ แต่ “ยาหมดอายุ” หรือ “สารกัมมันตรังสี” หรือ “สารเคมี” ที่ใช้ในการรักษา มิใช่มูลฝอยติดเชื้อ แต่
อาจเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายวัตถุอันตราย 

 (3) กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใต้บังคับแห่งกฎกระทรวงนี้ 
  3.1) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ซึ่งจะเป็นไปตามข้อ 1.2 
และข้อ 1.3 

  3.2) สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งหมายถึง สถานพยาบาล และสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งที่เป็นของ
รัฐ และของเอกชน ดังนั้นจึงครอบคลุมถึง 

   (ก) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสถานพยาบาลในสถานที่ราชการต่างๆ ด้วย 

   (ข) โรงพยาบาลของราชการส่วนท้องถิ่น 

   (ค) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย 

   (ง) โรงพยาบาลของเอกชน คลินิก สถานพยาบาลในโรงงาน 

   (จ) โรงพยาบาลสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

   (ฉ) โรงพยาบาลสัตว์ของเอกชน คลินิกรักษาสัตว์ 
  3.3) ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หมายถึง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ใน
วัตถุตัวอย่างจากร่างการมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ที่มิได้ตั้งอยู่ในสถานบริการการสาธารณสุข 
รวมทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ที่ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่วนประกอบและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  ดังนั้น จึงครอบคลุมห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่เป็นของเอกชนหรือของรัฐที่ให้บริการโดยอิสระ 
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมในฐานะสถานบริการสาธารณสุขอยู่แล้ว 
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  3.4) ผู้ได้รับมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา 18 หมายถึง บุคคล นิติบุคคล ทั้งที่เป็นเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ก็ได้ ซึ่งการมอบจะด าเนินการโดยการจ้างให้กระท าแทน หรือจะมอบ
โดยการตกลงร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ แต่อย่างก็ตาม ผู้ได้ รับมอบให้
ด าเนินการแทน จะต้องถูกควบคุมตามกฎกระทรวงด้วย โดยก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่มอบให้ด าเนินการ 
เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 

3.5) ผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจตามมาตรา 19 หมายถึง เอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตท้องถิ่นโดยท าเป็นธุรกิจ ซึ่ง
ตามกฎหมายเอกชนนี้จะสามารถจัดเก็บค่าบริการจากสถานบริการการสาธารณสุขที่ใช้บริการได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
กว่าอัตราท่ีราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆก าหนด 

3.6) ประชาชนโดยทั่วไป หรือ ผู้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ก่อให้เกิดมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกฎกระทรวง (ตามข้อ4 และข้อ 5) ทั้งนี้ เพ่ือให้
ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลอื่นๆ ที่อยู่ในค านิยามของสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
เช่น สถานพักฟ้ืนผู้ป่วยโรคเอดส์ สถานพยาบาลเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

(4) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ราชการส่วนท้องถิ่น ภายใต้การใช้บังคับตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 4.1) โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 
ราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อในเขตท้องถิ่นตน ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้ 3 รูปแบบคือ 

 (ก) โดยการด าเนินการเอง 

 (ข) โดยการมอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (ค) โดยการอนุญาตให้เอกชนด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ 

 4.2) กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้มีผลบังคับใช้ในเขตท้องถิ่นใดกฎหมายสาธารณสุข มาตรา 7 
ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องควบคุมและก ากับดูแลกิจการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวงนั้น และอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ นั้น 
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 4.3) ราชการส่วนท้องถิ่น อาจก าหนดวิธีการถ่าย เท ทิ้ง ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ส าหรับประชาชนโดยทั่วไป ที่อาจก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อขึ้นในบ้านเรือนที่จะน ามาทิ้งได้ 
(ข้อ 4) 

 4.4) ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสอบ ระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุข หรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีระบบก าจัดของตนเอง (ตามข้อ 6) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ด้านสุขลักษณะต่อชุมชนข้างเคียง 

 ในทางปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นอาจอาศัยนักวิชาการของท้องถิ่นเอง หรือจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือศูนย์อนามัยที่ 1-12 หรือศูนย์สิ่งแวดล้อมภาคของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็ได้ และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นปัญหา ต้องให้ความเห็นชอบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถาน
บริการฯดังกล่าวไว้ด้วย 

 4.5) ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ด้ าน
สุขาภิบาล / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมเครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ต้องแต่งตั้งทันทีที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ (ข้อ 7 วรรคสอง) 

