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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลหนองปรือและนายอําเภอบางพลี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  เรื่อง  การจัดการ  

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวามูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน  

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษา 

พยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกบัโรค  และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว  รวมทั้ง

ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัดการตรวจชันสูตรศพ

หรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง 
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  (๒) วัสดุของมีคมเชนเข็มใบมีดกระบอกฉีดยาหลอดแกวภาชนะที่ทําดวยแกวสไลด 

และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือดสวนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากเลือดสารน้ําจากรางกายของมนษุยหรือสัตวหรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเชนสําลีผากอซผาตาง ๆ  

และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตวและหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการ

สวนกลางราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถิ่นสภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่น

ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งไดแกหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ

ตัวอยางจากรางกายมนษุยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตรายและหองปฏิบัตกิารทดสอบดานสาธารณสุข

ที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพสวนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้อ

อันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตวและหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่นสภากาชาดไทยและหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาล

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตให

ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตวและหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรืออาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรืออาจอนุญาตให
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บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือ  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   ท้ังนี้   การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือ  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามผูใดถายเททิ้งหรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจาก

ถายเทหรือท้ิงหรือกาํจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธท่ีีองคการบรหิารสวนตําบลหนองปรือกําหนดหรือจัดไวให 

ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือจัดใหมีสถานที่ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในที่ 

หรือทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย  เทหรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐาน 

หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแลวแตกรณี 

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด  ๔  ใหใชบังคับแก 

ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวยและใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติ 

การเชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและเมื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
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ไดใหความเห็นชอบแลวผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือได 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข 

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายและองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  รวมท้ังบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการแลวแตกรณีดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและ

หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคนโดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและวิทยาศาสตร

การแพทยดานใดดานหนึ่ง 

  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้ออยางนอยสองคนโดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ

สําเร็จการศึกษา  ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล

วิศวกรรมส่ิงแวดลอมและวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง 

  (๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกการเก็บการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการแตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  
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ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บการขน

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเกบ็ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสาม

อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๑ ในการเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช

สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ของเอกชนใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให

มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในแหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการใหราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  สภากาชาดไทยหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการแลวแตกรณีควบคุมดูแล 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการเก็บขน

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในการเก็บการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนและกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือหรือเจาพนักงานทองถิ่นแลวแตกรณีควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบและดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด
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ระยะเวลาและเสนทางขนตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณีมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

และเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บการขนและการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อของตนและดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑) 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมีเชนพลาสติกแข็งหรือโลหะมีฝาปดมิดชิดและปองกัน

การรั่วไหลของของเหลวภายในไดและสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงายทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนักกันน้ําไดไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
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ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดงทึบแสงและมีขอความสีดําท่ีมีขนาด

สามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณที่ใช

ระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา  

“หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองสถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อและในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ

ดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือตามวรรคหนึง่มไีดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ

การขนและการกําจัดแตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บการขน 

และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการ 

การสาธารณสุขใดหรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ไดโดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรงทนทานตอสารเคมีไมรั่วซึมทําความสะอาดไดงายและตองมีฝาปดเปดมิดชิดเวนแตในหองที่มีการ

ปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ไดภาชนะรองรับ 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่นและในกรณีท่ีไมสามารถ 

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุ  มูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนนหรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุ

อื่นใหแนน 



หนา   ๒๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป

ทันทีจะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  เพ่ือรอ

การเคล่ือนยายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

  (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยตดิเชื้อจะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕) มีลักษณะโปรงไมอับชื้น 

  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไปมีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงานและปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นท่ีบุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตอืนที่มขีนาดสามารถเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวันท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได 

ขอ ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 



หนา   ๒๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดแกถุงมือยางหนา 

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนดเวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอนและในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวังหามโยนหรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนาหากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลว

เก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้น  ในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายไมมีแงมุมอนัจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 



หนา   ๒๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ 

ตกหลนตลอดเวลาท่ีทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไม จัดใหมี ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ  ๑๙  ก็ไดแตตองจัดใหมีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืนหรือประเภทที่มีที่พัก

สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๓ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรอื  รวมท้ังบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไป

กําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข  หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ตองจัดใหมี 

  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมี

จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๒๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘   โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัดและใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  

ดวยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

และตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย

ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บเวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเช้ือตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน  หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่นและใหทําความสะอาด 

และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้งเวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทํา

ความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ตัวถังปดทึบผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทานทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม 

  (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยตดิเชือ้จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๗  วรรคสองภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี  ๑๐  องศาเซลเซียส

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 
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  (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔) กรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหองคการ

บริหารสวนตาํบลหนองปรือแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตาํบลหนองปรอืดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด

สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้น

แสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่

ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  มอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อและชื่อที่อยูหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่

บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ใหเปนผูดําเนินการ 

รับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัส 

หรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น  ไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ืออุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยและอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดตามหมวด  ๔  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๒๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๘ 

  (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ

กําหนดแตตองไมเกนิสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน 

ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙  โดยมี

ขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัดรวมทั้งจัดใหมี

ขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็น

ไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับ

อนุญาตใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการ

การสาธารณสุขหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู ท่ีไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือนและใหรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหนั้นใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑) เผาในเตาเผา 

