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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้   
เร่ือง   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้และนายอําเภอกระทุ่มแบน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  เร่ือง  การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น   

ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล   

การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค  และการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือซากสัตว์  รวมทั้งในการศึกษาวิจัย 
เร่ืองดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด  การตรวจชันสูตร
พลิกศพหรือซากสัตว์  และการใช้สัตว์ทดลอง 



 หน้า   ๑๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะที่ทําด้วยแก้วสไลด์   
และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์ที่ได้  
จากเลือด  สารน้ําจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น  สําลี  ผ้าก๊อส  
ผ้าต่าง ๆ  และท่อยาง 

  (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
    “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง”  หมายความว่า  ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า 
  (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒)  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง  

ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งได้แก่  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่าง

จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย  และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข 

ที่ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  ส่วนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย   

ทั้งนี้  ตามลักษณะและเง่ือนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค   

ราชการส่วนท้องถ่ิน  สภากาชาดไทย  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

  “ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ให้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการ 

สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึงผู้อํานวยการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ 

ของทางราชการ 

  “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ให้เป็นอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   
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ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด 
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๓๒  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   
ขนหรือกําจัดของเสียอนัตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาต 
ให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารตําบลท่าไม้  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ  ๗  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  
หรือเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้จะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 

ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจากถ่าย  
เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้กําหนดหรือจัดไว้ให้ 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้จัดให้มีสถานที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่   
หรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดให้มีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐาน 
หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๙  ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการ 
สถานบริการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ด้วยตนเองด้วย  และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่าไม้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัด 



 หน้า   ๑๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ได้ให้ 
ความเห็นชอบแล้ว  ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันรายดังกล่าว   
จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
อาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วม
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ได้ 

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้  ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  รวมทั้งบุคคลซึ่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  มอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการ 
รับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
ค่าบริการ  แล้วแต่กรณีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหน่ึงคน  โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในด้านสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึง 

    (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างน้อยสองคน  โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑)  ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ 
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล   
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และวิศวกรรมเคร่ืองกล  ด้านใดด้านหน่ึง 

    (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ   
ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ   
แต่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ 
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ทางราชการน้ันจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบในการเก็บ  การขน   
และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  
และวรรคสาม  อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการ  เชื้ออันตราย
ของเอกชน  ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ 
และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๒  ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  ให้ราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  สภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  แล้วแต่กรณี  ควบคุมดูแลให้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์  
ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ   
ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในการมอบให้บุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด 
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ให้องค์การบริหารสวนตําบลท่าไม้  กําหนด
ระยะเวลาและเส้นทางขน  ตลอดจนเง่ือนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 

ข้อ  ๑๓  บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้มอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ 
การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
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ด้วยการคิดค่าบริการ  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ  
การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๗  ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 
  (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม  ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ  ๑๖  (๑)  
  (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม  ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ  

มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ  ๑๖  (๒) 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึงต้องใช้เพียงคร้ังเดียวและต้องทําลาย

พร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น   
ข้อ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๑๕  ต้องมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน

ต่อการแทงทะลุและกัดกร่อนของสารเคมี  เช่น  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปิดมิดชิด  และป้องกันการร่ัวไหล
ของของเหลวภายในได้  และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงต้องทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 
ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย  ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได้  ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  ต้องมีสีแดง  ทึบแสง  และมีข้อความสีดํา 
ที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้  คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ 
ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  และต้องมีข้อความว่า   
“ห้ามนํากลับมาใช้อีก”  และ  “ห้ามเปิด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดําเนินการกําจัด 
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มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื้อและในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอ 
การขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าว 
ไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ   
การขน  และการกําจัด  แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพื่อความสะดวกในการเก็บ  การขน   
และการกําจัด  จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด   
หรือสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 

ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ  ๑๕  
อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้  โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  
ทนทานต่อสารเคมี  ไม่ร่ัวซึม  ทําความสะอาดได้ง่าย  และต้องมีฝาปิดมิดชิด  เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์
ที่เป็นพาหะนําโรคและจําเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้   

ภาชนะรองรับตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้ได้หลายคร้ังแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และต้องเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ  ๑๕  โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไม่สามารถ
เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ  ๑๕  โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณี
ที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องเก็บ 
มูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเม่ือมีโอกาสที่สามารถจะทําได้ 

    (๒)  ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ  ๑๕ (๑)  แล้วปิดฝาให้แน่น  หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของ 
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ  ๑๕ (๒)  แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 

    (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  ที่มีปริมาณมาก  หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที
จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสําหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว  เพื่อรอการเคลื่อนย้าย 
ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 



 หน้า   ๑๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๙  เพื่อรอการขนไปกําจัด
และต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
ที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ  และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
  (๒)  มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
  (๓)  พื้นและผนังต้องเรียบ  ทําความสะอาดได้ง่าย 
  (๔)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบัดน้ําเสีย 
  (๕)  มีลักษณะโปร่ง  ไม่อับชื้น 
    (๖)  มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป  มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง   

หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ 
ที่จะเข้าไปได้ 

    (๗)  มีข้อความเป็นคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 

    (๘)  มีลานสําหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นต้องมีราง
หรือท่อรวบรวมน้ําเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง   
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากว่านั้นได้ 

ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การเก็บขนไปกําจัดตามข้อ  ๑๙  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หน้า   ๑๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒)  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่  ถุงมือยางหนา  
ผ้ากันเป้ือน  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถ้าในการปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือ
ส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

    (๓)  ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
    (๔)  ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในข้อ  ๒๑  เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็น
จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได้ 

    (๕)  ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน  และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ  ห้ามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

    (๖)  ต้องกระทําโดยระมัดระวัง  ห้ามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
    (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง

ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า  ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา  หากเป็นของเหลวให้ใช้ซับด้วยกระดาษ  
แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่  แล้วทําความสะอาด
ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

    (๘)  ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
วันละคร้ัง  และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ข้อ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  
ดังนี้ 

    (๑)  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค  
และสามารถทําความสะอาดด้วยน้ําได้ 

    (๒)  มีพื้นและผนังทึบ  เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น
เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

    (๓)  มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า  “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ  ห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น” 



 หน้า   ๑๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔)  ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่าง 

การเคล่ือนย้าย  และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มีมูลฝอยติดเชื้อ

ตกหล่นตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม 

ข้อ  ๑๙  ก็ได้  แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  หรือประเภทที่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจํานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๓ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 

มอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  และบุคคล

ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเป็นธุรกิจ  

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  เพื่อนําไปกําจัดภายนอก

สถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ  ๒๕  โดยให้มี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 

  (๒)  ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ   

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หน้า   ๑๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอรับการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๑๘  โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกําจัด  และให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื้อ”  ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

  (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างเพียงพอ  
มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย  และต้องทําความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บนายพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๒๓  (๑)  เท่านั้น 
  (๒)  ต้องขนอย่างสมํ่าเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น 
    (๓)  ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนด   

ในข้อ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 
  (๔)  ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
ห้ามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น  และให้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการร่ัวไหล  ต้องทําความสะอาด 
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได้ 

ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑)  ตัวถังปิดทึบ  ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดได้ง่าย  ไม่ร่ัวซึม 
  (๒)  ในกรณีเป็นยานพาหนะสําหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามข้อ  ๑๗  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่  ๑๐  องศาเซลเซียส   
หรือต่ํากว่านั้นได้  และจะต้องติดเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 



 หน้า   ๑๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า  “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔)  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าไม้  แสดงชื่อขององค์การบริหารส่วนตําบลทา่ไม้  ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเหน็ 
ได้ชัดเจนที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง 
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ระบุวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้มอบให้บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ที่อยู่   
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ 
เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 

กรณีบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ให้เป็นผู้ดําเนินการรับทําการขน 
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ทําการขน  มูลฝอยติดเชื้อ   
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ไม้  ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   
พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ต้องมีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํา  
ยานพาหนะสําหรับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตกหล่นหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย  และอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือสื่อสารสําหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขน  
มูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๒๕  ให้นําข้อ  ๒๐  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในข้อ  ๒๘ 
  (๒)  ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้กําหนด  

แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหว่างรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ใน 
ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๑๙  โดยมี
ขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทําการกําจัด  รวมทั้งจัด 
ให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ“  ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 

  (๔)  จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ   
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕)  จัดให้มีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุทิ่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ  
การร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
ใช้วิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ  ๒๘  (๑)  ให้สถานบริการการสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตน้ันตรวจวิเคราะห์ตามข้อ  ๓๐  เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน
ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจําทุกเดือน  และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจําภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 

ข้อ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 
  (๑) เผาในเตาเผา 
  (๒) ทําลายเชื้อด้วยไอน้ํา 
  (๓) ทําลายเชื้อด้วยความร้อน 
  (๔) วธิีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ

และห้องเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน

ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทําลายเชื้อด้วยไอน้ําหรือวิธีทําลายด้วยความร้อน

หรือวิธีอื่นตามข้อ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะต้องดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมี 

ประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัสและปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมดภายหลัง

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหน่ึงแล้วต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ

โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะวิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ  ๒๗  หรือที่ผ่าน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ  ๓๐  แล้ว  ให้ดําเนินการกําจัดตามวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เว้นแต่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น   

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้กําหนด  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ประกาศกําหนด 
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ข้อ ๓๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ 
   (๑.๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีตัวถังปิดทึบไม่ร่ัวซึม   
   (๑.๒)  ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๑.๓)  ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ  มีขนาดกว้างเพียงพอ  และมีคําเตือนว่า  

“ที่เก็บภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ“  ด้วยสีแดง  ขนาดมองเห็นได้ชัดเจน 
   (๑.๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อมีขนาดกว้างเพียงพอ   

มีรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะและต้องทําความสะอาดสมํ่าเสมอ 
  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   (๒.๑)  ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ  ๒๐  (๑)  เท่านั้น 
   (๒.๒)  ต้องขนอย่างสมํ่าเสมอตามวันและเวลาที่กําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่กําจัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น  (๒.๓)  ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะต้องถือปฏิบัติ 
ตามข้อกําหนดข้อ  ๑๗  (๒)  (๖)  (๗)   

   (๒.๓)  ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังมิให้
มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 

ข้อ ๓๕ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏตามคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจออกใบอนุญาต 
หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  
คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๖  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ  ๓๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ  ๓๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนอัตราค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๓๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อ  ๔๐  ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอตัราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๔๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๔๒  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้กําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ 
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต   
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ   
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๑๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๔๕  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๔๖  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๔๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ของในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญเลิศ  มาพิทักษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้   



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
- กรณทีี่มีนํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร  
 เดือนละ 
- กรณทีี่มีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกนิ ๑๓ ลิตร ค่าเก็บ
 และขนทุก ๆ ๒ กิโลกรมัหรอื ทุก ๆ ๑๓ ลติร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม 
 หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ 

 (ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นครั้งคราว 
       - ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราคร้ังละ 
       (ทั้งน้ี ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
       - กรณีทีมู่ลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  
       ให้คิดอัตราเพ่ิมอีก ครั้งละ  
       - กรณีทีมู่ลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดค่าเก็บขน 
       เพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ  
       ๗๕ กิโลกรมั หรือ ๕๐๐ ลิตรหน่วยละ 
 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

๔๐๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ 

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
- รับทําการเกบ็และขนมลูฝอยติดเช้ือ ฉบับละ  
- รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ  
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 