 ส่วนกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันหลายท้องถิ่นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งให้รับผิดชอบดูแลร่วมกันก็ได้หรืออาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ก็ได้ (ข้อ 7 วรรค
สาม วรรคสี่) 

 4.6) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนหรืออนุญาตให้เอกชนท าเป็นธุรกิจ 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาและเส้นทางการเก็บ ขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้ด้วย (ข้อ 9 วรรคสาม) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและ
ความจ าเป็นตามสภาพของกระบวนการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการท าการเก็บ ขน หรือการก าจัด การก าหนดให้มีใบก ากับมูลฝอยติดเชื้อตลอดเส้นทางจนถึงขั้นตอน
การก าจัด การก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดต้องท าสัญญากับห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
หรือสถานบริการการสาธารณสุขเพ่ือเป็นหลักประกันว่ามีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานที่ฯ ดังกล่าว เป็นต้น 

 4.7) ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดบริการการเก็บ ขน หรือก าจัดให้สถานบริการการ
สาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตท้องถิ่นตน ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) 

(5) ผลบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวงฯ  
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 ในที่นี้ได้แก่ สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้
ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการเก็บ ขน หรือก าจัดโดยท าเป็น
ธุรกิจรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงนี้ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ 

 สิทธิหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 
สถานบริการฯ/ห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับมอบ/ผู้ได้รับ

อนุญาต 

ผู้ก่อมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆ 
ประชาชนทั่วไป ราชการ เอกชน 

(1) สิทธิในการจัดตั้ง     
สถานประกอบการ/
การประกอบกิจการ
ตามกฎกระทรวงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) ก) กระทรวง 
ทบวง กรม จัดตั้ง
ตามพระราช
กฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวง ว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการ 

ข) ราชการส่วน
ท้องถิ่นขัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายจัดตั้ง
ราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น 
 

(1) ก) จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลโดย
การขออนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

ข) จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ 
โดยการขออนุญาต
จากกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรฯ 

ค) ห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายยังไม่มี
กฎหมายคบคุม
โดยตรง จึงจัดตั้งขึ้น
ได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต 

(1) ก) เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจที่จะ
มองอ านาจให้ผู้อ่ืน
ด าเนินการแทน ซึ่งผู้รับ
มอบจะต้องได้รับมอบเป็น
หนังสือและจะต้อง
ด าเนินการให้บริการตาม
เงื่อนไขในหรือข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
หนังสือ 

ข) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เป็นผู้มีอ านาจที่จะอนุญาต
ให้เอกชน/ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการโดยท า
เป็นธุรกิจนี้ จะต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ในข้อก าหนด
ของท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ) และต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ด าเนินการกิจการได้ 

(1) ก) มิใช่เป็นการ
ประกอบเพื่อการค้า แต่
เป็นการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎหมาย
อ่ืน เช่น สถานที่
พยาบาลเบื้องต้นใน
โรงงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน 

ข) กรณีของประชาชน
เป็นเรื่องการ
รักษาพยาบาลใน
ครัวเรือนที่อาจเกิดมูล
ฝอยติดเชื้อ 
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เรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 
สถานบริการฯ/ห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับมอบ/ผู้ได้รับ

อนุญาต 

ผู้ก่อมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆ 
ประชาชนทั่วไป ราชการ เอกชน 

(2) การจัดการให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 

(2) ก) ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
1 คน ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
(ด้านสาธารณสุข/
สุขาภิบาล/ชีววิทยา/
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์)หรือ
วิศวกรรมศาสตร์
(ด้านสุขาภิบาล/
สิ่งแวดล้อม- 

(2) ก) ต้องจัดให้มี
บุคคลอย่างน้อย 1 
คน ซึ่งจบปริญญา
สาขาวิทยาศาสตร์ 
(ด้านสาธารณสุข/
สุขาภิบาล/ชีววิทยา/
วิทยาศาสตร์
การแพทย์) ดูแล
ระบบการเก็บขนใน
สถานประกอบการฯ 

ข) แต่ถ้าในสถาน
ประกอบการฯ มีการ 

(2) ก) กรณีท่ีท าการเก็บ 
ขน มูลฝอยติดเชื้ออย่าง
เดียวต้องจัดให้มีบุคคล
อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจบ
ปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์ (ด้าน
สาธารณสุข/สุขาภิบาล/
ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 
ข) กรณีที่ท าการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างเดียว 
ต้องจัดให้มีบุคคลอย่าง 

