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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.2561 
 

**************************************************************************** 
 

หลักการ 

โดยใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561                  
โดยสอดคลองและเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน 

 
 

เหตุผล 
 
  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะ  อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีการแพรกระจายของโรคและ
ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน  ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  ซ่ึงการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อมีข้ันตอนการดดําเนินการหลายข้ันตอนตั้งแตการเก็บ  ขน  และกําจัด  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  
และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  หลักเกณฑการอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  

เพ่ือประโยชน ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ตาม มาตรา  20  และ  44  แหงพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย             
จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดนี้ข้ึน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
 

เร่ือง   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.2561 
 
 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย วาดวยการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร               
สวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.๒๕46 ประกอบกับมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕            
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   และนายอําเภอแวงนอย จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้  
 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เรื่อง การจัดการ            
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 "  

 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน  

 

ขอ 4  ในขอบัญญัตินี้  
"มูลฝอยติดเชื้อ" หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนซ่ึงถามี

การสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทาใหเกิดโรคได  
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการ

รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ  

(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว และการใชสัตวทดลอง  

(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทาดวยแกว สไลด และ
แผนกระจกปดสไลด  

(๓) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีไดจากเลือด 
สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สาลี ผากอซ ผาตางๆ และทอยาง  

(๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 
“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่งท่ี

สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา  หองรักษาผูปวยซ่ึงติดเชื้อรายแรงตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“สถานบริการสาธารณสุข” หมายความวา   

(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง สถานพยาบาลของทาง
ราชการ  
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(2) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง สถานพยาบาล

สัตวของทางราชการ  
“สถานพยาบาลของทางราชการ ”หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว ของหนวยงานอ่ืนของรัฐ
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ” หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว  ของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมิไดต้ังอยูภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข  ซ่ึงไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยาง        
จากรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบ  ดานสาธารณสุขท่ีทําการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย  ท้ังนี้        
ตามลักษณะและเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนพดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  

“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หมายความวา  ผูใดไดรับอนุญาต ใหประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวน
ทองถ่ิน  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาล ของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ 

“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หมายความวา  ผูใดไดรับอนุญาต ใหประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน          
ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”หมายความวา เจาของหรือผู
ครอบครองหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการอันตราย”หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

“ราชการสวนทองถ่ิน”หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
“เจาพนักงานทองถ่ิน" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  
"เจาพนักงานสาธารณสุข" หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงต้ังจาก รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
 

ขอ 5 การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถ่ินใหเปนอํานาจของราชการ            
สวนทองถ่ิน  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ              
สวนทองถ่ิน อ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย     
หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได  

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน            
แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
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ขอ 6 ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด
ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของทางราชการ
สวนทองถ่ินและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

  

ขอ 7  ผูประกอบกิจการสถาน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการ
ใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ท้ังนี้ การจะ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จะตองดําเนินการใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 

ขอ 8  หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิงหรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ถาย เท หรือท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย กําหนดหรือจัดไวให 

ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะหรือ
กําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย  เท  หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานหรือตามหลัดเกณฑท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดแลวแตกรณี  

 

 ขอ 9 ขอบัญญัตินี้ ในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ
สาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย  
และใหสถานบริการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการสวนทองถ่ินจัดสงเจาหนาท่ีไปทํา
การตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเม่ือองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย  ไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

 ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาท่ีกรมอนามัยไปรวมตรวจสอบ
กับเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินได  

 

ขอ  ๑0 ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข      
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย รวมท้ังบุคคลซ่ึงองคการ
บริหาร สวนตําบลแวงนอย  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการ
ดังตอไปนี้  

(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือขน
มูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใด
ดานหนึ่ง  

(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย ติดเชื้ออยาง
นอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง  
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(๓) ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการแต
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น
จะตองแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น อาจแตงตั้ง
เจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนตองผานการอบรมเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ เก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

