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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคําและนายอํา เภอโพนพิสัย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา  เรื่อง  การจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคําตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้ อ”  หมายความวา   มูลฝอยท่ีมี เชื้ อ โรคปะปนอยู ในปริมาณ 

หรือมีความเขมขนซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้   ท่ีเกิดขึ้นหรือใช ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตร

ศพหรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

  (๒) วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะ 

ที่ทําดวยแกว  สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  ผา

กอต  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความ

รวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงาน

อื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตวของ

หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่อาจกอใหเกิดเช้ืออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ ออันตราย”  หมายความว า   เจ าของ 

หรือผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ราชการสวนทองถิ่นอาจ

มอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจ

อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตให

บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น

หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให   

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑ 

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการ

สวนทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

และเมื่อราชการสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรองขอ 

ใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ 

กับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได   

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ 

สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น 

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแต 

กรณีดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ 

และขนมูลฝอยติดเช้ืออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

อยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบใน

การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 
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ความ ในว ร ร คหนึ่ ง ไ ม ใ ช บั ง คั บแก ก า ร เ ก็ บ   ขน   แ ละการกํ า จั ด มู ลฝอยติ ด เ ชื้ อ 

ดวยตนเองของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของ 

ทางราชการ  แตราชการสวนทองถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ งเจาหนา ท่ีของตนอยางนอยหนึ่ งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)   

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ   

การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  หรือาจแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผาน 

การอบรมเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ราชการสวนทองถิ่นและราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อ ยู ใกล เคียงกันอาจดําเนินกิจการ 

รวมกันในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใด 

แหงหนึ่ งอย างนอยหนึ่ งคน  ซึ่ งมีคุณสมบัติ ตาม  (๒)   ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขา 

วิชาวิศวกรรมศาสตร  ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

รวมกันก็ได  หรือาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง 

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข 

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  หรือภายในหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ   

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ   ขน  และการกํ า จัดมูลฝอยติด เชื้ อของราชการส วนทองถิ่ น 

หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  
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ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และของบุคคลซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหราชการสวนทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

ตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคล

ดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน   

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัด 
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มูลฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรงทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด  

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมี 

การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดงทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตรา 

หรือสัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และตองมีขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข

มิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อ 

ของตนไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับ 

เก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันที่ 

ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือตามวรรคหนึง่มไีดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ  

ขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวกในการเก็บ  ขน   

และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการ 

การสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน 

ตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงายและตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตว

ที่เปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงใน

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อแลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เปนถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่ งของหองสําหรับเปน ท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติด เชื้ อแลว   

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๒๐  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ท่ี เปนหอง 

หรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

เพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕) มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไปมีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง   

หรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลท่ัวไปไมสามารถ 

ที่จะเขาไปได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อ”  ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ

การขนไปกําจัด  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมลูฝอยตดิเชือ้  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาใน 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

การปฏิบัติงานรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลา  ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 

ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลน  ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้  จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได   

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทท่ีมีที่พัก

สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้โดยใหมีจํานวน

ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่ งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  โดยตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  

ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะ  มีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตอง

ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บเวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และถาใน 

การปฏิบัติงานรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

   ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก 

ระหวางทางหามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวย

กระดาษ  แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม   

แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวาง

การขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้งเวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 
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ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ตัวถังปดทึบผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

  (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยตดิเชือ้จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเช้ือไวเกิน  ๗  วัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุม

อุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่   ๑๐  องศาเซลเซียส 

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

  (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหราชการสวนทองถิ่นแสดง

ชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถัง

ดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อ 

ราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน

ระบุวิธีการท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และชื่อ  ที่อยู  

หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ

มองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ   

ใหบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน   

พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  

และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีใชรถเข็น  สําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด  

ท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติดอยางนอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 

ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลนตลอดเวลาท่ีทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็น  สําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด  

ท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน 

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติด  ตองดําเนินการใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมลูฝอยตดิเชือ้  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และถาใน 
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การปฏิบัติงานรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาด

รางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลา  ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด  แตตอง 

ไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน 

ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอบัญญัตินี้   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 
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  (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูท่ีไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา  ใหสถานบริการการสาธารณสุข  

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการ 

สวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันท่ีหาของทุกเดือน 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑) เผาในเตาเผา 