(2) ไม่มีบทบังคับ 

 เครื่องกล) ก็ได้ เพื่อ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบทั้งการเก็บ ขน 
และหรือก าจัด 

ข) กรณีที่สถาน
บริการฯ ของราชการ
ร่วมมือกันหลาย
หน่วยงาน อาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติข้างต้น 1 
คน เพื่อดูแลระบบ
ร่วมกันก็ได้หรืออาจ
แต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีมี
คุณสมบัติดูแลระบบ
ก็ได้ 

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วย ต้องจัดให้มี
บุคคลอย่างน้อย 2 
คน ที่จบปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ 1 
คน และสาขา
วิศวกรรม (ด้าน
สุขาภิบาล/
สิ่งแวดล้อม/
เครื่องกล) อีก 1 คน 

น้อย 2 คน ที่จบปริญญา
ตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (1 
คน) สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 
(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/
เครื่องกล) อีก 1 คน 

ค) กรณีที่ท าการทั้งการ
เก็บขนและการก าจัดต้อง
จัดให้มีบุคคลน้อย 1 คนที่
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับข้อ 
ข) 
 
 
 
 

 

 

(3) หน้าที่ในการแจ้ง
ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นทราบ กรณีท่ี
มีระบบก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

(3) กรณีท่ีมีระบบ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นทราบ 
ภายใน 90 วัน 

(3) กรณีท่ีมีระบบ
ก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
ต้องแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นทราบ
ภายใน 90 วัน 

(3) เนื่องจากต้องได้รับมอบ
หรือได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน
ด าเนินการอยู่แล้ว จึงถูก
ตรวจสอบโดยปริยายอยู่แล้ว 

(3) ต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกรณีของ
สถานบริการฯ 
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เรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 
สถานบริการฯ/ห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับมอบ/ผู้ได้รับ

อนุญาต 

ผู้ก่อมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆ 
ประชาชนทั่วไป ราชการ เอกชน 

นับแต่วันที่กฎ
กระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ คือ แจ้ง
ภายในวันที่ 4 
มกราคม 2546 
และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจึง
จะด าเนินการได้ (ข้อ 
30 และข้อ 6) 

เช่นเดียวกับของ
ราชการ (ข้อ 30 
และข้อ 6) 

(4) การจัดให้
ผู้ปฏิบัติงานที่ท า
หน้าที่ในการ 

 การเก็บ 
(รวบรวม
เคลื่อนย้าย 
ภายในสถาน
บริการฯ) การ
ขน (การขนจาก
สถานบริการฯ 
ถึงแหล่งก าจัด) 

 การก าจัด 

 

(4) ต้องจัดให้
ผู้ปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการขนย้าย
มูลฝอยติดเชื้อของ
สถานบริการฯ เอง
เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด
โดยการประกาศราช
กิจจานุเบกษา (ข้อ 
17 (1)) 
กรณีท่ีมีระบบการ
ก าจัดด้วย ต้องจัดให้
ผู้ปฏิบัติในขั้นตอน
การก าจัดเข้ารับการ
อบรมด้วยเช่นกัน 
(ข้อ 24 (4)) 

(4) ต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับ กรณี
ของสถานบริการฯ 
ของราชการ (ข้อ 17 
(1) และข้อ 24 (4)) 
 

(4) ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้
ได้รับใยอนุญาต ต้องจัดให้
ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการ
ขน และหรือขั้นตอนการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดย
การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเช่นกัน (ข้อ 
20(2) และข้อ 24 (4)) 

(4) กรณีท่ีเป็นสถานที่ที่
มีระบบการเก็บรวมรวม
เคลื่อนย้ายและหรือ
ก าจัดฯ ต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน (ข้อ 5) 

(5) การด าเนินการ
เก็บ ขน และหรือ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(5) ส่วนราชการที่
จัดตั้งสถานบริการ
การสาธารณสุขนั้น 
จะต้องควบคุมดูแล
ผู้ด าเนินการ 

(5) ผู้ประกอบการ 
(ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้ง) สถานบริการ
สาธารณสุขนั้น
จะต้องควบคุมดูแล 

(5) ผู้ได้รับมอบหรือผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ท าการ
เก็บ ขน และหรือก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ โดยเป็นธุรกิจ 
จะต้องดาเนินการเก็บ ขน 

