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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย  วาดวยการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

และนายอําเภอพิบูลยรักษ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย  เรื่อง  การกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยตอไปนี้  ท่ีเกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล   

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกีย่วกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพหรอืซากสัตว  รวมทั้งในการศกึษาวิจัย 

เรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ

หรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง 

   (๒)  วัสดุ  ของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะท่ีทําดวยแกว  

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 
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    (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัส  หรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  วัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  ผากอซ   

ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

    (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและหมายความรวมถึงสถานพยาบาล

ของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ  

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอ่ืน 

ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู 

ภายในสถานบริการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยาง

จากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข 

ท่ีทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย   

ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง 
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สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง  ราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ   

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ   

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

    “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

    “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

      “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสนตําบลดอนกลอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๕ การจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลในการดําเนินการขน   

หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 
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ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมคววรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฏหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนิน 

กิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน   

หรืออนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาติใหบุคคลใดดําเนินการกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อ

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ   

นอกจากถาย  เท  หรือท้ิง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

กําหนดหรือจัดให 

ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอนที่ติดเชื้อท่ีถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  

รวมทั้งกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตืการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๘  หามมิใหผูใดทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๙  ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหใชบังคับแกผูดําเนินการ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฎิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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ดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแจงขอใชระบบกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  เพ่ือองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยจะไดจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

ไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนกลอยมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร 

สวนตําบลดอนกลอยและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ  ขน   

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวทิยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒)  ในการขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  ในการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร  ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อ

อยางนอยสองคนโดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๒)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จ 

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  

และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง   

    (๔)  ในกรณีท่ีมีการดําเนินการทั้ง  (๒)  และ  (๓)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ในการขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๓)  ก็ได   

ความในวรรคหนึ่งไมใชบงัคับแกการขน  และการกําจัดมลูฝอยตดิเชือ้ดวยตนเองของทางราชการ 

สวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ง 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๓)  เปนผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อนั้นหรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งซึ่งผานการอบรมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการขน   

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอก 

ซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ  ๑๑  ในการขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช 

สถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  หรือภายในหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูประกอบกิจการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุม  ดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูดําเนินการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี เจาหนาที่รับผิดชอบในการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม   

และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน 

ขอบัญญัตินี้  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  ในการขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของทางราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาล 

ของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค   

ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ในการขน  และกําจัดมูลฝอย  ติดเชื้อดําเนินการ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑและเงื่อนไข  ที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน 

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนทองถิ่นและของบุคคล 

ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสวนทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหราชการสวนทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวใน 

ขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

ระยะเวลาและเสนทางขนตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืน ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และกฏหมายที่เกี่ยวของใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ  ๑๓  บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย  และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคมุดแูลการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในการขน  และการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

และเจาพนกังานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการขน  และการกาํจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน   

และดําเนินการขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 
 

 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ 

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๓  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรง  ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด  

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในไดและสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส

กับมูลฝอยติดเชื้อ 

    (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติก  หรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียว  ไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตราหรือสัญลักษณ

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และตองมี 

ขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุข  ดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันที่ท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 

ดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ  

การขน  และการกําจัด   

ขอ ๑๗  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ 

รองรับมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  

ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหองท่ีมีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค   

และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้ง 

แตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๘  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๓  โดยไมปะปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไมสามารถ

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองแลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข  หรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที   

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหอง  สําหรับเปนท่ีรวมภาชนะที่ ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว   

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อลักษณะตามขอ  ๑๗  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ในการเก็บมลูฝอยตดิเชื้อจะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรืออาคารเฉพาะ 

แยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

    (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

   (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอ  ที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ไดอยางนอยสองวัน 

    (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

    (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

    (๖)  มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 



 หนา   ๒๒๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๗) มีขอความเปนคําเตอืนที่มขีนาดสามารถเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”   

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

    (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน  ๗  วัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกลาวตองผาน 

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

      (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแข็ง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวน 

ที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

    (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

    (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๒  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

    (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

    (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

    (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ   



 หนา   ๒๒๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

    (๘)  ตองทําความสะอาด  และฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไข  

ดังนี้ 

    (๑)  ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

    (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

    (๓)  มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา   

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

    (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลนตลอดเวลาท่ีทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒  สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้  จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตตอง 

จัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

    (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

    (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนหรือประเภทท่ีมีที่พัก 

สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด   

    (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนด 



 หนา   ๒๒๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

สวนที ่ ๒ 

การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่นรวมทั้ งบุคคลซึ่ งองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย   

มอบใหดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย   

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ 

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไป 

กําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

    (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  ที่มีลักษณะตามขอกําหนดในขอบัญญัตินี้   

โดยใหมีจํานวนท่ีเพียงพอกับการประกอบการ  หรือการใหบริการ 

    (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ 

โดยผานการฝกอบรม  ผูปฏิบัติงานมูลฝอยตดิเชือ้ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

    (๓)  ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ 

ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวจนกวา 

จะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด 

ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

    (๔) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม  (๓)  จะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหอง  

หรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

     ก.  มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

     ข.  มีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

     ค.  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

     ง.  มีราง  หรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

     จ.  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น  มีการปองกันสัตวและแมลงเขาไป  มีประตูกวาง 

พอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจ  หรือปดดวยวิธีอื่น 

ที่บุคคลท่ัวไปไมสามารถจะเขาไปได 
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     ช.  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

