
ข้อบงัคบักรุงเทพมหานคร วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูของอาคาร สถานท่ีและสถานบริการการ
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

-------------------------- 
  
                        โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูของ 
อาคาร สถานท่ีและสถานบริการการสาธารณสขุ 

                        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แหง่พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกบัข้อ ๗ และข้อ ๑๔ แหง่ข้อบญัญตัิ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การเก็บ ขนและก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้วา่ราชการ 
กรุงเทพมหานครจึงก าหนดข้อบงัคบัขึน้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

  
                        ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ "ข้อบงัคบักรุงเทพมหานคร วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ 
จดัการมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูของอาคาร สถานท่ีและสถานบริการการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๔๕" 
  
                        ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดเก้าสบิวนั นบัแตว่นัถดัจากวนั 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

  
                        ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่อื่นใด ในสว่นท่ีก าหนดไว้ 

แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 

  
                        ข้อ ๔ ให้ปลดักรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบงัคบันี ้และให้มีอ านาจออก 

ประกาศหรือค าสัง่เพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้

  
                                                                 หมวด ๑ 

                                                               บททัว่ไป 

                                                      ----------------------- 
  
                        ข้อ ๕ ในข้อบงัคบันี ้

                        "มลูฝอย"  หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิค้า ถงุ 

พลาสติก ภาชนะทีใ่สอ่าหาร เถ้า มลูสตัว์ หรือซากสตัว์ รวมตลอดถึงสิง่อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์หรือที่อ่ืน 

                        "มลูฝอยทัว่ไป"  หมายความวา่ มลูฝอยอื่นใดที่มใิช่มลูฝอยที่ยอ่ยสลายได้ 

มลูฝอยที่น ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ มลูฝอยอนัตราย และมลูฝอยตดิเชือ้ 

                        "มลูฝอยที่ยอ่ยสลายได้"  หมายความวา่ มลูฝอยประเภทเศษอาหาร เศษพชืผกั 

ผลไม้ รวมตลอดสิง่อื่นใดที่เป็นอนิทรียวตัถทุี่สามารถยอ่ยสลายเนา่เป่ือยที่ไมใ่ชม่ลูฝอยติดเชือ้ และ 

ไมใ่ช่มลูฝอยอนัตราย 

                        "มลูฝอยที่น ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้"  หมายความวา่ มลูฝอยซึง่สามารถน ากลบัมา 

ใช้ประโยชน์ใหมไ่ด้ หรือน ามาเป็นวตัถดุิบในการผลติใหม ่เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก 



อลมูิเนียม เป็นต้น 

                        "มลูฝอยอนัตราย"  หมายความวา่ มลูฝอยที่มีสว่นประกอบหรือปนเปือ้นสาร 
เคมีอนัตราย เช่น สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารท่ีมีความเป็นพิษสารท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนหรือ 

สารอนัตรายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาตอ่สขุภาพและสิง่แวดล้อม 

                        "มลูฝอยติดเชือ้"  หมายความวา่ มลูฝอยที่มีเชือ้โรคปะปนอยูใ่นปริมาณที่ 
สามารถท าให้เกิดโรคได้ ถ้ามกีารสมัผสัหรือใกล้ชิดกบัมลูฝอยนัน้ และหมายความรวมถึงมลูฝอย 

ดงัตอ่ไปนีท้ี่เกิดขึน้หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉยัทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ 

ภมูิคุ้มกนัโรค การทดลองเก่ียวกบัโรค และการตรวจชนัสตูรศพหรือซากสตัว์ รวมทัง้ในการศกึษา 

วิจยัเร่ืองดงักลา่ว 

                        (๑) ซากหรือชิน้สว่นของมนษุย์หรือสตัว์ ท่ีเป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจ 

ชนัสตูรศพหรือซากสตัว์ และการใช้สตัว์ทดลอง 
                        (๒) วสัดขุองมีคม เช่น เขม็ ใบมดี กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วย 

แก้ว สไลด์ และแผน่กระจกปิดสไลด์ 

                        (๓) วสัดซุึง่สมัผสัหรือสงสยัวา่จะสมัผสักบัเลอืด สว่นประกอบของเลอืด ผลติ 

ภณัฑ์ที่ได้จากเลอืด สารน า้จากร่างกายของมนษุย์หรือสตัว์ วคัซีนที่ท าจากเชือ้โรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี 
ผ้าก๊อซ ผ้าตา่ง ๆ ทอ่ยาง เป็นต้น 