  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 
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  (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควันการเผามลูฝอยติดเชื้อใหเผาที่อณุหภูมิไมต่าํกวา  ๗๖๐  องศาเซลเซยีสและในการเผาควัน

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียสทั้งนี้ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หรือเห็นชอบและในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน

หรือวิธีอื่นตามขอ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยมี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลายเชื้อบัคเตรีเชื้อราไวรัสและปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส

แลวแตกรณีทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  หรือท่ีผาน 

การกําจัดเชื้อตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลวใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไปเวนแตกระทรวง

สาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๒ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น  จะตอง

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือประกาศกําหนด 

ขอ ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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   (๑.๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ตลอดเวลาท่ียังดําเนิน

กิจการตามใบอนุญาต 

   (๑.๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดขอ  ๑๘  ๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔   

และขอ  ๒๕ 

   (๑.๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๒.๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๒.๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ

ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
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ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๙ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรือเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญตัินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุดม  กล่ินพวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรือ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน 
      (๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร  
           หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม                         เดือนละ 
      (๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
           หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย 
           ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
           ในอัตราตอหนวย                                       หนวยละ 
           (เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม 
           ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน ๖.๕ ลิตร 
           หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปน ๑ หนวย) 
 
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว 
      (๑) คาบริการ                                                 ครั้งละ 
           โดยกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน 

ก. ระยะทางไมเกิน ๕ กิโลเมตร 
ข. ระยะทางเกิน ๕ กิโลเมตร แตไมเกิน ๑๐ กิโลเมตร 
ค. ระยะทางเกิน ๑๐ กิโลเมตรข้ึนไป 

      (๒) คาเก็บและขน 
           ก. กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลิตร 
               หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม                     ครั้งละ 
           ข. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 
               หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
               ใหคิดเปนหนวย ทุก 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) 

 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๓๐ 
 
 
 

๑๓๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชน 
ตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ 
      ก. รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                       ฉบับละ 
      ข. รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                              ฉบับละ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 



 -๒- 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๓ อัตราคากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

๓.๑ คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน 

      (๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร 

           หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม                         เดือนละ 

      (๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 

           หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย 

           ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 

           ในอัตราตอหนวย                                       หนวยละ 

           (เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม 

           ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน ๖.๕ ลิตร 

           หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปน ๑ หนวย) 

 

๓.๒ คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว 

      กรณีมีปริมาณไมเกิน ๖.๕  ลิตร 

      หรือน้ําหนักไมเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย 

      ทุก ๆ  ๖.๕ ลิตร   หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม 

      ในอัตราตอหนวย                                          หนวยละ 

      (เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม 

       ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร 

       หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคิดเปน ๑ หนวย) 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 

 

 



 

คําขอเลขที่......../......... 

.........../.........../........... 

(เจาหนาที่เปนผูกรอก) 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   

 

  

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

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

๑. ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ............................................................... อายุ..........ป 

เชื้อชาติ........................สัญชาติ................. บัตรประจําตัวประชาชน................................................................ 

โดย..................................................................................................................(ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคล)   

ท่ีอยูเลขท่ี................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................ตําบล............................ 

อําเภอ..........................................จังหวัด..............................................โทรศัพท............................................... 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวย ดังนี้  

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ของผูรับใบอนุญาต   

     (ผูมอบอํานาจ)  และของผูรับมอบอํานาจ 

 สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ผูมอบอํานาจ) และของผูขอรับใบอนุญาต 

 สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 ใบอนุญาตหรือสําเนาใบอนุญาตท่ีสิ้นอายุ (กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาต) 

 อ่ืน ๆ ....................................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูขอรับ/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 



 

- ๒ - 

ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

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

 

ความเห็นเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

 

หมายเหตุ 

ไดออกใบอนุญาตฯ  เลมท่ี............... เลขท่ี..............วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ. ................. 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

และตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติฯ  ขอ….........โดยเสียคาธรรมเนียม ในอัตรา...................บาท 

 

 

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

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

 

ไดรับใบอนุญาตฯ ไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

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

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

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

 

 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................................................... 

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

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

๑. ขาพเจา  (  ) บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล ชื่อ........................................................ อายุ........ป 

เชื้อชาติ................สัญชาติ............บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................ 

โดย..................................................................................................................(ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคล)  

ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี ............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ ตําบล........................... 

อําเภอ…........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท....................................................... 

๒. ขอรับใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการตามใบอนุญาตประกอบกิจการเลมท่ี....................... 

เลขท่ี............./............เนื่องจาก…………………........................................................................................................ 

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

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

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

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

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

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวย  ดังนี้  

 สําเนาบัตรประจําตวั (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  ของผูรับใบแทนใบอนุญาต 

 (ผูมอบอํานาจ) และของผูรับมอบอํานาจ 

 สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบแทนใบอนุญาต  (ผูมอบอํานาจ)  และของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาใบอนุญาตท่ีขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 อ่ืน ๆ ....................................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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



 

- ๒ - 

 

ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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

 

 

ความเห็นเจาพนักงานทองถิ่น 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
	เรื่อง   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