(5) กรณีท่ีเป็นสถานที่ที่
มีระบบการเก็บรวบรวม
เคลื่อนย้ายและหรือ
ก าจัดฯต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน (ข้อ 5) 
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เรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 
สถานบริการฯ/ห้องปฏิบัติการ ผู้ได้รับมอบ/ผู้ได้รับ

อนุญาต 

ผู้ก่อมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆ 
ประชาชนทั่วไป ราชการ เอกชน 

(ผู้อ านวยการ) สถาน
บริการฯ นั้น 
ด าเนินการเก็บ ขน 
และหรือก าจัด ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ (ข้อ 
9) 

ผู้ด าเนินการ (ผู้ดูแล/
ผู้จัดการ) สถาน
บริการฯ นั้น 
ด าเนินการเก็บ ขน 
และหรือก าจัด ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ (ข้อ 
8) 

และหรือก าจัด แล้วแต่
กรณีให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
(ข้อ 9 วรรคสอง) 

 

 โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น สถานบริการ
สาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าการเก็บ ชน และก าจัดโดยท าเป็นธุรกิจ จะต้อง
ปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเก็บ ขน และการก าจัด ดังนี้ 
 (6) หลักเกณฑ์มาตรฐานการเก็บ (รวบรวมเคลื่อนย้าย) ตามกฎกระทรวงฯ 

  6.1) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   6.1.1) กรณีที่มูลฝอยติดเชื้อเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ที่
สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ ซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ ก็ได้ 
   6.1.2) กรณีที่ไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าได้ ไม่
รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 

  ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อความสีด า
ขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน ได้แก่ ค าว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” “ห้ามเปิด” “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และสัญลักษณ์
รูปหัวกะโหลกไขว้ และสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด พิมพ์ไว้บนภาชนะบรรจุ
ฯ ดังกล่าวด้วย (ข้อ 12, ข้อ 13) 
  6.2) วิธีการเก็บรวมรวมมูลฝอยติดเชื้อ ก าหนดให้ด าเนินการเก็บ ณ แหล่งก าเนิดทันที ห้าม
ปะปนกับมูลฝอยอ่ืน และต้องไม่เก็บในปริมาณมากเกินไปในภาชนะบรรจุฯ กล่าวคือ ห้ามเก็บมูลฝอยติดเชื้อเกิน
กว่า2/3 ของภาชนะบรรจุฯแบบถุง หรือเกินกว่า ¾ ของภาชนะแบบกล่องและต้องผูกมัดปากถุงให้แน่น หรือปิด
ฝากล่องให้สนิทแน่น กรณีที่ยังไม่สามารถขนไปไว้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ทันที ต้องจัดให้มุมห้องหรือที่ส าหรับ
รวมไว้ก่อนได้ แต่ต้องไม่เก็บไว้เกินกว่า 1 วัน (ข้อ 15) 



-10- 
 

  ในการรวบรวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ อาจจะมีภาชนะรอบรับที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่
รั่วซึม ท าความสะอาดได้ง่าย เช่น ถังพลาสติก เป็นต้น ก็ได้ ซึ่งภาชนะนี้อาจใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาความ
สะอาดเสมอ (ข้อ 14) 

  6.3) ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

   6.3.1) ก าหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขที่มีผู้ป่วยพักค้างคืน หรือสถานพยาบาล
สัตว์ที่มีสัตว์พักค้างตามชนิดและจ านวนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ ดังนั้น กรณีสถานพยาบาล คลินิก หรือคลินิกรักษาสัตว์ที่ไม่มีการพักค้างคืน ก็ไม่ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ (ข้อ 19) 

   6.3.2) ลักษณะของที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นอาคารหรือห้องแยกเฉพาะ มีขนาด
ความกว้างพอที่จะรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน มีลักษณะโปร่งไม่อับทึบ พ้ืนผนังเรียบท าความสะอาดง่าย มี
ประตูผิดล็อกได้ ป้องกันสัตว์พาหนะน าโรคได้ มีลานล้างรถเข็นด้วย และมีข้อความเตือนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ” ด้วย (ข้อ 16 วรรคแรก) 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อเกินกว่า 7 วัน จะต้องเป็นห้อง
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านั้นได้ (ข้อ 16 วรรคสอง) 

  6.4) วิธีการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปที่พักรวม (ข้อ 17) 

   6.4.1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้และผ่านการอบรมหลักสูตรของกระทรวง
สาธารณสุขเสียก่อน ในระหว่างการเคลื่อนย้ายต้องสวมชุดปฏิบัติงานที่ป้องกันอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อได้ เช่น 
ถุงมือ ยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มแข็ง เป็นต้น และหลังเสร็จภารกิจต้องท าความสะอาดร่างาย
เสมอ (ข้อ 17(1)(2)) 