                        (๔) มลูฝอยทกุชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ ป่วยติดเชือ้ร้ายแรง 
                        "ห้องรักษาผู้ ป่วยติดเชือ้ร้ายแรง"  หมายความวา่ ห้องรักษาผู้ ป่วยที่ตดิเชือ้ 

ร้ายแรงตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                        "สิง่ปฏิกลู"  หมายความวา่ อจุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิง่ 
อื่นใดซึง่เป็นสิง่โสโครกหรือมกีลิน่เหม็น 

                        "อาคาร" หมายความวา่ ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสนิค้า ส านกังาน หรือ 

สิง่ที่สร้างขึน้อยา่งอื่น ซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ 

                        "เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร"  ให้หมายความรวมถงึผู้จดัการนิติบคุคล 

อาคารชดุ และผู้ครอบครองหรือมีหน้าที่ดแูลรักษาอาคารนัน้ ไมว่า่จะโดยกฎหมาย สญัญา หรือ 

การมอบหมายในลกัษณะใดก็ตาม 

                        "สถานท่ี"  หมายความวา่ ท่ีซึง่ไมใ่ช่อาคารและมีสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยซึง่ 

กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตให้รับท าการเก็บ ขนและหรือก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย 

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บริการ จะต้องด าเนินการเก็บ ขน 

หรือก าจดั 

                        "เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ี"  ให้หมายความรวมถงึผู้ครอบครองหรือมี 
หน้าที่ดแูลรักษาสถานท่ีนัน้ ไมว่า่จะโดยกฎหมาย สญัญา หรือการมอบหมายในลกัษณะใดก็ตาม 

                        "เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี"  หมายความวา่ เจ้าของหรือผู้  
ครอบครองอาคารและหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ี แล้วแตก่รณี 

                        "ที่พกัรวมมลูฝอย"  หมายความวา่ อปุกรณ์หรือบริเวณอาคารหรือสถานท่ีที่ใช้ 



ส าหรับเก็บมลูฝอยเพื่อรอการเก็บ ขน 

                        "เอกชนผู้ได้รับอนญุาต"  หมายความวา่ เอกชนผู้ได้รับอนญุาตจาก 

กรุงเทพมหานครให้ด าเนินการเก็บ ขนและหรือก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยตามข้อบญัญตัิ 
กรุงเทพมหานครวา่ด้วยการควบคมุกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย โดย 

ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ และหมายความรวมถึง เอกชน 

หรือนิติบคุคลหรือองค์การท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับการวา่จ้างจากกรุงเทพมหานครให้ด าเนิน 

การเก็บ ขนหรือก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอยด้วย 

                        "สถานบริการการสาธารณสขุ"  หมายความวา่ 

                        (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลของทางราชการ 
                        (๒) สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมาย 

ความรวมถึงสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
                        "สถานพยาบาลของทางราชการ"  หมายความวา่ สถานพยาบาลของราชการ 
สว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนว่ย 

งานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                        "สถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ"  หมายความวา่ สถานพยาบาลสตัว์ของ 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาล 

สตัว์ของหนว่ยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                        "ห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย"  หมายความวา่ ห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายที่มิได้ 

ตัง้อยูภ่ายในสถานบริการการสาธารณสขุ ซึง่ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและ 

จลุนิทรีย์ในวตัถตุวัอยา่งจากร่างกายมนษุย์หรือสตัว์ที่อาจก่อให้เกิดเชือ้อนัตราย และห้องปฏิบตัิ 
การทดสอบด้านสาธารณสขุที่ท าการตรวจวเิคราะห์คณุภาพสว่นประกอบ และความปลอดภยัของ 

ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีอาจก่อให้เกิดเชือ้อนัตราย ทัง้นี ้ตามลกัษณะและเง่ือนไขที่กระทรวง 

สาธารณสขุก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                        "ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุ"  หมายความวา่ ผู้ได้รับใบ 

อนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบ 

อนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์และหมายความรวมถึง 
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และหนว่ยงานอื่นของ 

