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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและนายอําเภอแวงนอย  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลทานางแนวนับแตวันที่ไดปดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแลวสามสิบวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 
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  กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ท่ีเกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 

และการรักษาพยาบาล  การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรพลิกศพ

หรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตร

พลิกศพหรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

  (๒) วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกวสไลด  

และแผนกระจกปดสไลด 

  (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ที่ไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

  (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

  (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
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  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ  

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของ 

ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมิไดตั้งอยู

รางกายมนุษยหรือสัตว ท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมี 

และจุลินทรียในวตัถุตวัอยางจากรางกายมนษุยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือ 

ผูครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
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ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวอาจรวมกับหนวยงานของ

รัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกจิการหองปฏิบัตกิารเชื้ออันตราย

ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวตามอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิงหรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

กําหนดหรือจัดไวให 
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ขอ ๑๐ ขอบัญญัตินี้  หมวด  ๔  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงให 

องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวจัดสงเจาหนาท่ีไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดและเมื่อองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวไดใหความเห็นชอบแลว  

ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว   

จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาท่ีกรมอนามัยไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวได 

ขอ ๑๑ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข 

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  และองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  รวมทั้งบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดงมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของ

องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและบุคคลซึ่ งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณีดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ

และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   

และวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง 

  (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติด

เชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จ

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรม

ส่ิงแวดลอมและวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง 

  (๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการท้ัง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ชน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการแตองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่ งคน   

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง   

เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข   

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูประกอบกิจการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ   

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว

ในหมวด  ๓  และหมวด  ๕  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว

หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่ จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการ

เก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๓  หมวด  ๔  

และหมวด  ๕  แหงขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนนิกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

กําหนดระยะเวลาและเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรอืขอปฏิบัตอิื่น ๆ   เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 
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ขอ ๑๔ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการเก็บ  ขน  

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕  

แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด

ในหมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕  แหงขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การเกบ็บรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

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

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ  ๑๘  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ  ๑๗  (๑) 

  (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๗  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ ๑๗ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๖  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส 

กับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
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ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองมีสีแดงทึบแสงและมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว  คูกับตรา  หรือ

สัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

และตองมีขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข

มิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองสถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบบชื่อของตนไว

ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอย 

ติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของ 

การเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับ 

ใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๖  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ที่แข็งแรงทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแต 

ในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๙ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๖  โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน  และในกรณีที่ไมสามารถ

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

  (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๖  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๖  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือ 

วัสดุอื่นใหแนน 
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  (๓) กรณีการ เก็บมูลฝอยติด เชื้ อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือ 

ภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ออกไปทันทีจะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  

เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

ขอ ๒๐ ภายใตบังคับขอ  ๒๓  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

  (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

  (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๕) มีลักษณะโปรง  ไมอับชื่น 

  (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง  หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่เขาไปได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

  (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได   

ขอ ๒๑ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ  ๒๐  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา  

ผากันเปอน  ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

  (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๒  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

  (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

  (๖) ตองกระทําโดยระมดัระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็คถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัตงิานอยางนอยวันละครั้ง

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ ๒๒ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

  (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

  (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา   

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

  (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ 

ตกหลนตลอดเวลาท่ีทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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ขอ ๒๓ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไม จัดใหมีที่ พักรวมมูลฝอยติดเ ช้ือ 

ตามขอ  ๒๐  ก็ได  แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

  (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

  (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ที่ พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 

การเกบ็  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

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

ขอ ๒๔ องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวรวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

มอบใหดําเนินการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเช้ือ

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไป

กําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

  (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๖  โดยใหมีจํานวน 

ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

  (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ 

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  

ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

  (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานที่เฉพาะมีขนาด

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   

และตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ ๒๕ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือ 

ภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๔  (๑)  เทานั้น 

  (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงปริมาณของมูลฝอยติดเช้ือ

และสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

  (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอ  ๒๑  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

  (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

มูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ ๒๖ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม 

  (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๘  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  

หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓) ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔) กรณีองคการบริหารส วนตํ าบลท านางแนวทํ าการขนมูลฝอยติด เชื้ อ   

ใหองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนว   

ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว ท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้น 

แสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไว 

ท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปาย 

ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวมอบใหบุคคลนั้น

ดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวใหเปนผูดําเนินการรับ 

ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือ

หมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๒  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดตามหมวด  ๕  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๖  ใหนําขอ  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 

การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 

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

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๙ 

  (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  

กําหนดแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๐   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

  (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือ 

การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖) กรณีสถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับอนุญาต

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๙  (๑)  ใหสถานบริการ 

การสาธารณสุขหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๑   

เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผล 

การตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่  ๕  ของทุกเดือน 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ  ดังนี้ 

  (๑) เผาในเตาเผา 

  (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

  (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

  (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเช้ือ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน  

หรือวิธีอ่ืนตามขอ  ๒๙  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ   

โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส  หรือบะซิลลัสซับทิลิส  

แลวแตกรณี  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๙  หรือที่ผานการกําจัดเชื้อ

ตามวิธีการตามขอ  ๓๑  แลวใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดเปนอยางอื่น 

หมวด  ๕ 

การออกใบอนญุาต 

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

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น   

จะตองย่ืนคําของรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวประกาศกําหนด 

ขอ ๓๕ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ 

   (๑.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในหมวด  ๓  และหมวด  ๔  

ทุกประการ 

   (๑.๒) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวประกาศกําหนด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

   (๒.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด  ๕  ทุกประการ 

   (๒.๒) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทานางแนวประกาศกําหนด 

ขอ ๓๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  

๑๕  วัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานางแนวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๔๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทานางแนว 

ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๒ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๔ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ไมปฏิบัติหรือไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๔๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๔๖ คํา ส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๔๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๔๘ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

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

ขอ ๔๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิบเอก  จวง  เหชัยภูมิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนว 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
๑.๑ วันหนึ่ง ๆ มีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร    เดือนละ       ๓๐๐  บาท 
๑.๒ วันหนึ่ง ๆ เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร 
  คาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร 
  หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร   เดือนละ       ๓๐๐  บาท 

(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตรา     ครั้งละ      ๓,๐๐๐  บาท 
  (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บ ขน) 
๒.๒ กรณีท่ีมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก      ครั้งละ         ๔๐๐  บาท 
๒.๓ กรณีท่ีมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตรใหคิด 
  คาเก็บขนเพ่ิมข้ึน ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร 
  หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร    หนวยละ      ๔๐๐  บาท 

(๓) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๔) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
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