   6.4.2) การเคลื่อนย้ายต้องใช้รถเข็น ต้องขนย้ายในเส้นทางที่ก าหนด ตามตารางเวลาที่
ก าหนด โดยห้ามแวะพักระหว่างทางและห้ามโยนหรือลากภาชนะบรรจุฯ โดยไม่ระมัดระวัง ในกรณีที่มีมูลฝอยติด
เชื้อตกหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้าย ก าหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์คีบจับหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาคีบหรือหยิบมูล
ฝอยติดเชื้อนั้นใส่ลงในภาชนะบรรจุฯใหม่ แล้วใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคก่อนท าความสะอาดตามปกติ(ข้อ 17(4)(5)(6)
และ(7))  

6.4.3) คุณลักษณะของรถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ต้อง
ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่ายไม่มีแง่มุมที่เป็นหมักหมมของสิ่งสกปรก มีผนังผิดทึบและฝาปิด มีอุปกรณ์ท า
ความสะอาดกรณีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่น และต้องมีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้
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กิจการอื่น” (ข้อ 18) รถและอุปกรณ์ท่ีใช้แล้ว ต้องท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามไปใช้ในกิจการ
อ่ืน (ข้อ17(8)) 

 (7) หลักเกณฑ์มาตรฐานการขนมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงฯ 

  การขนมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง การขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
สถานที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้ออ่ืนๆไปยังแหล่งที่มีระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งกฎกระทรวงฯได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังนี้ 

  7.1) การจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ 

   7.1.1) ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบให้ด าเนินการ หรือผู้ได้รับอนุญาตท า
การเก็บ ขน โดยท าเป็นธุรกิจ ต้องจัดให้มียานพาหนะขนที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการประกอบการ
หรือให้บริการ จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 6.3.2) และบริเวณที่จอดรถขน พร้อมทั้งมีรางระบายน้ าสีย
จากการล้างท าความสะอาดยานพาหนะขน 

   7.1.2) คุณลักษณะของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีตัวถังปิดทึบ ภายในบุด้วย
วัสดุทนทาน ท าความสะอาดง่าย ในกรณีที่ยานหานะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บมานานกว่า 7 วัน รถนั้นต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านั้นได้ (โดยติดเทอร์โมมิเตอร์ที่รถด้วย) และต้องจัดให้มี
อุปกรณ์เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดกรณีตกหล่นหรือ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์สื่อสารประจ ารถด้วยกรณีเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้อง
พิมพ์ข้อความสีแดงขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ตัวถังรถว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  กรณีท่ีเป็นยานพาหนะของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องพิมพ์ชื่อราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 

  กรณีท่ีเป็นยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อของผู้ได้รับมอบตามมาตรา 18 จะต้องพิมพ์ชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มอบอ านาจสีแดงไว้ที่ตัวถังด้านนอกทั้ง 2 ข้าง และพิมพ์วิธีการที่มอบให้ท า พร้อมทั้งชื่อที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับมอบบนแผ่นป้ายที่มองเห็นได้ไว้ด้วย 

  กรณีที่เป็นยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะต้องพิมพ์ ชื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่อนุญาตสีแดง พร้อมระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ได้รับอนุญาตนั้นบนแผ่นป้ายที่มองเห็นได้ไว้ด้วย (ข้อ 22(4)) 
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7.2) วิธีการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

   7.2.1) ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน ได้แก่ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ารถขน ต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข และต้องสวมชุดที่สามารถป้องกันอันตราย เช่นเดียวกับข้อ 
6.4.1) และ ต้องปฏิบัติตามข้อ 6.4.2) ด้วย (ข้อ 21(3)) 

   7.2.2) ต้องขนโดยระมัดระวังมิให้เกิดการตกหล่นแต่ในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อหล่นให้
ปฏิบัติเหมือนข้อ 6.4.2) และต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติด
เชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น ห้ามใช้ยานพาหนะไปใช้ในกิจการอ่ืนใด และต้องท าความสะอาด
ยานพาหนะสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีการแตกหรือรั่วไหลของภาชนะบรรจุฯ ต้องท าความสะอาดทันทีที่
สามารถท าได้ (ข้อ 21(2)(4) วรรคสอง) 

