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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน  วาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานและนายอําเภอเมืองหนองคายจึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน  เรื่อง  การจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้  ท่ีเกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล   

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกีย่วกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพหรอืซากสัตว  รวมทั้งในการศกึษาวิจัย 

เรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือช้ินสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 
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  (๒) วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกว  

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู 

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ 

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข 

ที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจกอใหเกิด 

เชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง 

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวาน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่น 

อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจ 

อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนนิกจิการโรงงานทีม่ีของเสียอันตรายและผูดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย 

ดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย   

ติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น 

หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ 

แกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ   

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให   

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ   

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑ 

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   
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ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการสวนทองถิ่น 

จัดสงเจาหนาท่ีไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และเมื่อ 

ราชการสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรองขอ 

ใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ 

กับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคล 

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและขน 

มูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึง่คน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  และวิทยาศาสตรการแพทย   

ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล   

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓)  ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ   

แตราชการสวนทองถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น   

จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น   

หรือาจแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการเก็บ   

ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ราชการสวนทองถิ่นและราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกันในการเก็บ   

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน  

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ดานใดดานหนึ่ง 

เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยตดิเชือ้รวมกันกไ็ด  หรือาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตน 

อยางนอยหนึ่งคนซึง่ตองผานการอบรมเจาหนาท่ีที่รบัผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง   

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข 

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  หรือภายในหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ 

และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาล 

ของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค   

ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ 
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หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการ 

สถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่ 

รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

แลวแตกรณีควบคมุดแูลใหบคุคลดังกลาวจัดใหมเีจาหนาที่ผูรับผิดชอบและดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัตอิื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาว 

ถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ

มูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี 

มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน   

และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เปนกลองหรือถัง 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตามวรรคหนึง่  ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ 

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน 

ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด  และปองกัน 

การรั่วไหลของของเหลวภายในไดและสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดงทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ 

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา   

“หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอ 

การขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาว 

ไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือตามวรรคหนึง่มไีดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ   

ขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวกในการเก็บ  ขนและการกําจัด   

จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด   

หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 
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ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ 

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  ทนทาน 

ตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงายและตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตว 

ที่เปนพาหะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและตองเก็บลงในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่นและในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เปนถุง  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  เพ่ือรอการเคล่ือนยาย 

ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๒๐  เพ่ือรอการขนไปกําจัด   

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปน 

อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย 
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  (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

  (๖)  มีการปองกันสัตว  แมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง   

หรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

  (๗)  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”   

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง   

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน 

การฝกอบรม  การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน 

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐ (๑)  ก็ได 

  (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอนและในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 
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  (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชือ้รถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัตงิานอยางนอยวันละครั้ง   

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไข   

ดังนี้ 

  (๑)  ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน   

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา   

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคล่ือนยาย   

และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรบัใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยตดิเชื้อตกหลน  ตลอดเวลา 

ที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้  จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได   

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มีที่พักสัตวปวย 

ไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดแูลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก 

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหมี 

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓)  ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  โดยตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได 

จนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดง 

และมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาดกวางขวาง 

เพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตองทําความสะอาด 

บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก 

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ 

และสถานที่จัดเก็บเวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

    (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
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   ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   ข. ตองกระทําโดยระมัดระวงั  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

   ค. กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนาหากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่นและใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

อยางนอยสัปดาหละครั้งเวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด 

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวถังปดทึบผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทานทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

  (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน  ๗  วัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุมอุณหภูมิ 

ใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส 

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

  (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔)  กรณีราชการสวนทองถิน่ทําการขนมูลฝอยตดิเชื้อใหราชการสวนทองถิ่นแสดงชื่อ 

ของราชการสวนทองถิน่ดวยตวัหนงัสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   
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กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่น 

ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีราชการสวนทองถิ่น

มอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอย  ติดเชื้อ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น 

ไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้น

แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปาย 

ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน 

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครือ่งมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณหรือเครื่องมือส่ือสาร 

สําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย   

ติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติดอยางนอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

    (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา   

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการเคล่ือนยาย 

และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลนตลอดเวลา 

ที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย   

ติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน 

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวน 

ที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอนและในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