รัฐที่จดัตัง้สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
                        "ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ"  หมายความวา่ ผู้ได้รับใบอนญุาต 

ให้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนญุาตให้ด าเนิน 

การสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลและผู้ได้รับใบอนญุาตให้ด าเนินการสถาน 

พยาบาลสตัว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์  และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยา่งอืน่ซึง่รับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ 

สถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 



                        "ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย"  หมายความวา่ เจ้าของหรือผู้  
ครอบครองห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตราย 

                        "ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย"  หมายความวา่ ผู้จดัการหรือ 

เจ้าหน้าที่ท่ีเรียกช่ืออยา่งอื่นซึง่มหีน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย 

                        "ผู้ประกอบการ"  หมายความวา่ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุ 

หรือผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุ หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย 

หรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย 

  
                        ข้อ ๖ เมื่อผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร อาจประกาศก าหนด 

                                 (๑) ก าหนดเวลาส าหรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี 

ที่ต้องน ามลูฝอยจากอาคารหรือสถานท่ีของตนไปวางหรือใสไ่ว้ ณ สถานท่ีหรือในภาชนะทีเ่จ้า 

พนกังานท้องถ่ินก าหนดหรือจดัไว้ให้ 

                                 (๒) บริเวณพืน้ท่ีใดส าหรับอาคารหรือสถานท่ีประเภทใดหรือทกุประเภทที่ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ต้องแยกมลูฝอยก่อนที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
หรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตมาด าเนินการเก็บ ขน 

                                 (๓) การก าหนดให้แยกมลูฝอยตาม (๒) กรุงเทพมหานครอาจก าหนดให้ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ด าเนินการแยกออกเป็นมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยที่ยอ่ย 

สลายได้ มลูฝอยที่น ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ มลูฝอยอนัตรายหรือมลูฝอยติดเชือ้ โดยแยกเฉพาะมลูฝอย 

ประเภทใด หรือหลายประเภท 

                                 (๔) กรุงเทพมหานครอาจก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจดั 

เฉพาะมลูฝอยประเภทใด หรือหลายประเภท ในวนัหรือเวลาใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ 
กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตมาด าเนินการเก็บ ขน 

                        การประกาศตามวรรคหนึง่ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  
                                                                 หมวด ๒ 

                                     การจดัการมลูฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ 

                                             ที่ไมใ่ช่สถานบริการการสาธารณสขุ 

                                                       ----------------------- 
  
                        ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจดัให้มีภาชนะรองรับ 

มลูฝอยที่ท าจากวสัดมุัน่คง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท าความสะอาดได้งา่ย มีฝาปิดมิดชิดสามารถ 

ปอ้งกนัสตัว์ไมใ่ห้คุ้ยเขี่ย รวมทัง้ไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญเกินควรแก่ผู้อาศยัอยูใ่กล้เคียง 

และผู้ที่ผา่นไปมา 

                        ความในวรรคหนึง่ ไมใ่ช้บงัคบัแก่ภาชนะรองรับมลูฝอยที่ตัง้อยูใ่นอาคาร ดงัตอ่ 

ไปนี ้

                        (๑) อาคารท่ีเป็นที่อยูอ่าศยั 



                        (๒) ห้องครัว ห้องอาหารและห้องส้วม 

                        (๓) ห้องพกัอาศยัของอาคารอยูอ่าศยัรวม 

  
                        ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ต้องจดัให้มีภาชนะรองรับ 

มลูฝอยจ านวนเพียงพอท่ีจะใสม่ลูฝอยได้โดยไมล้่นออกนอกภาชนะ 

                        กรณีอาคารหรือสถานท่ีที่ประกอบกิจการซึง่มีประชาชนเข้าออกหรือผา่นไปมา 

จ านวนมาก เช่น ตลาด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้อง 

ด าเนินการ ดงันี ้
                        (๑) จดัให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยในบริเวณและจดุที่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 
หรือผา่นเข้าออกจะทิง้มลูฝอยได้ง่าย 