ราชการสวนทองถ่ิน และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกันในการ
เก็บ ขน  และกําจัดมูลฝอยติเชื้อ  โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน         
ซ่ึงมีคุณสมบัติ (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการ
เก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันได  หรืออาจแตงตั้งเจาหนาท่ีของตนอยางนอยหนึ่งคนตองผาน
การอบรมเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ เก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

“เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง
และวรรคสาม  อาจแตงตั้งบุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได  

 

ขอ ๑1  ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข                          
ซ่ึงมิใช สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให
มีเจาหนาท่ี รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ี
เกิดข้ึนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  

 

ขอ ๑2 ในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ิน หรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดต้ังสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น  แตงตั้งเจาหนาท่ี รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  

ในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการ กําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินและของบุคคลซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน  และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให
บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถ่ิน กําหนดระยะเวลาและ
เสนทางขน ตลอดจนเง่ือนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาวถือ
ปฏิบัติไวดวย  
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ขอ 13 บุคคลซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บ 
การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  

ขอ ๑4 ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
และเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน 
และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
และกกหมายท่ีเก่ียวของ 

 

ขอ  15  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้   
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อท่ี

เปนกลองหรือถัง   
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซ่ึงมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ มูลฝอย

ติดเชื้อท่ีเปนถุง   
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  
 

ขอ ๑6 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทานตอ

การแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่วไหล   
ของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  

(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียว
ไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม  

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดําท่ีมี
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเชื้อ" อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณท่ีใชระหวาง
ประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา "หามนํา
กลับมาใชอีก" และ "หามเปด" ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 
สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีท่ีภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย  

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการ
เก็บ การขน และการกําจัด แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การขน และ
การกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือ
สําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได  

 

ขอ ๑7 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดใน ขอ ๑๖ 
อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทาดวยวัสดุท่ีแข็งแรง 
ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทาความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองท่ีมีการปองกันสัตวท่ี
เปนพาหะนาโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชได
หลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  
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ขอ ๑8 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้  
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสาํหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๖ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุดเม่ือมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได  

(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ มูลฝอยติด
เชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๖ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ ๑๖ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน  

(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายท่ีมีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุม
หนึ่งของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพ่ือรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน  

(๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ ๒๐ เพ่ือรอการขนไปกําจัด และตองทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อโรคในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  

 

ขอ 19 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปน
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการ
ขนไปกําจัด  

(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด  
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน  
(๓) พ้ืนและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย  
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น  
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคารเพ่ือ

สะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถท่ีจะเขาไปได  
(๗) มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา "ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ" ไวท่ีหนา

หอง หรือหนาอาคาร  
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือ ทอ

รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  
 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได  

ขอ ๒0 การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ
การขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการฝกอบรม
การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน ผา
ปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใด
สวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทาความสะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทันที  
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(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน  
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ี

กําหนดในขอ  ๒1 เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดย
ผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม ขอ 20 (๑) ก็ได  

(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปท่ีพักรวม มูลฝอยติดเชื้อ             
หามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด  

(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
(๗) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หามหยิบ

ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บ มูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทาความสะอาดดวยน้ํายา ฆาเชื้อท่ีบริเวณ
พ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ  

(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง และ
หามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน  

 

ขอ  ๒1  รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและ 
เง่ือนไข ดังนี้  

(๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และ
สามารถทําความสะอาดดวยน้ําได  

(๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนนเพ่ือปองกัน
สัตวและแมลงเขาไป  

(๓) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา "รถเข็น มูลฝอยติด
เชื้อ หามนําไปใชในกิจการอ่ืน"  

(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการ เคลื่อนยาย 
และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทาความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลาท่ีทําการ
เคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

 

ขอ  ๒2  สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้  จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได       
แตตองจัดใหมีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ  

(๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวยไว

คางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
(๓) สถานท่ีท่ีอาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
 

ขอ  ๒3  ราชการสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคลซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มอบให
ดําเนินการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลละหานนาและบุคคลซ่ึง
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ซ่ึงรับทาการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ   
ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนาไปกําจัดภายนอกสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี  
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(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๒๖ โดยใหมีจานวนท่ีเพียงพอ

