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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ  วาดวยการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะและนายอําเภอเมืองหนองคาย  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล  

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว  รวมทั้ง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนษุยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ  

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

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  ผากอซ  

ผาตาง  ๆ  และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตว 

ของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรีย 

ในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 
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ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่อาจกอใหเกิดเช้ืออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัตกิารเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาท่ี 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจ 

ของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ราชการสวนทองถิ่นอาจ
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มอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจ

อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนที่การ

อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นและเผยแพรใหประชาชนทราบ   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น

หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการ 

ใหบริการแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเช้ือ  

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวให   

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย  เท  หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น 

แจงใหราชการสวนทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
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มาตรฐานที่กําหนด  และเมื่อราชการสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข

หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรองขอให

อธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ 

กับเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นได   

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ 

สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น 

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑) ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ 

และขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน

การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ   

แตราชการสวนทองถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น  

จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอย



 หนา   ๑๖๗ 
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ติดเชื้อนั้น  หรือาจแตงตัง้เจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึง่คนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบใน

การเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ราชการสวนทองถิ่นและราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกันในการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน  

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได  หรืออาจแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอย

หนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาที่ ท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข 

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  หรือภายในหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ   

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาล

ของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการ

สถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่

รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  และของบุคคลซึ่งไดรับ
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ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น  

แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น  ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคล

ดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
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ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกดักรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแขง็หรอืโลหะ  มีฝาปดมิดชิด  และปองกัน

การรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี

ความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดําท่ีมีขนาด

สามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเช้ือ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตราหรือสัญลักษณ 

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และตองมีขอความวา  

“หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ีที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือ

ดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ  

ขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวกในการเก็บ  ขน  และการกําจัด  

จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด   

หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน 

ตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงายและตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตว

ที่เปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงใน

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะ
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สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกนิสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อ  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเปนถุง  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมากหากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  เพ่ือรอ 

การเคล่ือนยายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ  ๒๐  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปน

อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕) มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไปมีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง  หรืออาคาร 

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มขีนาดสามารถเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ

การขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี

ลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอปุกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครัง้  

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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  (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน   

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น 

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน  

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได   

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มีท่ีพัก

สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเกบ็มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  โดยใหมี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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  (๓) ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  โดยตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  

ดวยสีแดง  และมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานที่เฉพาะ  มีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตอง

ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณ 

ของมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บเวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

   ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

   ค. กรณีที่ มีมูลฝอยติด เชื้ อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้ อ 

แตกระหวางทางหามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลว 

ใหซับดวยกระดาษ  แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  

แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย

ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้งเวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ตัวถังปดทึบผนงัดานในตองบุดวยวสัดทุี่ทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรัว่ซึม 

  (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเช้ือไวเกิน  ๗  วัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุม

อุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้น 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส 

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

  (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตวัถงัดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหราชการสวนทองถิ่น 

แสดงชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถัง

ดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต

การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ 

สวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการ 

ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท

ของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้น

แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาด

ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพท 

ของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 



 หนา   ๑๗๕ 
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  (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็น  สําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่

กําจัดที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเ ช้ือรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติดอยางนอยตองมี 

ลักษณะ  ดังนี้   

  (๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 

ของเชื้อโรค  และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน   

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลน  ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็น  สําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ี

กําจัดที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะมูลฝอยติด  ตองดําเนินการใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมคีวามรูเกี่ยวกบัมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 



 หนา   ๑๗๖ 
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  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี

ลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

  (๒) ตองกําจัดมูลฝอยตดิเชือ้ตามระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถิ่นกาํหนด  แตตองไมเกนิ

สามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตราย 

  (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่

เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอบัญญัตินี้   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง
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จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม

หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูท่ีไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผา  ใหสถานบริการการสาธารณสุข  

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการ 

สวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันท่ีหาของทุกเดือน 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑) เผาในเตาเผา 

  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผา

ควันใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวย 

ความรอนหรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ  โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ

ทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 
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ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชือ้ท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผา  หรือที่ผานการกําจัดเชื้อแลว

ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตวั  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ   ระบุ.............) 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
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ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชได

เพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๔๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตราชการสวนทองถิ่น 

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองกอมเกาะเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุดร  บญุจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองกอมเกาะ 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม   
*เพดานสูงสุด(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียม   
*ท่ีสภาฯเห็นชอบ(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 
๑.๑.๑  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

๑.๑.๒  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม   
หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   
๒  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ  ๑๓  ลิตรหรือเศษของแตละ  
๒  กิโลกรัมหรือแตละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๑๕๐ 
 

 ๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนครั้งคราว 
๑.๒.๑  คาเก็บและขนแตละครั้งคิดอัตราครั้งละ 
(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

๑.๒.๒  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  
ครั้งละ 
๑.๒.๓  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึน  ในอัตรา 
ทุก ๆ   ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๕๐๐  ลิตร  หรือเศษของ  
๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ   

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ  
ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม   
*เพดานสูงสุด(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียม   
*ท่ีสภาฯเห็นชอบ(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 
๑.๑.๑  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

๑.๑.๒  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม   
หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   
๒  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของ 
แตละ  ๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนครั้งคราว 
๑.๒.๑  คาเก็บและขนแตละครั้ง  คิดอัตรา 
ครั้งละ  (โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
๑.๒.๒  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  
ครั้งละ 
๑.๒.๓  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ทุก ๆ   ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๕๐๐  ลิตร  หรือเศษของ  
๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ   
 

 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 

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

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

โดย............................................................................................................ ..................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี....................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต   

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว 

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

......................................................................................................................................................................................... 
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑) ................................................................................................................ 
  ๒) ................................................................................................................ 
  ๓) ............................................................................................................... 

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑) ................................................................................................................ 
  ๒) ................................................................................................................ 
  ๓) ............................................................................................................... 
 
ดังนั้น  กรุณานาํเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป 

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

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 
เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนญุาตให...........................................................................สัญชาติ....................... 

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

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

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

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบล............................  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ................... 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

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

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

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

 

 

 



 

  (ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

เขียนท่ี  ………………………………………….. 

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

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

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

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

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

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

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

 
 
 
 
 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงมูลฝอยติดเช้ือ 

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

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก 

� กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  พรอมสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ี
ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

� กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  ดังนี้ 

� สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 เลขท่ี........................................................................................................................................ 

� สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

� หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

� ใบรับรองแพทย 

� ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 

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

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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