       ซ.  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง   

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น 

    (๕)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะ  มีขนาด 

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอกระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตอง 

ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔  การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข   

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก 

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 

    (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

และสถานท่ีจัดเก็บ  เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

    (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ   

ดังนี้ 

     ก.  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย   

หรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงาน 

ตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

     ข.  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

     ค.  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง   

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ   
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แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ   

    (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเช้ือตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน  หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาด 

และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล   

ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

    (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุม 

อุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู ท่ีสิบองศาเซลเซียส 

หรือต่ํากวานั้นและจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

    (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะชนมูลฝอยติดเชื้อ” 

    (๔)  กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหราชการสวนทองถิ่นนั้น 

แสดงชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต 

การควบคุมดูแลของราชการสวนทิองถิ่น  ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่น

ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยใหระบุวิธีการท่ีราชการ 

สวนทองถิ่นมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคลนั้นไวในยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจนดวย 
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กรณีบุคลซึ่งไดรบัอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคลนั้น 

แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับปายท่ีมีขนาด 

มองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น 

ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

    (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน 

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครือ่งมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน  

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครองมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณเครื่องมือส่ือสาร 

สําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ี 

กําจัดตามที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอย 

ตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

    (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 

เพ่ือปองกันสัตว  และแมลงเขาไป 

    (๓)  มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสมารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา   

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

    (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน  

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ี 

กําจัดที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ 

ขนสงมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
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    (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน 

การฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

    (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย   

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

    (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

    (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใช 

รถเข็นจะเคล่ือนยานโดยผูปฏิบัติงานซึ่งคุณสมบัติใน  (๑)  ก็ได 

    (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือพัก  ณ  ที่ใด 

    (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

    (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง   

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ   

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

    (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละหนึ่งครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

 

สวนที ่ ๓ 

การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 

 

ขอ ๒๘  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๒๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีขน 

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

    (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน 

ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอบัญญัติโดยมี 

ขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้งจัดใหมี

ขอความเปนคําเตอืนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดง  และมีขนาดสามารถมองเห็น 

ไดชัดเจนแสดงไวดวย 

    (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

    (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

    (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผา  ใหสถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการ

เชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจํา 

ภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑) เผาในเตาเผา 

  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ 

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 



 หนา   ๒๓๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนด 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน  

หรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลาย 

เชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว  ตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน

ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  แลวแตกรณี  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือท่ีผานการกําจัดเชื้อแลว   

ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ  ระบุ..... 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ   ตามที่องคการบรหิารสวนตําบลประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน 



 หนา   ๒๓๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสรจ็  ใหแจงเปนหนังสือใหย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจาณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๗  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๓๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงในอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๙  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอยกําหนดไว 



 หนา   ๒๓๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๒๓๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๔๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 
 

 

ขอ  ๔๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๕ 

คาบรกิารขั้นสูง 
 

 

ขอ  ๔๗  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอันตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๓๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เขียน  ตาระเตง็ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนกลอย   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม

บาท 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 ๑.๑.๑. รายเดือน 

  (๑)  วันละไมเกิน ๒ กิโลกรัม (๑๓ ลิตร) คิดอัตราเดือนละ 

   (๒)  คิดเพ่ิมทุก ๆ  ๒ กิโลกรัม  (๑๓ ลิตร) หรือเศษของ    

      ๒ กิโลกรัม (๑๓ ลิตร)  อัตราหนวยละ 

 ๑.๑.๒ เปนครั้งคราวน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม (๕๐๐  ลิตร) 

  (๑)  ระยะทางท่ีเก็บขน ไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม  คิดครั้งละ 

  (๒)  ระยะทางเกิน ๕๐ กิโลกรัมข้ึนไป  คิดครั้งละ 

 ๑.๑.๓ เปนครั้งคราว  หนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม (๕๐๐  ลิตร) คิดเพ่ิมทุก ๆ  

๗๕  กิโลกรัม (๕๐๐ ลิตร) หรือเศษ ๗๕ กิโลกรัม  (๕๐๐ ลิตร)  อัตราหนวยละ 

๑.๒  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 ๑.๒.๑ รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ   

 ๑.๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ   

อัตราคาบริการข้ันสูงตามลักษณะการใหบริการ ท่ีผูไดรับใบอนุญาตพึงเรียกเก็บจาก 

ผูรับบริการ  คาเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหคิดอัตราไมเกินอัตราท่ีอบต. จัดเก็บ 

 

 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 

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

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

 

ขาพเจา..........................................................................................อายุ..........................ป สัญญา............... 

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

ปรากฏท่ีอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................. 

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

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

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก

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

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

   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

    

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

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

 

   ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

                (.............................................)/ตออายุใบอนุญาต 

 

คําขอเลขท่ี........../......... 

  (เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

 ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

 

เลขท่ี.........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

        ไมครบ คือ 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

 

เลขท่ี.........................ไดรับเรือ่งเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ............................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

        ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

 

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

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

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

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

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

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

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

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

  ชื่อสถานประกอบการกิจการ....................................................................ประเภท................................. 

ต้ังอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด....................... 

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

  อัตราคาธรรมเนียม ปละ.......................................บาท(...........................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

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

  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

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

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

  (๕) ใบอนุญาตฉบับบนี้ออกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ.................. 

  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันท่ี.....................เดือน.............................พ.ศ......................... 

 

 

      ลงชื่อ  

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

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

                                       เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


