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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนวาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลละองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนและนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  การจัดการ  

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้   ท่ีเกิดขึ้นหรือใช ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ

หรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

  (๒)  วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะท่ีทําดวยแกว  

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรอืสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑที่ได

จากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  ผากอซ  

ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
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  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ  

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ เชื้ ออันตราย”  หมายความว า   เจ าของ 

หรือผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
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  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาท่ี 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนให

เปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรอืผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบรกิารเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยตดิเชือ้ขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน

หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตอง 

เสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหาร 

สวนตําบลนางตะเคียนจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ  ๘  หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ  

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

กําหนดหรือจัดไวให 

ใหองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนจัดใหมีสถานที่ถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดใหมวีิธกีําจัดมูลฝอยตดิเชื้อที่ถาย  เท  หรือทิ้งโดยวธิีอื่นตามมาตรฐาน

หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   

ขอ  ๙  ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกาํจัดมลูฝอยตดิเชือ้ในหมวด  ๔  ใหใชบังคับแกผูประกอบ

กิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น 

แจงใหองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอย 

ติด เชื้ อ ให เปน ไปตามมาตรฐานที่ กํ าหนด  และเมื่ อองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน   

ไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน   

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนได   

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  และองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  รวมท้ังบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล

ขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ

และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

   (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตอง 

มีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

   (๓)  ในกรณีท่ีมีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการแตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคน   

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง   

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจ าหนา ท่ีรับ ผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกํา จัดมูลฝอยติด เชื้ อตามวรรคหนึ่ ง   

วรรคสอง  และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ  ๑๑  ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งมิใช

สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ 

และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหมวด  ๒   

และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๒  ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการ

เก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  

และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล  

นางตะเคียน  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบล    

นางตะเคียน  และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ใหองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคล

ดังกลาวจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ  ๑๓  บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน   



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๒  หมวด  ๓   

และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

การเกบ็บรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

------------------- 

 

ขอ  ๑๖  ภายใตบังคับขอ  ๑๘  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรบับรรจุมลูฝอยติดเชื้อ

ดังนี้ 

   (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวสัดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรบับรรจุมูลฝอยตดิเชือ้

ที่มีคุณลักษณะตามขอ  ๑๗  (๑) 

   (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๗  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ  ๑๗  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๖  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมี 

การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตรา 

หรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และตองมีขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข

มิไดดําเนินการกาํจัดมูลฝอยตดิเชือ้ดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตน

ไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอย

ติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวกในการเก็บ  

การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการ

การสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ  ๑๘  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๖  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่

แข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหอง

ที่มีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๙  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๖  โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน  และในกรณีท่ีไมสามารถ
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เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได 

   (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๖  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๖  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่น

ใหแนน 

   (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมากหากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่ งของหองสําหรับเปน ท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติด เชื้ อแลว   

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

   (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ  ๒๐  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๒๐  ภายใตบังคับขอ  ๒๓  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

   (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

   (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

   (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

   (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

   (๖)  มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง   

หรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัตงิาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธอีื่นทีบุ่คคลท่ัวไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

   (๗)  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 
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   (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ  ๒๑  การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ  ๒๐  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ตามหลักสูตร

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมืออยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

   (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๒  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

   (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

   (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
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   (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัตงิานอยางนอยวันละครั้ง  

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ  ๒๒  รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

   (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

   (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

   (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน  

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๓  สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๐  ก็ได  

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

   (๑)  สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 

   (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทท่ีมีท่ีพัก

สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (๓)  สถานที่ท่ีอาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

---------------------- 

   

ขอ  ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล  

นางตะเคียน  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบล    

นางตะเคียน  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอย

ติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

ตองจัดใหมี 

   (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๖  โดยให 

มีจํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

   (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร

และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (๓)  ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่ งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

   (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตอง

ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๕  การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๔  (๑)  เทานั้น 

   (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย

ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

   (๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน

ขอ  ๒๑  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

   (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้และผูปฏิบัตงิานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย

ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเช้ือและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวาง 

การขนหามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน  และใหทําความสะอาดและฆาเช้ือ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด 

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ  ๒๖  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

   (๒)  ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๘  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

   (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

   (๔)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการ

บริหารสวนตําบลนางตะเคียน  แสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ใหเปนผูดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

ใหบุคคลนั้นแสดงช่ือองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดง

แผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบให

บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะ

ขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ใหเปนผูดําเนินการรับทํา

การขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ทําการขน

มูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบรหิารสวนตําบลนางตะเคียน  ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลข

ใบอนุญาต  ชื่อ   สถานที่   และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไว ท่ีภายนอกตัวถั งดานขาง 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๒  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดตามหมวด  ๔  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๖  ใหนําขอ  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๓ 

การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 

--------------------- 

 

ขอ  ๒๘  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๙ 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

กําหนดแตตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

   (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๐   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

   (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๙  (๑)  ใหสถานบริการ

การสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๑   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ  ๒๙  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

   (๑)  เผาในเตาเผา 

   (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

   (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 

   (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๐  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และใน 

การเผาควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑ ,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้   ตามแบบเตาเผาที่ 

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ี 

ปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓๑  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน

หรือวิธีอ่ืนตามขอ  ๒๙  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ   

โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓๒  เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๙  หรือท่ีผาน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ  ๓๑  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแต

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

 

หมวด  ๔ 

การออกใบอนญุาต 

--------------------- 

 

ขอ  ๓๓  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๔  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น   
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จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้    

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๕  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ  

     (๑.๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๒  และหมวด  ๓  

ทุกประการ 

     (๑.๒)  อื่น ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

     (๒.๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในหมวด  ๔  ทุกประการ 

     (๒.๒)  อื่น ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๘  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๐  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ  ๔๑  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๔๒  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๔  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๔๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๔๖  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมจิต  จริยประเสริฐสิน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนางตะเคียน 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลนางตะเคยีน 

เรื่อง  การจดัการมลูฝอยตดิเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปนรายเดือน 

(๑.๑)  กรณีท่ีมีวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร 

    หรือน้ําหนักไมเกิน  ๒  กิโลกรัม     เดือนละ  ๓๐๐  บาท 

(๑.๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร 

    หรือน้ําหนักเกิน  ๒  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย 

    ทุก ๆ   ๑๓  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม 

    ในอัตราหนวย       หนวยละ  ๓๐๐  บาท 

    (เศษไมเกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือไมเกิน  ๑  กิโลกรัม 

    ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  ๖.๕  ลิตร 

    หรือเกิน  ๑  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปนครั้งคราว 

   คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน  ๒  รายการ 

 (๒.๑)  คาบริการ  (โดยกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน)     

    (๒.๑.๑)  ระยะทางหางจากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

                ไมเกิน  ๑  กิโลเมตร  คิดอัตรา    ครั้งละ  ๑,๐๐๐  บาท 

    (๒.๑.๒)  ระยะทางหางจากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

                ตั้งแต  ๑  ถึง  ๕  กิโลเมตร  คิดอัตรา   ครั้งละ  ๒,๐๐๐  บาท 

    (๒.๑.๓)  ระยะทางหางจากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

      มากกวา  ๕  กิเมตร  คิดอัตรา     ครั้งละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 (๒.๒)  คาเก็บและขน 

      (๒.๒.๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร   

               หรือน้ําหนักไมเกิน  ๑๕  กิโลกรัม      ครั้งละ  ๑๓๐  บาท 

      (๒.๒.๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑๐๐  ลิตร 

                 หรือน้ําหนักเกิน  ๑๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑๐๐  ลิตร 

                 หรือทุก ๆ  ๑๕  กิโลกรัม  ในอัตราหนวย  หนวยละ  ๑๓๐  บาท 

                 (เศษไมเกิน  ๕๐  ลิตร  หรือไมเกิน  ๗.๕  กิโลกรัม 

                 ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  ๕๐  ลิตร   

                 หรือเกิน  ๗.๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)   

(๓) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ     ฉบับละ  ๘,๐๐๐  บาท 

(๔) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ     ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 



 

มฝ. ๑ 
 

เลขท่ีรับ........../......... 

