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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 

เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลเพชรละครโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครและนายอําเภอหนองไผ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  เรื่อง  การจัดการ  

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้   ท่ีเกิดขึ้นหรือใช ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษย  หรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ

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

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ท่ีไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “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

อื่นของรัฐ  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพสวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐที่ จัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ ออันตราย”  หมายความว า   เจ าของ 

หรือผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  อาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหาร 

สวนตําบลเพชรละครหรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหาร 

สวนตําบลเพชรละครจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเช้ือ

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

กําหนดหรือจัดไวให 
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ใหองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  จัดใหมีสถานที่ถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐาน 

หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอย  

ติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงให

องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครไดใหความเห็นชอบแลว  

ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว   

จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  และองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  รวมทั้งบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ 

และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

อยางนอยสองคนโดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ 
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สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการ  แตองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคน 

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ดานใดดานหนึ่ง 

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข   

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ   

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว

แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
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ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  

ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแหงขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหองคการบริหาร

สวนตําบลเพชรละคร  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมี

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขตามที่กําหนดแหงขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครกําหนด

ระยะเวลาและเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบ

ในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัด

มูลฝอย  ติดเชื้อของตนและดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อ  ดังนี้ 
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  (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดขุองมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย  

ติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑) 

  (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตามวรรคหนึง่  ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะมีฝาปดมิดชิด 

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมี 

การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดงทึบแสงและมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และตองมี

ขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข 

มิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อ 

ของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บ

มูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ี 

ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชใน

สถานบริการการสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแต 

ในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยตดิเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่นและในกรณีท่ีไมสามารถ 

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือก 

หรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่ งของหองสําหรับเปน ท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติด เชื้ อแลว   

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยตดิเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ท่ีเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น  โดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในท่ีที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย 

  (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕)  มีลักษณะโปรงไมอับชื้น 

  (๖)  มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง  หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานและปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นท่ีบุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

  (๗)  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมี 

รางหรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง  

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลว

เก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  อยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลน  ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙  

ก็ไดแตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  สถานท่ีที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๓ องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

ตองจัดใหมี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ  ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  ท่ี เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  แสดงไวในสภาพถาวรดวย 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

และตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

  (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย  

ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน

ขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

  (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

  (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๗  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  

หรือต่ํากวานั้นไดและจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

  (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการ

บริหารสวนตําบลเพชรละครแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละครดวยตัวหนังสือสีแดงที่มี

ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  ใหเปนผูดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละครทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ  

ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบรหิารสวนตําบลเพชรละครดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได

ชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปาย

ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครมอบใหบุคคลนั้น

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชือ่  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอย

ติดเชื้อในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร  ใหเปนผูดําเนินการรับทํา

การขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ทําการขน  

มูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลข

ใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขน

มูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๘ 

  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร

กําหนดแตตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในท่ี

เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี ลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูท่ีไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการ 

การสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑)  เผาในเตาเผา 

  (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเช้ือใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผา

ควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบและในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี ทําลายเชื้อ 

ดวยความรอนหรือวิธีอื่นตามขอ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

ทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  หรือท่ีผาน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกํา จัดมูลฝอยทั่วไป   

เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครกําหนด  พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครประกาศกําหนด 

ขอ ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑.๑)  ตองมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะไวบริการ  ซึ่งเปนลักษณะ

ใชครั้งเดียวสามารถปองกันการแทงทะลุ  การกัดกรอน  เหนียวไมฉีกขาดงาย  กันน้ําได  ไมรั่วไมซึม   

ไมดูดซับน้ํา  และใหมีสีและลักษณะตามกฎกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  (ภาชนะมีสีแดงทึบ 

มีขอความคําวา  มูลฝอยติดเชื้อ  หามเปด  และหามนํากลับมาใชอีก  สีดําอานไดชัดเจน  ลักษณะรูป 

หัวกะโหลกไขว) 

  (๑.๒)  ตองเก็บแยกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน  และหามเก็บเกิน  ๒  ใน  ๓   

ของขนาดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิดถุง  และหามเก็บเกิน  ๓  ใน  ๔  ของขนาดภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อชนิดกลอง  ผูกปากถุงใหแนน  ปดฝากลองใหสนิท  และตองสงไปกําจัดทันทีหรือมีเหตุ

จําเปนเก็บไดไมเกิน  ๑  วัน 

  (๑.๓)  ตองมีสถานที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเปนอาคาร  หรือหองแยกเฉพาะโปรง  

ไมอับทึบผนังเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีประตูปดล็อกได  ปองกันสัตวและพาหะนําโรคได  มีขอความ

เตือนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  สําหรับกรณีไมสามารถสงกําจัดไดทันที 

  (๑.๔)  ตองมีพนักงานคนขับรถ  คนงานที่ปฏิบัติงานท่ีมีความรูผานการอบรม

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  มีชุดปฏิบัติการเฉพาะเพ่ือปองกันอันตราย 

  (๑.๕)  การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตองใชเสนทางที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร

กําหนดใหเทานั้น  หามแวะพักระหวางทาง  หามโยนหรือลากภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเด็ดขาด  

ตองมีอุปกรณเครื่องมือในการชวยหยิบจับ 

  (๑.๖)  ตองเปนมียานพานะสําหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

ในปริมาณที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีตัวถังปดทึบ  บุดวยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  อุปกรณปองกันอัคคีภัย  อุปกรณทําความสะอาดสําหรับกรณี   

ตกหลน  หรือรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณส่ือสารประจํารถกรณีเกิดอุบัติเหตุและพิมพขอความ 

สีแดงคําวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอย  ติดเชื้อ”  บนตัวถังรถ  ขนาดท่ีมองเห็นไดชัดเจนพรอมพิมพขอความ

องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครดวยสีแดง  และหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อสถานที่  หมายเลขโทศัพท

ของผูไดรับอนุญาตท่ีมองเห็นได 
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  (๑.๗)  นําหลักฐาน  ๑.๑ – ๑.๖  มาเพ่ือขออนุญาตกับองคการบริหารสวนตาํบล

เพชรละคร  พรอมสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอโดยท่ีรับรองสําเนา 

ใหถูกตอง  พรอมอัตราคาธรรมเนียมตามทายขอบัญญัตินี้ 

  (๑.๘)  ผูขออนุญาตจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหาร

สวนตําบลเพชรละครแลวเทานั้น 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๒.๑)  ตองมีสถานที่พักรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ  เปนอาคารหรือหองแยกเฉพาะ  

ขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  โปรงไมอับทึบผนังเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีประตูปดล็อกได  

ปองกันสัตวและพาหะนําโรคได  มีขอความสีแดงวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเ ช้ือ”   

ขนาดที่มองเห็นชัดเจน 

   (๒.๒)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  อุปกรณปองกันอัคคีภัย  

อุปกรณสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหล  หรือตกหลนของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณส่ือสารกรณี 

เกิดอุบัติเหตุ 

   (๒.๓)  ตองมีพนักงานคนงานที่ปฏิบัติงานที่มีความรูผานการอบรมตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  มีชุดปฏิบัติการเฉพาะเพ่ือปองกันอันตราย 

   (๒.๔)  ตองดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อทันทีภายใน  ๑  วัน  และตองกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อท้ังหมดใหหมดภายใน  ๓๐  วันหลังที่ไดรับมูลฝอยติดเชื้อหรือขนมูลฝอยติดเชื้อมา 

   (๒.๕)  มีระบบการกําจัดที่ถูกตอง  ไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพสูง  เชน   

การกําจัดดวยระบบอบไอน้ํา  ไมโครเวฟ  สารเคมี  หรือเตาเผา  สําหรับวิธีอื่น ๆ  ยกเวนเตาเผา   

ผูรับจางตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหระบบใหองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครทุกเดือนภายใน

วันท่ี  ๕  ของเดือน 

   (๒.๖)  สําหรับการกําจัดดวยเตาเผาตองมีลักษณะเตาเผาแบบ  ๒  หอง  คือเผา 

มูลฝอยติดเชื้อใชความรอนไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และเผาควันใชความรอนไมต่ํากวา   

๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส 
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   (๒.๗)  มาตรฐานในการกําจัดทุกระบบตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กําหนด 

   (๒.๘)  นําหลักฐาน  ๒.๑ – ๒.๖  มาเพ่ือขออนุญาตกับองคการบริหารสวนตําบล

เพชรละคร  พรอมสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอโดยท่ีรับรองสําเนา 

ใหถูกตอง  พรอมอัตราคาธรรมเนียมตามทายขอบัญญัตินี้ 

   (๒.๙)  ผูขออนุญาตจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหาร

สวนตําบลเพชรละครแลวเทานั้น 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเพชรละครเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ให เปนรายไดของราชการ 

สวนทองถิ่น 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเพชรละครกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทรายคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเพชรละครเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประสิทธิ์  ชื่นสํานวล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเพชรละคร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพชรละคร 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  2560 

 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

(ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน   
๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนัก   
     ไมเกิน  ๒  กิโลกรัม 
๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนักเกิน   
     ๒  กิโลกรัมใหคิดเปนหนวยทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือทุก ๆ   
     ๒  กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย  (เศษไมเกิน  6.5  ลิตร     
     หรือไมเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน   
     6.5  ลิตร  หรือเกิน  1  กิโลกรัมใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเก็บคาธรรมเนียมเปน   
2  รายการ 
1)  คาบริการ  (โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
2)  คาเก็บและขน 
     ๒.๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  100  ลิตร  หรือน้ําหนกั 
             ไมเกิน  15  กิโลกรัม 
     ๒.๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  100  ลิตร  หรือน้ําหนัก 
             เกิน  15  กิโลกรัมใหคิดเปนหนวยทุก ๆ   
             100  ลิตร  หรือทุก ๆ  15  กิโลกรัม  ในอัตรา 
             ตอหนวย  (เศษไมเกิน  50  ลิตร  หรือไมเกิน   
             7.5  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่งหนวยเศษเกิน   
             50  ลิตร  หรือเกิน  7.5  กิโลกรัม  ใหคิดเปน 
             หนึ่งหนวย) 

 
 

เดือนละ  200  บาท 
 

หนวยละ  200  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งละ  2,000  บาท 
 

ครั้งละ  70  บาท 
 

หนวยละ  70  บาท 
 

2 คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
(ก)  คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน   

๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนัก   
     ไมเกิน  ๒  กิโลกรัม 
๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนักเกิน   
     ๒  กิโลกรัมใหคิดเปนหนวยทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือทุก ๆ   
     ๒  กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย 

 
 

เดือนละ  1,000  บาท 
 

หนวยละ  1,000  บาท 
 
 

 (ข)  คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
    กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือน้ําหนักไมเกิน   
๑  กิโลกรัมใหคิดเปนหนวยทุก ๆ  ๖.๕  ลิตร  หรือทุก ๆ   
๑  กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย  (เศษไมเกิน  ๓.๒๕  ลิตร   
หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่งหนวยเศษเกิน   
๓.๒๕  ลิตร  หรือเกินครึ่งกิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
หนวยละ  20  บาท 

 

 