กับการประกอบการหรอืการใหบริการ  

 (๒) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจายานพาหนะซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(๓) ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซ่ึงมีคุณลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวม
มูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๙ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได จนกวาจะ
ขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา "ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและมีขนาดท่ี
สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย  

(๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด กวางขวาง
เพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบาบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาด
บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ  

 

ขอ ๒4 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนาไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้  

(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ เทานั้น  
(๒) ตองขนอยางสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ

สถานท่ีจัดเก็บ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้  
ก.ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา ผากันเปอน  

ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  รางกายหรือ
สวนใดสวนหนึ่งสัมผัสกับมูลฝอยติเดชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือ     สวนท่ีอาจสัมผัสมูล
ฝอยติดเชื้อโดยทันที   

ข. ตองกระทําการโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
ค.กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบดวย

มือเปลา  ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
หรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาดน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณพ้ืนนั้นกอน
เช็ดถูตามปกติ  

(4) ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย ติดเชื้อ         
ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน และใหทําความสะอาดและ ฆาเชื้อ
อยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ตองทําความสะอาดใน
โอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได  

 

ขอ  ๒5  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน ทาความสะอาดไดงาย ไมรั่วซึม  
(๒) ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเก็บกักภาชนะมูลฝอยติเดชื้อไวเกิน  7  วัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติเชื้อดังกลาวตองสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ ใหอยูท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือ ต่ํากวานั้นได 

ภายในตัวถัง ของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี 10  องศาเซลเซียสหรือต่ํา
กวานั้น  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 
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(๓) ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน

วา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"  
(๔) กรณีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหองคการบริหารสวน

ตําบลแวงนอยแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได
ชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

กรณีบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติด
เชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถัง
ดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุ
วิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มอบใหบุคคลนั้นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยาง
ชัดเจนดวย  

กรณีบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ใหเปนผูดําเนินการรับทาการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
พรอมกับแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานท่ี และหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลนั้น ไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอ
แจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 

ขอ ๒6 ในกรณีท่ีใชรถเข็น  สําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ี
กําจัด  ท่ี อยูภ ายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริ เวณ ท่ี ต้ั งหองปฏิบัติการเชื้ อ อันตราย                 
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะดังนี้  

(1) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  และ
สามารถทําความสะอาดไดดวยน้ําได  

(2) มีพ้ืน และผนังทึบ  เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนนเพ่ือปองกัน
สัตวและแมลงเขาไป 

(3) ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ
หามนําไปใชในกิจการอ่ืน”  

(4) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย  
และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับทําความสะอาด 

 

ขอ ๒7 ในกรณีท่ีใชรถเข็น  สําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ี
กําจัด ท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  แทน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ  ตองดําเนินการใหมีลักษณะอยาง
นอยตองมีลักษณะดังนี้  

(1)ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ   โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับ การเผยแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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(2) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ   โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ

ฝกอบรมการปองกันและระงับ การเผยแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

(3) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมอยางหนา  ผากันเปอน  
ผาปดปาก  ปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  และถาในการปฏิบัติงาน  รางกายหรือ
สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติเชื้อ  ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที   

(4) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลากําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 
(5) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ี

กําหนดในขอ 21  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดย
ผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม  (1) ก็ได  

(6) ตองมีเสนทางท่ีเคลื่อนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคลื่อนยายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อหามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ท่ีใด 

(7) ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(8) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบดวย

มือ เปลา  ตองใชคมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
หรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใหม  แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณพ้ืนท่ีนั้น
กอนเช็ดถูตามปกติ  

(9) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง  
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน  

 

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้  
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยกําหนด แตตอง

ไม เกินสามสิบวันนับแตวันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในท่ี เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ โดยมีขนาด กวางขวาง
เพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมท้ังจัดใหมีขอความเปน คําเตือนวา 
"ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย  

(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติด
เชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจาบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

