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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  วาดวยการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลบานบอโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล

บานบอและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้   ท่ีเกิดขึ้นหรือใช ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรค  การทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพ 

หรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ 

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

และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ท่ีไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง   

  “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึงสถาน  

พยาบาลของทางราชการ 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความ

รวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงาน

อื่นของรัฐ  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ  สวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ ออันตราย”  หมายความว า   เจ าของ 

หรือผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานบออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานบออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานบอมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานบอ  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลบานบอตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหาร 

สวนตําบลบานบอจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานบอ

กําหนดหรือจัดไวให 
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ใหองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  จัดใหมีสถานที่ถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่ 

หรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐาน 

หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับแก 

ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานบอจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานบอได 

ใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานบอ 

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานบอได 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  รวมทั้งบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานบอมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบอและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมี เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเช้ืออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  

สุขาภิบาล  ชีววิทยา  และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่ ง 
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ตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

  (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการ  แตองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน   

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง   

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได   

ขอ ๑๑ ในการเก็บ  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข   

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ   

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว

ในแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้ งเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
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ดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน 

แหงขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบล  

บานบอ  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบล

บานบอ  และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ใหองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาว  

จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและดําเนินการ  เก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในแหงขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลบานบอ   

กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่นๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ  ๑๓  บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานบอมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ  

ดังนี้ 

  (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดขุองมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑) 

  (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒)   

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตามวรรคหนึง่  ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด  

ปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมกีารสัมผัสกับ

มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมี

ความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใช 

ในสถานบริการการสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ที่ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหอง 

ที่มีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน  และในกรณีท่ีไมสามารถ

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือก 

หรือวัสดุอื่นใหแนน 

  (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่ งของหองสําหรับเปน ท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติด เชื้ อแลว   

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

  (๖)  มีการปองกันสัตว  แมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง   

หรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลท่ัวไปไมสามารถ 

ที่จะเขาไปได 
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  (๗)  มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อ”  ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมี 

รางหรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ

การขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  ตามหลักสูตร

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผ ากั น เป อน   ผ าป ดปากป ดจมู ก   และรอง เท า พ้ืนยางหุ มแข ง   ตลอด เวลา ท่ีป ฏิบั ติ ง าน   

และถาในการปฏิบัติงาน  รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงาน 

ตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๒  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

  (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง  

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  
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แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตก

หลนตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไม จัดใหมี ท่ี พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ  ๑๙  ก็ได  แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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ขอ ๒๓ องคการบริหารสวนตําบลบานบอรวมท้ังบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ   

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ

จากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข  หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

ตองจัดใหมี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยผานการฝกอบรมการปองกัน  และระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓)  ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  เพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  แสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบาํบัดน้ําเสียและตองทํา

ความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

  (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
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  (๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

  (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล  ตองทํา 

ความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดไดงาย 

ไมรั่วซึม 

  (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๗  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู ท่ี   

๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิ 

ภายในตัวถังไวดวย 

  (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลบานบอทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการ

บริหารสวนสวนตําบลบานบอแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลบานบอดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้น

แสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว 

ที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปายขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอ  มอบใหบุคคลนั้นดําเนินการ
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กําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานบอใหเปนผูดําเนินการรับทําการ

ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอย

ติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเหน็ไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนญุาต  

ชื่อ  สถานที่และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด   

ที่อ ยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริ เวณที่ตั้ งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๘ 

  (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานบอ

กําหนด  แตตองไม เกินสามสิบวันนับแตวันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด   

รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 
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  (๔)  จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  และอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการ

การสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผล 

การตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

    (๑)  เผาในเตาเผา 

    (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

    (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 

    (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบและในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธี ทําลายเชื้อ 

ดวยความรอนหรือวิธีอื่นตามขอ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
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ทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิตในมูลฝอย 

ติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ทั้ งนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  หรือท่ีผาน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกํา จัดมูลฝอยทั่วไป   

เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๒ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานบอจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานบอประกาศกําหนด 

ขอ ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ 

     (๑.๑)  ตองมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะไวบริการสามารถปองกัน 

การแทงทะลุ  การกัดกรอนของสารเคมี  กันน้ําได  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  ใหมีสีและลักษณะตาม

กฎกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  (ภาชนะสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดําวา  “มูลฝอยติดเชื้อ   

หามเปด  หามนํากลับมาใชอีก”  ภายใตรูปหัวกะโหลกไขว)   

   (๑.๒)  ตองเก็บแยกจากมูลฝอยประเภทอื่น  หามเก็บเกินสองในสามสวน 

ของความจุภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิดถุง  หรือหามเก็บเกินสามในส่ีสวนของความจุภาชนะ
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สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือชนิดกลอง  ผูกมัดปากถุงหรือปดฝาใหแนน  และตองสงไปกําจัดทันที   

หากมีเหตุจําเปนเก็บไดไมเกินหนึ่งวัน   

   (๑.๓)  ตองมีสถานท่ีรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเปนอาคารหรือหองแยกเฉพาะ  

ขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  โปรง  ไมอับทึบ  ผนังเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีประตู 

ปดล็อคได  ปองกันสัตวและพาหะนําโรค  รวมทั้งมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

     (๑.๔)  ตองมีพนักงานขับรถและผูปฏิบัติงานที่มีความรูผานการอบรมตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมีชุดปฏิบัติการเฉพาะเพ่ือปองกันอันตราย 

     (๑.๕)  การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตองใชเสนทางท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

บานบอกําหนดใหเทานั้น  หามแวะพักระหวางทาง  หามโยน  หรือลากภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

โดยเด็ดขาดตองมีอุปกรณเครื่องมือในการชวยหยิบจับ 

     (๑.๖)  ตองมียานพาหนะสําหรับเก็บ  ขน  หรือกํา จัดมูลฝอยติดเชื้ อ 

ที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณท่ีเพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีตัวถังปดทึบ  บุดวยวัสดุทนทาน   

ทําความสะอาดงาย  มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  อุปกรณปองกันอัคคีภัย  อุปกรณทําความสะอาด 

กรณีตกหลนหรอืรั่วไหลของมูลฝอยตดิเชื้อ  อุปกรณส่ือสารประจํารถกรณีเกิดอุบัติเหตุ  และพิมพขอความ

สีแดง  คําวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”  บนถังรถขนาดท่ีมองเห็นชัดเจนพรอมพิมพขอความ  

“องคการบริหารสวนตําบลบานบอ”  ดวยสีแดง  และหมายเลขอนุญาต  ชื่อสถานที่  หมายเลขโทรศัพท

ของผูไดรับอนุญาตที่มองเห็นได 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

     (๒.๑)  ตองมีสถานที่พักรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเปนอาคารหรือหองแยกเฉพาะ  

ขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ  โปรง  ไมอับทึบ  ผนังเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีประตู 

ปดล็อคได  ปองกันสัตวและพาหะนําโรค  รวมทั้งมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  
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     (๒.๒)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับ

ปองกันอุบัติ เหตุ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

     (๒.๓)  ตองมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ที่มีความรู  ผานการฝกอบรม 

การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

     (๒.๔)  ตองดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในหนึ่งวัน  และตองกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดใหหมดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

     (๒.๕)  มีระบบการกําจัดที่ถูกตองไดมาตรฐานประสิทธิภาพสูง  เชน  การกําจัด

ดวยระบบไอน้ํา  ไมโครเวฟ  สารเคมี  หรือเตาเผา  สําหรับการใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่น 

ที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา  ผูรับจางตองสงรายงานผลการตรวจวิเคราะหระบบ  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน

ในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  ใหองคการบริหารสวนตําบลบานบอทราบเปนประจําภายในวันท่ีหา 

ของทุกเดือน 

     (๒.๖)  สําหรับการกําจัดดวยเตาเผาตองมีลักษณะเตาเผาแบบ  ๒  หอง  คือ  

หองเผามูลฝอยติดเชื้อใชความรอนไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และหองเผาควันควรใชความรอน 

ไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส   

     (๒.๗)  มาตรฐานในการกําจัดทุกระบบตองเปนไปตามกฎหมายที่เกีย่วของกําหนด 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่น  ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย

คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลบานบอ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๓๖๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานบอ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานบอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมภพ  เกลียวสีนาค 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานบอ 



   

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานบอ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕60 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปนรายเดือน 
   -  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนักไมเกิน  ๒  กิโลกรัม 
       เดือนละ   
   -  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือน้ําหนักเกิน  ๒  กิโลกรัม   
      ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม  ในอัตรา 
       ตอหนวย  หนวยละ   
       (เศษไมเกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือไมเกิน  ๑  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
       เศษเกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือเกิน  ๑  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

  (ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปนครั้งคราว 
     คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อใหเก็บคาบริการเปน  ๒  รายการ 
     1)  คาบริการ 
           -  ระยะทางเก็บขนตั้งแตตนทางถึงสถานท่ีกําจัดปลายทางไมเกิน   
               100  กิโลเมตร    ครั้งละ 
          -  ระยะทางเก็บขนตั้งแตตนทางถึงสถานท่ีกําจัดปลายทางมากกวา   
             100  กิโลเมตร   
             แตไมเกิน  200  กิโลเมตร  ครั้งละ 
         -  ระยะทางเก็บขนตั้งแตตนทางถึงสถานท่ีกําจัดปลายทางมากกวา   
            200  กิโลเมตรข้ึนไป  ครั้งละ 
  2)  คาเก็บและขน   
       -  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  หรือน้ําหนักไมเกิน  ๑๕  กิโลกรัม   
          ครั้งละ   
       -  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑๐๐  ลิตร  หรือน้ําหนักเกิน  ๑๕  กิโลกรัม   
          ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ  ๑๐๐  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๑๕  กิโลกรัม   
          ในอัตราตอหนวย  หนวยละ   
          (เศษไมเกิน  ๕๐  ลิตร  หรือไมเกิน  ๗.๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
          เศษเกิน  ๕๐  ลิตร  หรือเกิน  ๗.๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
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2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   
(ก)  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ 
(ข)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ   
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