
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

และนายอําเภอเขาสวนกวาง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  เรื่อง  การจัดการ   

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  ตั้งแตไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล   

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือซากสัตว  รวมทั้ง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรพลิกศพ   

หรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

 (๒) วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกว   

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ท่ีไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 

 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ   

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง 

ตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

 (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลของทางราชการ 

 (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตวและหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ   

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของ 

ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมีไดตั้งอยู 

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรีย 

ในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขท่ีทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพสวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาต 

ใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 

ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขนหรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  มีใหใชบังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตองจัดการ 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ 

รับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินการเปนหนังสือตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนขยะมูลฝอยติดเชื้อแทน   

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น 

ดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  และเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๗ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ   

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

กําหนดหรือจัดให 

ขอ  ๘ หามมิใหผูใดทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ 

สถานบริการการสาธารณสุข  หรือผูประกอบกจิการหองปฏิบัตกิารเชื้ออนัตรายที่ดาํเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวางจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการ 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



การสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

ดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางได 

ขอ  ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเช้ืออันตรายและองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  รวมทั้งบุคคล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ 

และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

 (๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ดานใดดานหนึ่ง 

 (๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามกําหนดใน  (๒)   

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในดานสุขาภิบาลวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

 (๔) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๒)  และ  (๓)  จะจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๓)  ก็ได 

้หนา   ๑๐๓
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวาง  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ   

แตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลตาม  (๓)  เปนผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น   

หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการขน   

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอก 

ซึ่งอาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ  ๑๑ ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข   

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บและหรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ  ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการขน 

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ขอ  ๑๓ ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

มอบใหดําเนินการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวาง  และของบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ 

รับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธรุกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่
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ผูรับผิดชอบ  และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน 

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการขน 

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตาํบลเขาสวนกวางกําหนดระยะเวลาและเสนทางขน 

ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

ขอ  ๑๔ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ   

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ของตนและดําเนินการเก็บ  ขน  และการจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

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

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๑๖ ภายใตบังคับขอ  ๑๘  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   

ดังนี้ 
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 (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดขุองมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

ที่เปนกลองหรือถัง 

 (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่ งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลาย   

พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ  ๑๗ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๖  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อที่เปนกลองหรือถัง  ตองทาดวยวัสดุที่แข็งแรง   

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส 

กับมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง  ตองทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียว  ไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ 

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  และตองมีขอความวา  “หามนํากลับมาใชอีก”   

และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง   

สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณี 

ที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวัน 

นับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ีที่เกิดมลูฝอยตดิเชื้อดังกลาวไวทีภ่าชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อดวย 

 ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของ 

การเก็บ  การขน  และการกําจัด 

ขอ  ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับ 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี   

ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตว 

ที่เปนพาหะนําโรค  และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา  จะไมมีฝาปดเปดก็ได 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๙ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกดิมลูฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยไมปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ  จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

 (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

 (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๑๙  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

 (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม   

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

 (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง   

หามหยิบดวยมือเปลา  ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

 (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ  ๒๐ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค   

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

 (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝา 

ใหแนนเพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

 (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

 (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคล่ือนยาย 

และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน   

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๑ สถานบริการการสาธารณสุข  ดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได   

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

 (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 

 (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ที่พักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๓ 

การเกบ็  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

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

ขอ  ๒๒ องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง  รวมท้ังบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

มอบใหดําเนินการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

จากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข  หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตัง้หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

ตองจัดใหมี 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๖  โดยใหมีจํานวน 

ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

 (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 (๓) ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเ พ่ือรอการกําจัดซึ่ งมีคุณลักษณะ 

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

 (๔) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม  (๓)  จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  ก.  มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

  ข. มีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได 

อยางนอยสองวัน 

  ค. พ้ืนและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย 

  ง. มีราง  หรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

  จ. มีลักษณะโปรงไมอับชื้น  มีการปองกันสัตวและแมลงเขาไปมีประตูกวาง 

พอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจ  หรือปดดวยวิธีอ่ืน 

ที่บุคคลท่ัวไปไมสามารถจะเขาไปได 

  ช. มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”   

ไวที่หนาหองหรืออาคาร 

  ซ. มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่ พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้น 

ตองมีรางหรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๕) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานที่เฉพาะมีขนาด   

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   

และตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ  ๒๓ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 

 (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

 (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา 

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย   

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  ค. กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใชซับดวยกระดาษ   

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนัน้ในภาชนะสําหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

 (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อ  และภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาด 

และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก  หรือมีการรั่วไหล   

ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได 

้หนา   ๑๑๐
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ขอ  ๒๔ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม 

 (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุม 

อุณหภูมิใหอยูท่ีสิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุม 

อุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถ 

อานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

 (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

 (๔) กรณีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางทําการขนมูลฝอยติดเชื้ อ   

ใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางใหเปนผูดําเนินการ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ   

ใหบุคคลนั้นแสดงช่ือองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้ งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเ ช้ือ   

พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

มอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัดและชื่อที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางใหเปนผูดําเนินการ 

รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัส 

้หนา   ๑๑๑
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หรือหมายเลขใบอนุญาต  ช่ือ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น  ไวที่ภายนอกตัวถัง 

ดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลน   

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะ 

ขนมูลติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๕ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ไปกําจัดยังสถานท่ี 

กําจัดท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน 

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอย 

ตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 

ของเชื้อโรค  และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

 (๒) มีพ้ืนที่และผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

 (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น 

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

 (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการเคล่ือนยาย 

และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน   

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดท่ีอยูภายใน

สถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาว 

ตองผานการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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 (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอนผาปด  ปดจมูกและรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน   

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย   

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

 (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ท่ีมีลักษณะตามกําหนดในขอบัญญัตินี้  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

 (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายไปที่ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

 (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง   

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

 (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

สวนที ่ ๓ 

การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ 

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

ขอ  ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

 (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลา  ไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีขน 

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในท่ีเก็บกัก 

้หนา   ๑๑๓
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ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอบัญญัตินี้   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด   

รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

 (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมผูปฏิบัตงิานมูลฝอยตดิเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเช้ือ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเช้ือและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้ง 

ระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต   

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา  ใหสถานบริการการสาธารณสุข   

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือนและใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหองคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวางทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ  ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 

 (๑) เผาในเตาเผา 

 (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

 (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ  ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ 

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน 

หรือวิธีอ่ืนจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ  โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลาย 

เชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส  หรือบะซิลลัสซับทิลิส  แลวแตกรณี   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ  ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชือ้ท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผา  หรือที่ผานการกําจัดเชื้อแลว 

ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

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

ขอ  ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

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

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางประกาศกําหนด   

และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคาํขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือผูย่ืนคําขอทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามท่ีเห็นสมควร)   

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 ขอ  ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ตามอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับ 

ใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลา 

ท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๔๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๔๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

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

ขอ  ๔๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ขนมูลฝอยติดเช้ือของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

แกองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวางตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๔๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาสวนกวาง 

หมวด  ๖ 

คาบรกิารขั้นสูง 

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

ขอ  ๔๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้พึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

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

ขอ  ๔๗ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

รอยตํารวจตร ีเดชา  ปะโปตินัง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาสวนกวาง 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  2562 
 

๑.  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ  
     (ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน  
           1)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร  เดือนละ  ๓๐๐  บาท  

2) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
หรือทุก ๆ  ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ บาท  
     (ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว  

1) คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท  
2) กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึน อีก ๔๐๐ บาท  
3) กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐  ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม   

หรือทุก ๆ  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ  ๔๐๐  บาท  
๒.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
     ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ  
     (ก)  รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ      ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
     (ข)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ             ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 

 

 
 