                        (๒) จดัให้มีการเก็บมลูฝอยในอาคารหรือสถานท่ีของตนลงในภาชนะรองรับ 

มลูฝอยให้เรียบร้อย ไมต่กหลน่ออกภายนอก 

  
                        ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ยกเว้นอาคารหรือสถานท่ีใน 

ข้อ ๑๐ ต้องใสม่ลูฝอยในถงุพลาสติกหรือถงุที่กรุงเทพมหานครก าหนด และมดัปากถงุให้แนน่ ใน 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                 (๑) เมื่อน ามลูฝอยไปใสห่รือวางในท่ีรองรับมลูฝอยหรือจดุที่เจ้าหน้าที่ของ 
กรุงเทพมหานคร หรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตก าหนด 

                                 (๒) เมื่อน ามลูฝอยไปใสใ่นภาชนะรองรับมลูฝอยที่กรุงเทพมหานครหรือ 

เอกชนผู้ได้รับอนญุาตจดัไว้ให้ 

                                 (๓) เมื่อน ามลูฝอยไปใสใ่นภาชนะรองรับมลูฝอยที่ตัง้อยูน่อกอาคารหรือ 

บริเวณที่ใกล้เคยีงกบัท่ีดินหรืออาคารของผู้อื่น หรือบริเวณที่ใกล้เคยีงกบัท่ีสาธารณะ หรือทาง 

สาธารณะ 

                        ความในวรรคหนึง่ ไมใ่ช่บงัคบักบัมลูฝอยที่โดยสภาพไมอ่าจใสใ่นถงุพลาสติกได้ 

                        กรณีกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศตามข้อ ๖ ให้มีการแยกมลูฝอย เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ต้องจดัให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยแยกตามประเภทของมลูฝอย 

และแยกมลูฝอยใสถ่งุพลาสตกิหรือถงุที่กรุงเทพมหานครก าหนดให้เรียบร้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ 

กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตมาด าเนินการเก็บ ขน ตามวนัเวลาที่เจ้าหน้าทีข่อง 
กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตก าหนดเว้นแตอ่าคารที่เป็นท่ีพกัอาศยัหรืออาคารหรือ 

สถานท่ีที่กรุงเทพมหานครก าหนดวา่ไมต้่องจดัภาชนะรองรับมลูฝอยตามประเภทของมลูฝอย แต่ 
ต้องแยกมลูฝอยตามประเภทท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดใสถ่งุให้เรียบร้อย 

                        กรณีอาคารหรือสถานท่ีที่มีปลอ่งทิง้มลูฝอย ยกเว้นอาคารในข้อ ๑๐ เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมมลูฝอยในปลอ่งดงักลา่ว ใสล่งใน 

ถงุพลาสตกิหรือถงุที่กรุงเทพมหานครก าหนด หรือภาชนะรองรับมลูฝอยตามที่ก าหนดในข้อ ๗ 

วรรคหนึง่ ให้เรียบร้อย เพื่อรอการเก็บ ขน ของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับ 

อนญุาต 



  
                        ข้อ ๑๐ กรณีอาคารท่ีใช้เป็นโรงแรม ภตัตาคาร สถานพยาบาล อาคารขนาด 

ใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรืออาคารสงูตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร ตลาด อาคาร 
หรือสถานท่ีที่มีมลูฝอยตัง้แต ่๑ ลกูบาศก์เมตรขึน้ไปตอ่วนัหรืออาคารหรือสถานท่ีทีเ่จ้าพนกังาน 

ท้องถ่ินก าหนด ต้องจดัให้มีที่พกัรวมมลูฝอยที่มีขนาดและจ านวนเพียงพอท่ีจะรองรับมลูฝอยจาก 

อาคารหรือสถานท่ีนัน้ได้ในปริมาณสามวนั ในบริเวณทีเ่จ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้  
ได้รับอนญุาตสามารถน ารถเก็บขนมลูฝอยเข้าไป หากไมอ่าจจดัทีพ่กัรวมมลูฝอยในบริเวณดงักลา่ว 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีจะต้องชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการเก็บ ขน 

มลูฝอยของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ไดรับอนญุาตตามวิธีการท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

ก าหนด เช่น การจดัเจ้าหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีเก็บ ขนมลูฝอยไปสง่ 

