
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ   

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับและนายอําเภอหัวหิน  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  เรื่อง  การจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับแลวสิบหาวันเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน   

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ที่เกิดหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล   

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค  และการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือซากสัตว  รวมทั้ง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว  ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตร   

พลิกศพหรือซากสัตว  และการใชสัตวทดลอง 

 (๒) วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกวสไลด   

และแผนกระจกปดสไลด 

 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ท่ีไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี   

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานที่บริการสาธารณสุข”  หมายความวา 

 (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลของทหารราชการ 

 (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง   

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของ 

ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว 

ของหนวยงานอื่นของรัฐ  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ที่มิไดตั้งอยูภายในสถานท่ีบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแกหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรีย 

ในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 “ผูประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ 

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่อยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกอยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ  ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ตามอัตราที่กําหนดไวทายบัญญัตินี้  ทั้งนี้   

การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘ หามมิใหผูใดถาย  เท  หรือทําใหมีขึ้นในพ้ืนที่หรือสาธารณะ  ซึ่งมูลฝอยติดเช้ือ 

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

กําหนดหรือจัดไวให 

ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

ในที่หรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย  เท  หรือท้ิงโดยมีวิธีอ่ืนตามมาตรฐาน 

หรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี   

ขอ  ๙ ขอบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับ 

แกผูประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการ 
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กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น 

แจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

ไมไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายดังกลาว  จึงจะดําเนินการจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลหนองพลับ   

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบจัดสงเจาหนาท่ีกรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ 

กับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับได 

ขอ  ๑๐ ในการปฏิบัติขอบัญญัตินี้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุขผูประกอบกิจการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายและองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับ  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

แลวแตกรณี  ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ   

หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา 

และวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง 

 (๒) ในการกําจัดมลูฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ 

สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล 

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง 

 (๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการแตองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ   

หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน  ซึ่งมีคุณสมบัติ 

ตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสอง 

อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ  ๑๑ ในการเก็บและหรือกํา จัดมูลฝอยติด เชื้ อภายในสถานบริการสาธารณสุข   

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดแูลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการ 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี เจาหนาที่ รับผิดชอบในการเก็บและกําจัดมูลฝอยติดเ ช้ือ   

และดําเนินการเกบ็และหรอืกําจัดมลูฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๒ ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ   

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลางสวนภูมิภาค   

องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น   

แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  ขน   

และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๓ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับและบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน   

และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

และเจาพนักงานทองถิ่น  มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อของตนและดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕ ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

  (๑) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของเคมีใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

ที่มีคุณลักษะตามขอ  ๑๖  (๑) 

 (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่ งมิใชประเภทวัสดุของมีคม  ใหเก็บบรรจุในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลาย 

พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ  ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง 

ทนทานตอการแทงทะลุ  และกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส 

กับมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียว  ไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
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ภาชนะสําหรับการบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา   

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ 

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใชในราชกิจนุเบกษา  และตองมีความวา   

“หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับตั้งแตวันท่ีเกิดมูลฝอยเชื้อนั้นใหระบุวันท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไว 

ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม 

ของการเก็บ  การขน  และการกําจัด  แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพ่ือความสะดวก 

ในการเก็บ  การขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใช 

ในสถานบริการการสาธารณสุขใดหรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ  ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๔   

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง   

ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดมิดชิด  เวนแตในหอง 

ที่มีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง  ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกดิมลูฝอยติดเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ 

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีท่ีไมสามารถ 

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

 (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ 

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือก 

หรือวัสดุอื่นใหแนน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  จะตองใหมีที่ 

หรือมุมสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว  เพ่ือรอการเคล่ือนยายไปเก็บกักในที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

 (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด 

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในพ้ืนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๑๙  ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยตดิเชื้อจะตองจัดใหมท่ีีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ   

มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

 (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

 (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

 (๓) พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

 (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

 (๕) มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

 (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคาร   

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และเปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถท่ีจะเขาได 

  (๗) มีขอความเปนคําเตอืนที่มขีนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”   

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

 (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง 

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ  ๒๐ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการเก็บขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาว 

ตองผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ   

ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน 

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ใหปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรายกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

 (๔) ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

 (๕) ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

 (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแจกระหวางทาง 

หามหยิบดวยมือเปลา  ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถงุมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหใชซับดวยกระดาษ 

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อใบใหม  แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนที่นั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง   

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ  ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม 

ของเชื้อโรคและสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

 (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น

มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 

 (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มีมูลฝอยติดเชื้อ 

ตกหลนตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุข  ดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙  ก็ได   

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

 (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 

 (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 (๓) สถานที่ท่ีอาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๓ องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

และบุคคลซึง่ไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานทองถิ่นใหดาํเนินการรบัทําการเกบ็มลูฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการ 

การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมีจํานวน 

ที่เพียงพอกับการประกอบการใหบริการ 

 (๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรองรับการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะ 

เชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

 (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาดกวางเพียงพอ   

มีรางหรือมีทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  และตองทําความสะอาด 

บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ  ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือหองปฏิบัติการเชือ้อันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบรเิวณ 

ที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

 (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ 

และสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

 (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองยึดถือปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 

 (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน   

มูลฝอยติดเช้ือตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจกรรมอยางอื่น  และใหทําความสะอาด 

และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล   

ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได 

ขอ  ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม 

  (๒) ในกรณีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ  ๑๗   วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู ท่ี   
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๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิ 

ภายในตัวถังไวดวย 

 (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวภายนอกตัวถังดานขาง 

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

 (๔) กรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับ  แสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับใหเปนผูดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ   

ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบรหิารสวนตาํบลหนองพลับ  ดวยตัวหนงัสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็น 

ไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปาย 

ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับมอบใหบุคคลนั้น 

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นไดอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับใหเปนผูดําเนินการ 

รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ทําการขน  มูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุรหัส 

หรือหมายเลขใบอนุญาต  ช่ือ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวภายนอกตัวถังดานขาง 

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน 

ประจํายานพาหนะสําหรับขนสงมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

จากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขน

มูลฝอยติดเชื้อ 
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ขอ  ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดที่อยู 

ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ   

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๘ 

 (๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับกําหนด 

แตตองไมเกินสามสิบวัน  นับแตวันที่ขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข   

หรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 (๓) ในระหวางการรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด   

รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

 (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับอนุญาต 

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการการสาธารณสุข 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบ 

เปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 
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ขอ  ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ  ดังนี้ 

 (๑) เผาในเตาเผา 

 (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

 (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 

 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและหองเผาควัน   

การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน  ใหเผาดวยอุณหภูมิ 

ไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ท้ังนี้  ตามแบบเตาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ   

และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายดวยความรอน 

หรือวิธีตามขอ  ๒๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ 

โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัสและปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะวิลลัส  สะเทียโรเธอรโมฟลลัส  หรือบะซิลลัส  ซับทิลิส   

แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ  ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๗  หรือท่ีผานการกําจัดเชื้อ 

ตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ  ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับกําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๑.๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีตัวถังปดทึบไมรั่วซึม 

  (๑.๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานตองผานการอบรมตามหลักสูตรตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดโดยราชกิจจานุเบกษา 

  (๑.๓) ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ  มีขนาดกวางเพียงพอ  และมีคําเตือนวา   

“ที่เก็บภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดง  ขนาดมองเห็นไดชัดเจน 

  (๑.๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  มีขนาดกวางเพียงพอ   

มีรางระบายน้ําหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะและตองทําความสะอาดสม่ําเสมอ 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒.๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๐  (๑)  เทานั้น 

  (๒.๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณ 

ของมูลฝอยติดเชื้อและสถานท่ีกําจัดเวนแตกรณีมีเหตุจําเปน  (๒.๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ 

ตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด  ๑๗  (๒)  (๖)  (๗) 

  (๒.๓) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานตองระมัดระวัง 

มิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 

ขอ  ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏตามคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือคบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจออกใบอนุญาต 

หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง   

ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ 

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๘ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายบัญญัตินี้ 

ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนอัตราคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนนิกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกินกวาสองครัง้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ  ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 ขอ  ๔๐ ผูไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๒ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ  ๔๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ 

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

 ขอ  ๔๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือปฏิบัติตามขอบญัญัตนิีต้องระวางโทษจําคกุไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกิน 

หาพันบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ขอ  ๔๙ ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๕๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ดํารง  ลิมปพัฒนานนท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองพลับ 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   

พ.ศ.  2561 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

1 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

1.1  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

 (1) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  2  กิโลกรัม 

  หรือมีปริมาณไมเกิน  13  ลิตร เดือนละ 

 (2) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  2  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  13  ลิตร 

  คาเก็บ  และขนทุก ๆ  2  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  13  ลิตร   

  หรือเศษของ  แตละ  1  กิโลกรัม  หรือแตละ  6.3  ลิตร เดือนละ 

1.2  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

 (1) คาเก็บ  และขนแตละครั้ง  คิดอัตรา ครั้งละ 

  (ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

 (2) กรณีท่ีมีมูลฝอยน้ําหนักไมเกิน  15  กิโลกรัม   

  หรือมีปริมาณไมเกิน  100  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมอีก ครั้งละ 

(3) กรณีท่ีมีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  15  กิโลกรัม  หรือเกิน  100  ลิตร 

 ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ  15  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  100  ลิตร   

 หรือเศษของ  7.5  กิโลกรัม  หรือ  500  ลิตร หนวยละ 
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อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

2.1  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

 พ.ศ.  2535  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 (1) รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 

 (2) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
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