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กฎกระทรวง 

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

(๑) มูลฝอยติดเชื้อ   
(๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  และ 
(๓) สิ่งของที่ ไ ม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน   

ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ  และ   
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ัวไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือ 
นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง  ๆ  ในชุมชน  ที่เป็นวัตถุหรือปนเป้ือนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ  สารไวไฟ  
สารออกซิไดซ์  สารเปอร์ออกไซด์  สารระคายเคือง  สารกัดกร่อน  สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย  สารที่เกิดระเบิดได้  
สารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป   
มูลฝอยติดเชื้อ  กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“น้ําชะมูลฝอย”  หมายความว่า  ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอยทั่วไป  
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย”  หมายความว่า  ประชาชน  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานที่ใด  ๆ  ที่เป็นแหล่งกําเนิด
มูลฝอย 

ข้อ ๓ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  
นอกจากถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือจัดให้   

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือ 
กําหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่น   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดําเนินการ

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
(๓) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้

การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม   
(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
ตามมาตรา  ๑๙   

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
อย่างน้อยสองคน  โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๒ 
การเก็บมูลฝอยทั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป  ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย   
ที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยให้คัดแยกมูลฝอย  
นํากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย   

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือ
มูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้ 

ข้อ ๖ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  ต้องมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถุงสําหรับบรรจุ มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก 
หรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว  ทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่ร่ัวซึม  ขนาดเหมาะสม  และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุ มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ต้องทําจากวัสดุ 
ที่ทําความสะอาดง่าย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และ 
แมลงพาหะนําโรคได้  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุข้อความ 
ที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดข้อความ
หรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตาม  (๑)  และ  (๒)   

ข้อ ๗ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุตามข้อ  ๖  ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น  
เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว  กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม  
และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารชุด  หอพัก  หรือโรงแรม 
ที่ มีจํานวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป  หรือมีพื้นที่ ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรข้ึนไป   
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  
หรือสถานที่ใด  ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย 
นํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่  ที่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๑  ตามความเหมาะสมหรือตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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ข้อ ๙ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ําฝน  หรือภาชนะรองรับ

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ  ๑๑  ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ 
ไม่น้อยกว่าสองวัน   

(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม  (๑)  ต้องเรียบ  มีการป้องกันน้ําซึมหรือน้ําเข้า  
ทําด้วยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  และ 
มีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพื่อรวบรวมนํ้าเสียไปจัดการ   
ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  มีข้อความที่มีขนาด   

เห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ   
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป  

และอยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๐ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่สําหรับสถานที่ตามข้อ  ๘  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิดมิดชิด  
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้  ขนาดเหมาะสม  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ 
ง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  หรือ  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  แล้วแต่กรณี  และ 
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย 
นํากลับมาใช้ใหม่  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดตราหรือสัญลักษณ์ 
สําหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และ 
แมลงพาหะนําโรคได้  สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย  และสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย  มีระบบรวบรวม
และป้องกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) มีการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่

เหมาะสม  สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร  แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  พื้นฐานเรียบ  
ม่ันคง  แข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เพื่อรวบรวมน้ําเสีย
ไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  และอยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  และสถานที่ประกอบ
หรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ข้อ ๑๒ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่
ตามข้อ  ๑๐  หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ  ๑๑  
ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๓ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
ที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  จัดให้มีสถานที่คัดแยก   
มูลฝอยทั่วไป  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ  มีขนาดเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปท่ีจะนํา   
เข้ามาคัดแยกได้  และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง  ๆ  ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วม  และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ  สําหรับใช้งานและ 

ชําระล้างร่างกาย 
(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 
(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  หรือการดําเนินการ 

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ

แสวงหากําไร  ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่  และให้ราชการ  
ส่วนท้องถิ่นกํากับดูแลการดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิด   
มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน   
ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ   
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

หมวด  ๓ 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์และเครื่องมือ
ป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจํารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  ต้องดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไป   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไป  หรือกําหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ  ๕  
หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 

(๒)  จัดให้มีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไป
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ  ๑๘  และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) มีการล้างทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่เก่ียวกับการขน   
มูลฝอยทั่วไปเป็นประจําทุกวัน  โดยสถานที่ล้างทําความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  
แข็งแรง  ทนทาน  มีความลาดเอียง  น้ําไม่ท่วมขัง  ทําความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียหรือ
ระบบบําบัดน้ําเสีย  เพื่อรวบรวมนํ้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด  และมีการป้องกันเหตุรําคาญ
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

