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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานตอน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตอนและนายอําเภอรัตนวาป  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตอนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่ เกิดขึ้นหรือใช ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

  (๒)  วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกว  

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตวหรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  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

อื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขท่ีทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ ออันตราย”  หมายความว า   เจ าของ 

หรือผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทํา

การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น  

หรือเขตพ้ืนท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเช้ือ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให   
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ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย  เท  หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงให

ราชการสวนทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กําหนด  และเมื่อราชการสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข

หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรองขอให

อธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ 

กับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได   

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งราชการ 

สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น   

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ 

และขนมูลฝอยติดเช้ืออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมี
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คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

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

การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ของราชการสวนทองถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  

แตราชการสวนทองถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น  

จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อนั้น 

ราชการสวนทองถิ่นและราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกัน 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง

อยางนอยหนึ่งคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   

ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได 

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช

สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายของเอกชน  ให ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ ออันตรายจัดใหมี เจาหนา ท่ีรับผิดชอบในการเก็บและกํา จัดมูลฝอยติด เชื้ อ   

และดําเนินการเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น   

หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  
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ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลให 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และของบุคคลซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหราชการสวนทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคล

ดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  

การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัด 
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มูลฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

ดังนี้ 

  (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดขุองมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑) 

  (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมี 

การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง  ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี

ความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตรา 

หรือสัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และตองมีขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข

มิไดดําเนินการกาํจัดมูลฝอยตดิเช้ือดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตน

ไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอย

ติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 
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ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชใน

สถานบริการการสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแต 

ในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยตดิเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน  และในกรณีท่ีไมสามารถ

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่น 

ใหแนน 

  (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเช้ืออันตรายท่ีมีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ออกไปทันทีจะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 
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ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

  (๖)  มีการปองกันสัตวแมลงเขาไปมีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง  

หรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถ 

ที่จะเขาไปได 

  (๗)  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ

การขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ตามหลักสูตร

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาใน 
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การปฏิบัติงานรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 
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  (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลนตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไม จัดใหมี ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ  ๑๙  ก็ไดแตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถาน

บริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดง  และมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตอง

ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

  (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย 

ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน

ขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

  (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวาง

การขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดไดงาย 

ไมรั่วซึม 

  (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๗  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔)  กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นแสดง

ชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถัง

ดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ 

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการ 

ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท

ของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น  ใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอย 

ติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ   

ใหบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน   

พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  

และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดที่อยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๘ 

  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด  แตตองไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน 

ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด   

รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูท่ีไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการ

การสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผล 

การตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑)  เผาในเตาเผา 

  (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 
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  (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ท้ังนี้  ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน

หรือวิธีอ่ืนตามขอ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ   

โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  หรือท่ีผาน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแต

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบ ุ

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ให เปนรายไดของราชการ 

สวนทองถิ่น 

ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุ

ไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 
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  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมถวิล  แพงโคตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานตอน 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

 (๑.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ  เปนรายเดือน   

   (ก)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือ 
        ไมเกิน  ๒  กิโลกรัม 

เดือนละ  ๒๕๐  บาท 

   (ข)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือ 
       เกิน  ๒  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือ 
       ทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย  หนวยละ  ๒๕๐  บาท 

       (ตอหนวยตอเดือน) 
       (เศษท่ีเกิน  ๗.๕  ลิตรหรือท่ีเกินกวา  ๑  กิโลกรัม   
       ใหคิดเปน  หนึ่งหนวย) 

หนวยละ  ๒๕๐  บาท 

 (๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ  เปนครั้งคราว 

 (๑.๒.๑)  คาจัดบริการ  คิดอัตราครั้งละ   

            -  ระยะทางไมเกิน  ๕  กิโลเมตร  คิด  ๕๐๐  บาท 
           หรือเกิน  ๕  กิโลเมตร  ใหคิดกิโลเมตรละ  ๒๐๐  บาท 

ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 

 (๑.๒.๒)  คาเก็บและขน 

   (ก)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  หรือไมเกิน 

        ๑๕  กิโลกรัม  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีกครั้งละ 

ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 

   (ข)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑๐๐  ลิตรหรือเกิน  ๑๕  กิโลกรัม   

        ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑๐๐  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๑๕  กิโลกรัม   
        ใหคิดในอัตราตอหนวย   
        (เศษท่ีเกิน  ๕๐  ลิตร  หรือเกิน  ๗.๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปน  หนึ่งหนวย) 

หนวยละ  ๑๐๐  บาท 

๒   อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ   

 (๒.๑)  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ  เปนรายเดือน   

   (ก)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือไมเกิน   

        ๒  กิโลกรัม   

เดือนละ   

๑,๕๐๐  บาท 

   (ข)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือเกิน     
        ๒  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรอืทุก ๆ     

        ๒  กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย 
        (เศษท่ีเกิน  ๗.๕  ลิตรหรือท่ีเกินกวา  ๑  กิโลกรัม  ใหคิดเปน   
        หนึ่งหนวย)   

หนวยละ   
๑,๕๐๐  บาท 

 (๒.๒)  คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ  เปนครั้งคราว 

 คิดอัตราตอปริมาณ  ๖.๕  ลติร  หรือน้ําหนัก  ๑  กิโลกรัม   หนวยละ  ๒๕  บาท 



 

 

บัญชีอัตราอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตอน 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(บาท/ป) 

๑ รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ ๕,๐๐๐ 

๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………………..………….. 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๒.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ............................) 

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

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

    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

    ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน   ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี ้

เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

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

(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ......................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................  ประเภท............................................ 

ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(๔.๑)  .................................................................................................................................................... 

(๔.๒)  .................................................................................................................................................... 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ.............   

(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 

 

 

       

       

 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

   (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

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

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

(มีต่อดา้นหลงั) 



 

 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(ดา้นหลงั) 
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