ที่รถเก็บขนมลูฝอยของกรุงเทพมหานครหรือของเอกชนผู้ได้รับอนญุาต เป็นต้น 

                        ที่พกัรวมมลูฝอยดงักลา่วจะต้องท าด้วยวสัดทุี่มัน่คงแขง็แรง สามารถปอ้งกนัน า้ 

หรือของเหลวซมึจากภายในและจากภายนอก พืน้ผิวภายในเรียบ มีรูปทรง ท าความสะอาดงา่ย 

กรณีเป็นอปุกรณ์ต้องมีฝาปิดมิดชิด กรณีเป็นอาคารหรือสว่นหนึง่ของอาคารต้องมีประตปิูดได้สนิท 

ทัง้นี ้เพื่อปอ้งกนัสตัว์หรือแมลงเข้าไป รวมทัง้สามารถปอ้งกนัมิให้กลิน่รบกวนบคุคลที่เดินผา่นไปมา 

หรือที่อาศยัอยูใ่กล้เคียงเกินสมควร 
                        ทัง้นี ้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีจะต้องจดัการมลูฝอยที่ 
รวบรวมอยูใ่นท่ีพกัรวมมลูฝอย โดยใสม่ลูฝอยในถงุพลาสติกหรือถงุที่กรุงเทพมหานครก าหนด หรือ 

ภาชนะรองรับมลูฝอยตามทีก่ าหนดในข้อ ๗ วรรคหนึง่ หรือวิธีการอื่นใดที่ถกูสขุลกัษณะ หรือโดย 

ค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

                        กรณีที่อาคารนัน้มีปลอ่งทิง้มลูฝอย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร จะต้องจัด 

การน ามลูฝอยในปลอ่งทิง้มลูฝอยมาใสใ่นท่ีพกัรวมมลูฝอยก่อนและจดัการมลูฝอยให้อยูใ่นสภาพที่ 
จะขนได้โดยสะดวกตามทีก่ าหนดในวรรคสามให้เรียบร้อย 

                        กรณีที่มีประกาศของกรุงเทพมหานครตามข้อ ๖ ให้มีการแยกมลูฝอย เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องด าเนินการแยกมลูฝอยที่อยูใ่นท่ีพกัรวมมลูฝอยให้เรียบร้อยตามที่ 
กรุงเทพมหานครก าหนด โดยต้องจดัให้มลูฝอยอยูใ่นสภาพท่ีจะขนได้โดยสะดวกตามที่ก าหนดใน 

วรรคสามดงักลา่ว 

  
                        ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีที่ต้องการให้มกีารด าเนิน 

การ เก็บ ขน มลูฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคลือ่นย้ายอาคารหรือสิง่ 

ปลกูสร้างอื่น หรือมลูฝอยที่เป็นวสัดเุหลอืใช้จากการด าเนินการดงักลา่ว รวมทัง้มลูฝอยที่โดยสภาพ 

ไมอ่าจทิง้รวมกบัมลูฝอยอื่นได้ เนื่องจากขนาดหรือปริมาณมากจะต้องรวบรวมมลูฝอยดงักลา่วไว้ 

ในบริเวณอาคารหรือสถานท่ีของตน แล้วแจ้งเจ้าหน้าทีก่รุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่ของเอกชนผู้  
ได้รับอนญุาต เพื่อให้ด าเนินการเก็บ ขน 

                        ห้ามมิให้น ามลูฝอยตามข้อนีไ้ปไว้รวมกบัมลูฝอยอื่นในที่รองรับมลูฝอยหรือจดุที่ 
เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตก าหนด หรือน าไปใสไ่ว้ในภาชนะรองรับ 



มลูฝอยที่กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาตจดัไว้ให้ 

  
                                                                  หมวด ๓ 

                                 การจดัการมลูฝอยของสถานบริการการสาธารณสขุ 

                                                       ------------------------ 
  
                        ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการต้องด าเนินการกบัมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยที่ยอ่ยสลายได้ 

มลูฝอยที่น ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้และมลูฝอยอนัตราย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในหมวด ๒ 

  
                        ข้อ ๑๓ กรณีมลูฝอยติดเชือ้ ผู้ประกอบการต้องแยกมลูฝอยตดิเชือ้ออกจาก 

มลูฝอยประเภทอื่น ณ แหลง่ก าเนิดของมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ โดยผู้ประกอบการต้องจดัภาชนะรองรับ 

มลูฝอยติดเชือ้แยกตา่งหากจากภาชนะรองรับมลูฝอยประเภทอื่น 

  
                        ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการต้องใสม่ลูฝอยตดิเชือ้ในภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้และ 

ภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ที่มลีกัษณะ ดงันี ้
                                    (๑) ภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ 

                                        ก. กรณีมลูฝอยติดเชือ้ประเภทวสัดขุองมีคม ภาชนะส าหรับบรรจุ 
มลูฝอยติดเชือ้ประเภทวสัดขุองมคีม ท่ีเป็นกลอ่งหรือถงัต้องท าด้วยวสัดแุขง็แรงทนทานตอ่การแทง 

ทะล ุและการกดักร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็ง หรือโลหะมฝีาปิดมิดชิดและปอ้งกนัการ 
ร่ัวไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลือ่นย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไมม่กีารสมัผสักบั 

มลูฝอยติดเชือ้ ทัง้นี ้ต้องบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไมเ่กินสามในสีส่ว่นของความจขุองภาชนะส าหรับ 

บรรจมุลูฝอยติดเชือ้แล้วปิดฝาให้แนน่ 

                                        ข. กรณีมลูฝอยติดเชือ้อื่น ซึง่มิใช่ประเภทวสัดขุองมคีม ภาชนะ 

ส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ที่เป็นถงุต้องท าจากพลาสติก หรือวสัดอุื่นท่ีมีความเหนียว ไมฉี่กขาด 

ง่าย ทนทานตอ่สารเคมี และการรับน า้หนกั กนัน า้ได้ ไมร่ั่วซมึและไมด่ดูซมึโดยผู้ขนย้ายจะไมส่มัผสั 

กบัมลูฝอยติดเชือ้ ทัง้นี ้ต้องบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไมเ่กินสองในสามสว่นของความจขุองภาชนะ 

ส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้แล้วผกูมดัปากถงุด้วยเชือกหรือวสัดอุืน่ให้แนน่ 

                        ภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตาม ข. ต้องมีสแีดงทบึแสงและมีข้อความสดี าที่มี 
ขนาดสามารถอา่นได้ชดัเจนวา่ "มลูฝอยติดเชือ้" อยูภ่ายใต้รูปหวักระโหลกไขว้คูก่บัตราหรือ 

สญัลกัษณ์ที่ใช้ระหวา่งประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา 

นเุบกษา และต้องมีข้อความวา่ "ห้ามน ากลบัมาใช้อกี" และ "ห้ามเปิด" โดยให้ระบช่ืุอสถานบริการ 
การสาธารณสขุหรือห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายและวนัท่ีที่เกิดมลูฝอยติดเชือ้ดงักลา่วไว้ที่ภาชนะ 

บรรจมุลูฝอยติดเชือ้ด้วย ทัง้นีผู้้ประกอบการต้องควบคมุดแูลให้ใช้ภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้เพียง 

ครัง้เดยีว และต้องท าลายพร้อมกบัการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้นัน้ 

                        ภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ อาจมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ การขนและการก าจดั แตใ่นกรณีทีก่รุงเทพมหานครเห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการ 
เก็บ การขนและการก าจดัจะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ส าหรับใช้ใน 



สถานบริการการสาธารณสขุใดหรือส าหรับใช้ในห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายใดก็ได้ 

                                    (๒) ภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ ต้องมลีกัษณะ ดงันี ้
                                        ก. ท าด้วยวสัดแุข็งแรง ทนทานตอ่การแทงทะลขุองวสัดมุีคมและ 

ทนทานตอ่การกดักร่อนของสารเคมี สามารถปอ้งกนัการร่ัวซมึของของเหลวทัง้จากภายในและ 

ภายนอก 

                                        ข. มีรูปทรงที่ท าความสะอาดง่าย และสามารถเคลือ่นย้ายได้โดย 

สะดวกโดยผู้ขนย้ายจะไมม่กีารสมัผสัมลูฝอยติดเชือ้ที่อยูภ่ายใน 

                                        ค. มีฝาปิดมิดชิด สามารถปอ้งกนัมลูฝอยภายในไมใ่ห้ร่วงหลน่ออก 

มาภายนอกได้โดยง่ายและปอ้งกนัสตัว์ไมใ่ห้มาคุ้ยเขีย่ เว้นแตใ่นห้องที่มีการปอ้งกนัสตัว์ที่เป็น 