 (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  มีขนาดกว้างเพียงพอ  และ 
มีการดูแลทําความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจํา 

 



หน้า   ๓๑ 
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ข้อ ๑๘ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง  ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปกปิด  ง่ายต่อการบรรจุ  
ขนถ่าย  และทําความสะอาด  ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยทั่วไป  เพื่อมิให้ร่ัวไหลตลอดการปฏิบัติงาน  
และสามารถนําน้ําเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจํายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ  
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลตามข้อ  ๔  (๓)  ให้แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดง  
แผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น 
ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลตามข้อ  ๔  (๔ )  ให้แสดงชื่อและเลขที่ ใบอนุญาตของผู้ ได้ รับใบอนุญาต   
ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ  
ขนมูลฝอยทั่วไป  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  อาจจัดให้มี
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้   

สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารที่ มีการป้องกันน้ําซึมหรือน้ําเข้า  มีแสงสว่างและการระบายอากาศ   
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  
หรือการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  และน้ําทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
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หมวด  ๔ 
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

 
 

ข้อ ๒๐  หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงทําหน้าที่
กําจัดมูลฝอยทั่วไป  และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว  
อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  อุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกัน
อัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กําจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้ รับการตรวจสุขภาพประจําปี   
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  ๒๑  หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  ต้องดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในข้อ  ๒๒  โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนทําการก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการควบคุมกํากับ 
การดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป   
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่นําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน   
ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ   
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  
จากชุมชน  มากําจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒๒ การกําจัดมูลฝอยทั่วไป  ให้ดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ 
(๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒๓ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง  ผลการศึกษาตามข้อ  ๒๑  (๑)  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย   

เหตุรําคาญ  หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป  เพื่อจัดเป็นพื้นที่
สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  และรางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและ
ปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเป้ือนน้ําใต้ดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกคร้ังที่มีการนํามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ  และปิดการฝังกลบ
เม่ือบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร  หรือวัสดุอื่น 
ที่เหมาะสม  เพื่อป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค  
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  
หรือการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ  และมีระบบเผาทําลายก๊าซ  
หรือมีระบบการนําก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ําใต้ดิน  และในระหว่างการดําเนินการฝังกลบ  
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๔ การเผาในเตาเผา  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ผลการศึกษา  
ตามข้อ  ๒๑  (๑)  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป  มีแสงสว่าง
และการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ  ๙ 
(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป  เพื่อจัดเป็นพื้นที่

สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  และรางระบายนํ้าผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหา
กลิ่นรบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส  และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  
หรือการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด  ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
กําจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีระบบในการนํา
เถ้าหนักไปกําจัดเป็นประจํา  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  Landfill)  ที่มี 
การป้องกันน้ําชะข้ีเถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถ้าหนักไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีระบบในการนํา
เถ้าลอยออกไปกําจัดเป็นประจํา  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย  (Secured  Landfill)  ตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ข้อ ๒๕ การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  ผลการศึกษาตามข้อ  ๒๑  (๑)  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพ  ซึ่งอาจมีอาคาร   

ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม  มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือน  

หรือการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๕)  มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทําปุ๋ยหรือหมักทําก๊าซชีวภาพไม่ได้  ต้องมีระบบกําจัด  
หรือส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมีการนํามูลฝอย
ทั่วไปนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  น้ําเสียจากสถานที่ คัดแยกและสถานที่หมักทําปุ๋ย 
หรือทําก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(๗) กรณีหมักทําก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด  มีการนําก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์  
และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทํางาน   

ข้อ ๒๖ การกําจัดแบบผสมผสาน  โดยใช้วิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี   
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  หรือข้อ  ๒๕   
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  แล้วแต่กรณี  ที่ดําเนินการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไปอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ต้องดําเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
ให้ เ ป็นไปตามที่ กํ าหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่ ง ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้ บัง คับ   
และดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ีภายในสามปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  ที่ดําเนินการเก็บและ 
ขนมูลฝอยทั่วไปแต่ยังมิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยทั่วไปอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ต้องดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ี 
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือ 
การดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการ
การควบคุมหรือกํากับดูแลการกําจัดมูลฝอยทั่วไปให้ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล  หรือแก้ไข
สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