   7.2.3) กรณีการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดในระบบก าจัดของสถานบริการการ
สาธารณสุข หรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเองสามารถใช้รถเข็นตามข้อ 6.4.3) ขนแทน ตามวิธีที่ก าหนดตามข้อ 
6.4.2) ได ้

 (8) หลักเกณฑ์มาตรฐานการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงฯ 

 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง กระบวนการท าลายหรือก าจัด เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตใน
มูลฝอยติดเชื้อให้หมดไปจะด้วยวิธีการใดก็ตาม 

  8.1) การจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ 

   8.1.1) ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามข้อ 6.3.2) เพ่ือรอการก าจัด โดยต้อง
ขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะน าไปก าจัด ทั้งนี้ ต้องพิมพ์ข้อความ
สีแดงค าว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ในขนาดท่ีสามารถมองเห็นชัดเจนด้วย (ข้อ 24(3)) 

   8.1.2) ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลหรือตกหล่นด้วย (ข้อ 24(5)) 

  8.2) หลักเกณฑ์ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   8.2.1) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล และ
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการเผยแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (ข้อ 24(4)) 
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   8.2.2) ต้องด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ขนมาจากที่พัก
มูลฝอยรวมของสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย (ข้อ 24(2)) 

   8.2.3) กรณีที่ก าจัดด้วยวิธีการอย่างอ่ืน เช่น การอบไอน้ า ใช้ไมโครเวบ ใช้สารเคมี เป็น
ต้น ซึ่งมิใช่เตาเผา จะต้องด าเนินการตรวจวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก าจัดเป็นประจ าภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน (ข้อ 24(6)) 

   8.2.4) มูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการก าจัดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในข้อ 8.3) แล้ว ให้
ถือว่าเป็นมูลฝอยทั่วไป ที่สามารถด าเนินการก าจัดตามวิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปได้ (ข้อ 28) 

  8.3) มาจรฐานการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   8.3.1) ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผาต้องใช้เตาเผาแบบสองห้องเผาที่มี
อุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยติดเชื้อไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส และไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียสในห้องเผา
ควันและต้องควบคุมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อ 26) 

   8.3.2) ในกรณีที่ใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่การเผา ต้อง
ด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อบักเตรี เชื้อรา ไวรัสและ
ปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด ซึ่งวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ให้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ  
บะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิสแล้วแต่กรณี ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(ข้อ 27) 

 (9) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือก าจัด 

  9.1) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้บริการเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน (โดย
การจ้างเอกชน) ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการได้ โดยการก าหนดอัตราใน
ข้อก าหนดราชการส่วนท้องถิ่น แต่ต้องก าหนดอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

  9.2) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้ อ
โดยท าเป็นธุรกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ ต้องก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการและ
ความเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย (ข้อ 29) 
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แผนภูมิแสดง ขอบเขตการควบคุมเรื่องมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง 

 

มีผลบังคับใช้ (6 ต.ค. 45) 

ควบคุม 

กฎกระทรวงว่าด้วยมูลฝอยติดเชื้อ 

 ทุกหมวดทุกข้อ (รวมทั้งการเก็บ 
การขน และการก าจัด) 

เขต กทม./เมือง
พัทยา/เทศบาล/เมือง 

 หมวดว่าด้วย การเก็บ 

 หมวดว่าด้วย การขนและการก าจัดให้
เป็นตามที่กระทรวง สธ. ก าหนด 

เขต กทม./เมือง
พัทยา/เทศบาล/เมือง 

ราชการส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลคนและ
สัตว์ ท้ังของรัฐและ

เอกชน 

ห้องปฏิบัติการ 

เชื้ออันตราย 

ทั้งของรัฐและเอกชน 

 ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอนามัยในเรื่อง การเก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย การขน และการก าจัดตามกฎกระทรวง 

 ต้องจัดให้มีบุคลากร/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดูแลระบบการเก็บ ขน หรือก าจัด (ภายใน 90 วัน) 
(ส าหรับคลินิกที่ไม่มีผู้ป่วยค้างคืน) 

 ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติในกระบวนการเก็บ ขน หรือก าจัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ผู้ได้รับมอบจาก 

ราชการส่วนท้องถิ่น 
ผู้ได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานให้ 
ท าเป็นธุรกิจ 

 กรณีท่ีมีการก าจัดเอง ต้อง
แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาตรวจสอบ 

(ภายใน 90 วัน) 