พาหะน าโรคและจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไมม่ีฝาปิดเปิดก็ได้ 

                                        ง. มีสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายหรือข้อความที่แสดงชดัเจนวา่เป็น 

ภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ 

                        ภาชนะรองรับมลูฝอยติดเชือ้ให้ใช้ได้หลายครัง้ แตต้่องดแูลรักษาให้สะอาดอยู่ 
เสมอ 

                                    (๓) กรณีการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ภายในสถานบริการการสาธารณสขุ 

หรือภายในห้องปฏิบตักิารเชือ้อนัตรายหากยงัไมเ่คลือ่นย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ซึง่ได้บรรจุ 
ไว้ในภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ออกไปทนัที จะต้องจดัให้มทีี่หรือมมุหนึง่ของห้องส าหรับเป็นท่ี 

รวมภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ เพื่อรอการเคลือ่นย้ายไปเก็บในที่พกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ แตห้่าม 

เก็บไว้เกินหนึง่วนั 

                        ทัง้นี ้ผู้ประกอบการต้องจดัมลูฝอยติดเชือ้ ณ แหลง่ก าเนิดลงในภาชนะบรรจุ 
มลูฝอยติดเชือ้ให้เรียบร้อยและบรรจลุงในภาชนะรองรับมลูฝอยตดิเชือ้ ก่อนน าไปไว้ในท่ีพกัรวม 

มลูฝอยติดเชือ้ตามที่ระบใุนข้อ ๑๕ หรือบริเวณที่พกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามที่ระบใุนข้อ 

๑๖ 

  
                        ข้อ ๑๕ ภายใต้บงัคบัข้อ ๑๖ ในการเก็บมลูฝอยติดเชือ้ จะต้องจดัให้มีที่พกัรวม 

มลูฝอยติดเชือ้ที่เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่น ส าหรับใช้เก็บภาชนะบรรจมุลูฝอย 

ติดเชือ้เพื่อรอการขนไปก าจดัโดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

                                    (๑) มีลกัษณะไมแ่พร่เชือ้ และอยูใ่นท่ีที่สะดวกตอ่การขนมลูฝอยติดเชือ้ 

ไปก าจดั 

                                    (๒) มีขนาดเพยีงพอท่ีจะเก็บภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ได้อยา่งน้อย 

สองวนั 

                                    (๓) พืน้ผนงัต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย และต้องท าความสะอาด 

และฆา่เชือ้โรคในท่ีพกัรวมมลูฝอย ติดเชือ้อยา่งน้อยสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ 
                                    (๔) มีรางหรือทอ่ระบายน า้ทิง้เช่ือมตอ่กบัระบบบ าบดัน า้เสยี 

                                    (๕) มีลกัษณะโปร่ง ไมอ่บัชืน้ เว้นแตก่รณีที่เก็บภาชนะบรรจมุลูฝอยติด 

เชือ้ไว้เกินเจ็ดวนั ที่พกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องสามารถควบคมุอณุหภมูใิห้อยูท่ี่ ๑๐ 



องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่นัน้ได้ 

                                    (๖) มีการปอ้งกนัแมลงและสตัว์เข้าไป มีประตกูว้างพอสมควรตาม 

ขนาดของห้องหรืออาคารเพื่อสะดวกตอ่การปฏิบตังิาน และปิดด้วยกญุแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นใดที่ 
บคุคลทัว่ไปไมส่ามารถที่จะเข้าไปได้ 

                                    (๗) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชดัเจนวา่ "ที่พกัรวม 

มลูฝอยติดเชือ้" ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
                                    (๘) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยูใ่กล้ที่พกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ และลานนัน้ 

ต้องมีรางหรือทอ่รวบรวมน า้เสยีจากการล้างรถเข็นเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยี 

                        เมื่อกรุงเทพมหานครเห็นวา่ สถานบริการการสาธารณสขุใด ต้องจดัให้มีที่พกั 

รวมมลูฝอยตดิเชือ้ กรุงเทพมหานครจะมีหนงัสอืแจ้งผู้ประกอบกิจการสานบริการการสาธารณสขุ 

ให้ด าเนินการจดัท าที่พกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ และผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุ ต้อง 