 

คําขอรบั 

ใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการเก็บ  ขนและกาํจัดมลูฝอยตดิเชือ้ 

 

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

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

 

ขาพเจา  บริษัท/หาง...................................................................................................................................... 

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................. 

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

โทรศัพท...........................................................โทรสาร.......................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 (  ) เก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 

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

 (  ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีระบบกําจัดท่ี.......................................................................... 

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

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา....................................................................................

ตั้งอยูเลขท่ี................................ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................................หมูท่ี......................

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

โทรศัพท................................................โทรสาร................................................... 

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน........................... 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี ้

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ   

  ๓.๑  ....................................................................................................................................................... 

  ๓.๒  ....................................................................................................................................................... 

  ๓.๓  ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  .............................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
          (....................................................) 
     ตําแหนง.............................................. 

วันท่ี........./............/............. 
 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

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

                   วันท่ี........../............./............... 



 

มฝ. ๒ 
 

เลขรับท่ี............/.............. 

  

คําขอตออายุใบอนญุาต 

ประกอบกจิการรบัทาํการเกบ็  ขนและกาํจดัมลูฝอยติดเชือ้ 

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

 

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

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

 

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

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

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

โทรศัพท...................................โทรสาร..................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท 

 (  )   เก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหลงกําจัดท่ี..................................................................................... 

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

 (  ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีระบบกําจัดท่ี........................................................................ 

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

ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี........../...............ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ...................

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

 ๓.๑  ................................................................................................................................................ 

 ๓.๒  ................................................................................................................................................ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 



 

(ดานหลังคําขอตออายุใบอนุญาต) 

ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 

(  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ.............................. 

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

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

 

ลงชื่อ..........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

วันท่ี.........../............/................. 

ความเหน็ของเจาพนกังานทองถิน่ 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

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

วันท่ี.........../............./...................... 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มฝ. ๓ 
 

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

 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกจิการ  เกบ็ขนหรือกําจดัมลูฝอยอนัตรายและติดเชื้อ   

โดยทาํเปนธรุกจิ  หรือไดรบัประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ 

 

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

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

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................   

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..................................ป  สัญชาติ......................................  เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี            อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................หมูท่ี......................   

ตรอก/ซอย.............................ถนน........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................ 

จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................   

�  เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................   

มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................   

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

โทรศัพท.......................................โทรสาร.........................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี  ดังนี้   

๑.  ..............................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี...............................................

ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง...........................................................

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท..................................................

โทรสาร.......................................................................   

ไดขออนุญาต    เก็บและขนมูลฝอยอันตรายและติดเชื้อ    กําจัดมูลฝอยอันตรายและติดเชื้อ 

ใบอนุญาต  เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................

สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................

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

โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................   

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

    สูญหาย   

       ถูกทําลาย   

    ชํารุดในสาระสําคัญ 



 

-  ๒  – 

   

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

 นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๓.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

 และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  ๔.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตเดิม   

 สูญหาย 

   ๕.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

   ๖.  อ่ืน  ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….   

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

 

           ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

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

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

                               ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

     คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

         อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

         ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

                   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการจัดการมลูฝอยติดเชือ้ 

 

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

 ขอ  ๑  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.........................................................สัญชาติ.................. 
อายุ...........ปเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................อยูบานเลขท่ี.....................................
ตรอก/ซอย............................ถนน..........................หมูท่ี........ตําบล........................อําเภอ...................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท.................................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................ประเภท............................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา......................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท................................โทรสาร...............................มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด............................................แรงมา  จํานวนคนงาน..............................................คน 
 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ..........................บาท  (.....................................................)   
ตามใบรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี..............................วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ...................... 
 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ขอ  ๓  หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได   

 ขอ  ๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 ๔.๑  ................................................................................................................................... 
   ๔.๒  ................................................................................................................................... 
   ๔.๓  ................................................................................................................................... 

ขอ  ๕  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน......................พ.ศ............................ 
ขอ  ๖  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน........................พ.ศ............................ 

  

ลงชื่อ......................................................... 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

มฝ. ๔ 
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	เลขที่รับ.................../......................


