กฎกระทรวง
วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๔๕
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และ
มาตรา ๕๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเปนการทั่วไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ขอกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ใหมีผลใชบังคับในทองที่ของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแหง
(๒) ขอกําหนดเฉพาะในสวนที่วาดวยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดยกเวนไมใชบังคับในทองที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นนอกจาก (๑) ตามความ
เหมาะสมกับสภาพทองที่ โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางใดก็ไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ใหมีผล
ใชบังคับแกสถานบริการการสาธารณสุขและหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการสวนทองถิ่น
ทุกแหง
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความ
เขมขนซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและ
การรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ

(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว
สไลด และแผนกระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่
ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผา
กอส ผาตางๆ และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของ
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ
ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดาน
สาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่
อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผู
ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่
เรียกชือ่ อยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ขอ ๔ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติด
เชื้อ นอกจากถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให
ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ระบุไวใน
กฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๕ หามมิใหผใู ดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใชบังคับแก
ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น
แจงใหราชการสวนทองถิ่นที่สถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู
จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ
เมื่อราชการสวนทองถิ่นนั้นไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได
ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรอง
ขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวม
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได
ขอ ๗ ในการปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการ
สาธารณสุข ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่ง
ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวน
ทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา
และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมี

คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในดาน
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเอง ของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการ แตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกัน
ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิน่ แหงใดแหง
หนึ่ง อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อรวมกันก็ได
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได
ขอ ๘ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข
ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบ
กิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหมวด ๒ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ขอ ๙ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
นั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ วรรคสอง วรรค
สามและวรรคสี่ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น
มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตาม
มาตรา ๑๙ ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาว
จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บ ขน และหรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และ
หมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให
บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนด
ระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย
ขอ ๑๐ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙ แลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการ
เก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด
๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๑ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย และเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ แหงกฎกระทรวงนี้
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
------------------ขอ ๑๒ ภายใตบังคับขอ ๑๔ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๓ (๒)
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตอง
ทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ขอ ๑๓ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๒ ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และ

ปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส
กับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความ
สีดําที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือ
สัญญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และตองมีขอความวา “หามนํากลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข
มิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของ
ตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่
เกิด มูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม
ของการเก็บ การขน และการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกใน
การเก็บ การขน และการกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชใน
สถานบริการการสาธารณสุขใด หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได
ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๒ อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทํา
ดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวน
แตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถ
เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
นั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได
(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ
ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๒ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือ
วัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว
เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน

(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ ๑๖ เพื่อรอการขนไปกําจัด
และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรือ
อาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะ
เขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ” ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือ
ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม
วรรคหนึ่ง ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได
ขอ ๑๗ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๖ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการ
ปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาด
รางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๑๘ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น
จะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง
หามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ
แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความ
สะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย
วันละครั้ง และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
ขอ ๑๘ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของ
เชื้อโรค และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน
เพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ
ตกหลน ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๙ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามขอ ๑๖ ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทที่มี
ที่พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
---------------------ขอ ๒๐ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และ
บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งรับทําการขนมูลฝอย
ติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

เพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย ตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๒ โดยใหมีจํานวน
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบตั ิงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ
เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด
กวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ
ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข
หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น
(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย
ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอ ๑๗ (๒) (๖) และ (๗)
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนใน
ระหวาง การขน
หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาด
และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ตอง
ทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได
ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อตามขอ ๑๖ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐
องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายใน
ตัวถังไวดวย

(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดง
ชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถัง
ดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นนั้น ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ทําการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได
ชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผน
ปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อใน
บริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย
กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา ๑๙
ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลข
ใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือ
เครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูล
ฝอย ติดเชื้อ
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๑๘ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดตาม
หมวด ๔ ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
--------------------ขอ ๒๔ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๕
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด แตตองไม
เกิน สามสิบวัน นับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๖ โดยมี
ขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัด
ใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย
(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดใหมีเครือ่ งปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับ
อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๕ (๑) ใหสถานบริการ
การสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนัน้ ตรวจวิเคราะหตามขอ ๒๗ เพื่อ
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน
ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอย
ติดเชื้อและหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมไิ มต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และใน
การเผาควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจาก
เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อ
ดวยความรอนหรือวิธีอื่นตามขอ ๒๕ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทาง
ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ
ไดหมด
ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการ
ตรวจสอบเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส
หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๒๘ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖ หรือที่
ผานการกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๗ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแต
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๕
คาบริการการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
------------------------ขอ ๒๙ ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงในการรับทําการเก็บ ขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ที่ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๙ จะเรียกเก็บจาก
ผูใชบริการตามมาตรา ๒๐ (๕) โดยใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการประกอบกิจการและความ
เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
-------------------ขอ ๓๐ ใหราชการสวนทองถิ่น สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีอยูหรือ
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และมาตรการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
สําหรับสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง ใหดําเนินการตามขอ ๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งป
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)
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