  (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชือ้รถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัตงิานอยางนอยวันละครั้ง   

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 
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ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดแตตองไมเกิน 

สามสิบวันนับแตวนัที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน 

ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอบัญญัตินี้   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง 

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมอืสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหล 

ของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาต 

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผา  ใหสถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรบัอนุญาตนั้นตรวจวเิคราะห  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจํา 

ภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการดังนี้ 

  (๑)  เผาในเตาเผา 

  (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ 

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หรือเห็นชอบและในการเผาตองมีการควบคมุมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนด 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน 

หรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ  โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี   

เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส  หรือบะซิลลัสซับทิลิส  แลวแตกรณี   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือท่ีผานการกําจัดเชื้อแลว 

ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตอง 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ...........) 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น   

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา   

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 
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ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตราชการสวนทองถิ่น 

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคายบกหวานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สงวน  สาริมาตย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคายบกหวาน 

 



 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบกหวาน 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม  

*เพดานสูงสุด
(บาท) 

อัตราคา่ธรรมเนียม
*ที่สภาฯเห็นชอบ

(บาท) 
๑ อัตราคา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

๑.๑.๒ กรณีที่มี นํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณเกิน ๑๓  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  
๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๑๓ ลิตรหรือเศษของแต่ละ  
๒  กิโลกรัมหรือละแต่ละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ

 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

 ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ังคิดอัตราคร้ังละ 
๑.๒.๒ กรณีที่มลูฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน   
๗๕  กิโลกรัม  หรือปริมาณไม่เกิน ๕๐๐  ลติร   
ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ 
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัม
หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้น  ในอัตรา
ทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๕๐๐ ลิตรหรือเศษของ  
๗๕  กิโลกรัม  หรือ ๕๐๐  ลิตร หน่วยละ  

๓,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 
 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ  ขน  
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 



 

 
บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูง 

ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบกหวาน 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม   
*เพดานสูงสุด(บาท) 

อัตราคา่ธรรมเนียม  
*ที่สภาฯเห็นชอบ

(บาท) 
๑ อัตราคา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒  กิโลกรัม 
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓  ลิตร   เดือนละ 

๑.๑.๒ กรณีที่มีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน  ๒  กิโลกรัมหรือมี
ปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ  
๒  กิโลกรัม หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของ 
แต่ละ  ๒  กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร  เดือนละ 

 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 

 ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง คิดอัตราคร้ังละ 
(โดยให้กําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
๑.๒.๒ กรณีที่มลูฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน  
๗๕  กิโลกรัม หรือปริมาณไมเ่กิน ๕๐๐  ลิตร   
ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ 
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัม 
หรือเกิน ๕๐๐  ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตรา 
ทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ ๕๐๐  ลิตร  หรือ
เศษของ  ๗๕ กิโลกรัม หรือ  ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ  
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
ข้าพเจ้า............................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต   

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.........................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................  
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(............................................) 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑) ............................................................................................................... 
  ๒) ............................................................................................................... 
  ๓) ............................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ) ........................................... 

      (.......................................) 
ตําแหน่ง........................................... 

 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑) ............................................................................................................... 
  ๒) ............................................................................................................... 
  ๓) ............................................................................................................... 
 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบท้ังหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ) ......................................... 
       (.......................................) 

ตําแหน่ง........................................... 
 
 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................................สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.........................................  
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท  (...............................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลค่ายบกหวาน เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ีอีกด้วย   
 (๔.๑) ................................................................................................................................................... 
 (๔.๒) ................................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
(ลงช่ือ) ................................................. 

(.............................................) 
ตําแหน่ง .............................................. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



 

 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เลขที่รับ................/...............  

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เขียนที่ ………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน…………….……… พ.ศ. …………………. 

ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ.................. ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์…………………………………… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................ 
จํานวนคนงาน......................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่ .......................หมู่ที่..................ตําบล.................................. 
อําเภอ.........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................. 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ................................................................................................................................................. 
๓. ................................................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                  (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เขียนที่...................................................................... 

วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

ข้าพเจ้า……………............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.......................  
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................. 
ตําบล...............................................อําเภอ...................................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์............................................ 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เน่ืองจาก 

 กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  พร้อมสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ 
ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย  ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
 เลขที่........................................................................................................................................ 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
        (...................................................) 

……../…………………………../…… 