ด าเนินการจดัให้มีที่พกัรวมมลูฝอยติดเชือ้ภายในก าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวนั ในกรณีที่มีเหตผุลอนั 

สมควร ผู้ประกอบการไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว อาจยื่นขอขยายเวลา 

ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินได้แตร่วมแล้วต้องไมเ่กินสามร้อยหกสบิวนั 

  
                        ข้อ ๑๖ สถานบริการการสาธารณสขุดงัตอ่ไปนี ้จะไมจ่ดัให้มีที่พกัรวมมลูฝอย 

ติดเชือ้ ตามข้อ ๑๕ ก็ได้ แตต้่องจดัให้มีบริเวณที่พกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไว้เป็นการเฉพาะ 

                                    (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรั่บผู้ ป่วยไว้ค้างคืน 

                                    (๒) สถานพยาบาลสตัว์ประเภทท่ีไมม่ีที่พกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืนหรือ 

ประเภทท่ีมีที่พกัสตัว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ านวนไมเ่กินท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด โดย 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                                    (๓) ห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตราย 

                                    (๔) สถานท่ีที่อาจมีมลูฝอยตดิเชือ้ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

                        บริเวณที่พกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่ต้องแยกตา่งหากจาก 

มลูฝอยประเภทอื่น ซึง่ต้องเป็นบริเวณที่มีปา้ยข้อความระบวุา่เป็นที่พกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ 

และข้อความเตือนผู้ผา่นไปมา 

  
                        ข้อ ๑๗ สถานบริการการสาธารณสขุ หรือห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายที่ด าเนิน 

การจ ากดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยตนเองต้องแจ้งให้กรุงเทพมหานครจดัสง่เจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบ 

ระบบก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดและเมื่อกรุงเทพมหานครได้ให้ความ 

เห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสขุหรือ ผู้ด าเนินการห้องปฏิบตัิการเชือ้ 

อนัตรายดงักลา่ว จงึจะด าเนินการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยตนเองได้ 

                        ส าหรับสถานบริการการสาธารณสขุหรือห้องปฏิบตัิการเชือ้อนัตรายที่ด าเนิน 

การก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ด้วยตนเอง ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรการตาม 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 



  
                                                                   หมวด ๔ 

                                                          การจดัการสิง่ปฏิกลู 

                                                        ------------------------ 
  
                        ข้อ ๑๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจดัให้มีห้องส้วมทีถ่กู 

สขุลกัษณะที่มีลกัษณะ ดงันี ้
                                    (๑) เป็นส้วมที่มีระบบการขบัเคลือ่นอจุจาระและปัสสาวะด้วยน า้ลงสูท่ี่ 
เก็บท่ีสามารถปอ้งกนัแมลงและสตัว์ โดยไมม่กีลิน่เหม็น ก่อความเดือดร้อนร าคาญตอ่ผู้ใช้ และผู้  
อาศยัอยูใ่กล้เคียง 
                                    (๒) อจุจาระและปัสสาวะที่ลงสูท่ี่เก็บ  ต้องไมซ่มึหรือปนเปือ้นลงสูแ่หลง่ 

น า้ธรรมชาต ิ

                                    (๓) ต้องจดัให้มจี านวนห้องส้วมที่เพียงพอตอ่ผู้ ใช้บริการ 
                                    (๔) ต้องท าความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดถกูสขุอนามยัอยูเ่สมอ ไม่ 
ปลอ่ยให้สกปรกมกีลิน่เหม็น 

  
                        ข้อ ๑๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องควบคมุดแูลไมใ่ห้มกีาร 
ปลอ่ยหรือระบายอจุจาระหรือปัสสาวะลงทอ่ระบายน า้หรือสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติ 
  
                        ข้อ ๒๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจดัการรวบรวมสิง่ 
ปฏิกลูที่ไมใ่ช่อจุจาระหรือปัสสาวะ ท่ีเกิดจากหรือที่มใีนบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนัน้ในลกัษณะที่ 
เรียบร้อยในภาชนะที่จะปอ้งกนัไมใ่ห้ร่ัวไหล หรือสง่กลิน่เหม็น เพือ่รอรับการเก็บขนจากเจ้าหน้าที่ 
ของกรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนญุาต 

  
  
                                                            ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                                                                                สมคัร  สนุทรเวช 

                                                                       ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 