  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ท้ังนี้  ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี ทําลายเชื้อ 

ดวยความรอนหรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ  โดยมีประสิทธิภาพ 

ที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 
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ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชือ้ท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผา  หรือที่ผานการกําจัดเชื้อแลว

ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ...........) 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
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ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ  พรอมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๒ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ี

ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํา ส่ัง เ พิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว า 

ผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรบัใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ี

คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที ่

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตราชการ 

สวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคําเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เพ่ิม  ไชยเนตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเหลาตางคํา 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม   

*ท่ีสภาฯเห็นชอบ (บาท) 

๑. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 

๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไมเกิน  

๑๓  ลิตร  เดือนละ 

๑.๑.๒ กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน ๑๓  ลติร   

คาเก็บและขนทุก ๆ ๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๑๓ ลิตรหรือเศษของแตละ   

๒  กิโลกรัมหรือละแตละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ   

 

 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนครั้งคราว 

๑.๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้งคิดอัตราครั้งละ(โดยใหกําหนดอัตราตาม

ระยะทางท่ีเก็บขน) 

๑.๒.๒ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือปริมาณไมเกิน 

๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ 

๑.๒.๓ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัมหรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรใหคิด

คาเก็บขนเพ่ิมข้ึน  ในอัตราทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ   ๕๐๐ ลิตรหรือเศษของ  

๗๕  กิโลกรัม  หรือ ๕๐๐  ลิตร หนวยละ  

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม   

*ท่ีสภาฯเห็นชอบ (บาท) 

๑. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 

๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒  กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 

๑๓  ลิตร   เดือนละ 

๑.๑.๒ กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน   

๑๓  ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒  กิโลกรัม หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร   

หรือเศษของแตละ  ๒  กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร  เดือนละ 

 

 

 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนครั้งคราว 

๑.๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 

(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

๑.๒.๒ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕  กิโลกรัม หรือปริมาณไมเกิน 

๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ 

๑.๒.๓ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัม หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรให

คิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก  ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ ๕๐๐  ลิตร  

หรือเศษของ  ๗๕ กิโลกรัม หรือ  ๕๐๐ ลิตร หนวยละ  

 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 

เขียนท่ี................................................................ 

วันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 

ขาพเจา................................................................................. อายุ...............ป สัญชาติ...........................  

โดย............................................................................................................ ..................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูเลขท่ี....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 

แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...................................... 

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต   

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ..............................) 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................  

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับใบอนุญาต 

(............................................) 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 

  ๑) ................................................................................................................ 

  ๒) ................................................................................................................ 

  ๓) ............................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ) ........................................... 

(.......................................) 

ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 

  ๑) ................................................................................................................ 

  ๒) ................................................................................................................ 

  ๓) ............................................................................................................... 

 

ดังนั้น  กรุณานาํเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป 

 

(ลงชื่อ) ........................................... 

(.......................................) 

ตําแหนง........................................... 

 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 
เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนญุาตให...........................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.........................................  
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ........................บาท (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลเหลาตางคํา เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย   
 (๔.๑) .................................................................................................................................................... 
 (๔.๒) .................................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
(ลงชื่อ) ................................................. 
         (.............................................) 
ตําแหนง .............................................. 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

(มีตอดานหลัง) 
(ดานหลัง) 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เลขท่ีรับ................/...............  

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

เขียนท่ี ………………………………………….. 

วันท่ี.......... เดือน…………….……… พ.ศ. …………………. 

ขาพเจา……………………………………….....…………..อายุ.................. ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี .............หมูท่ี ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท…………………………………… 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................ 
จํานวนคนงาน......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี .......................หมูท่ี..................ตําบล................. ................. 
อําเภอ.........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท..............................................  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. .................................................................................................................................... ............. 
๓. .................................................................................................................................................  
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

               (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 



 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงมูลฝอยติดเช้ือ 

 

เขียนท่ี...................................................................... 

วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ..................... 

 

ขาพเจา…………….............................................................อายุ ...................ป สัญชาติ.......................  

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. 

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด................................................... 

โทรศัพท............................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก 

� กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  พรอมสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี 

    ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

� กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

    พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวย  ดังนี้ 

� สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 เลขท่ี........................................................................................................................................ 

� สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

� หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

� ใบรับรองแพทย 

� ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 

� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ……………………………………………….………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

         (.............................................) 

        ………../…….……………/………. 
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