(๖) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับอนุญาต ใชวิธี
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๙ (๑) ใหสถานบริการการสาธารณสุข 
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ ๓๑ เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานใน
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถ่ินทราบ
เปนประจาภายในวันท่ีหาของทุกเดือน  
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ขอ ๒๙  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้  
(๑) เผาในเตาเผา  
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา  
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน  
(๔) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและ
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวย
อุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ท้ังนี ้ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือ เห็นชอบ และ
ในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

 

ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทาลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทาลายเชื้อดวยความรอน
หรือวิธีอ่ืน  จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลายเชื้อบัคเตรี 
เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด  

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบ เกณฑ
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแต
กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

 

ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๙ หรือท่ีผานการกําจัด
เชื้อตามวิธีการตามขอ ๓๑ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เปนอยางอ่ืน  

 

ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

 

ขอ ๓๔  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(๑) สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด  
 

ขอ  ๓๕  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวนใหเจา
พนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  ให
จัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน
ขอบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ พรอม
สําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชทราบทุกครั้ง  



 

 

-12- 
 

ขอ ๓6 ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาหนาพนักงานทองถ่ินทราบแลว  

 

ขอ ๓7  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและ
ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเทานั้น  

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  

 

ขอ ๓8 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียมท่ี
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดาเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชาระเวน
แตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน เกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย คาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน  

 

ขอ 39  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน  
  

ขอ ๔0 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดาเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

 

ขอ ๔1 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย     
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

 

ขอ ๔2 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขดังตอไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  

ขอ ๔3  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  
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ขอ  ๔4  เจาพนักงานทองถ่ินมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
(๒ ) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            

พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓ ) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           

พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้            
หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม
ขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน  

 

ขอ ๔5 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี  

 

ขอ 46 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 

ขอ ๔7 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา ๔4 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได  

 

ขอ ๔8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

ขอ  49  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   17    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2561  
 
 

                                                               (ลงชื่อ)     หนูกาลน    นิบุญทํา    
                       (นายหนูกาลน    นิบุญทํา)    
                                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
     เห็นชอบ      

 
       (ลงชื่อ)        ประจักร    ไชยกิจ 

                 (นายประจักร    ไชยกิจ)  
                    นายอําเภอแวงนอย 
 



 

 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

 

เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2561 
 
 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียมสูงสุด 
(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                     

1 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ รายเดือน  

1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 13  ลิตร   
หรือน้ําหนักไมเกิน  2  กิโลกรัม    
 
2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  13  ลิตร หรือน้ําหนักเกิน  2  

กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวยทุกๆ  13  ลิตร  หรือทุกๆ  2  กิโลกรัม  
ในอัตราตอหนวย   
 

(เศษไมเกิน  6.5  ลิตร  หรือไมเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึง่
หนวย เศษเกิน 6.5  ลิตร  หรือเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่ง
หนวย   
 

 
 
 
 

เดือนละ  500  บาท 
 
 
 

หนวยละ  500  บาท 

2. คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ เปนครั้งคราว  
คาเก็บและคาขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน  2  รายการ  
 

1) คาบริการ  
( โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
 
2) คาเก็บและขน  

ก) กรณีท่ีปริมาณไมเกิน  100  ลิตร  หรือน้ําหนักไมเกิน            
15  กิโลกรัม   
 

ข)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  100  ลิตร  หรือน้ําหนักเกิน 15  
กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย  ทุกๆ  100  ลิตร  หรือทุกๆ  15  
กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย   
 

( เศษไมเกิน  50  ลิตร  หรือไมเกิน  7.5  กิโลกรัม  ใหคิด
เปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  50  ลิตร  หรือเกิน  7.5  กิโลกรมั  
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย )  

  

 
 
 
 
 

ครั้งละ  5,000 บาท 
 
 

ครั้งละ  130 บาท 
 
 
 

ครั้งละ  130 บาท 
 

 
 



 

 
 
 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียมสูงสุด 
(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                     

3 คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
(ก) คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ เปน รายเดือน  

1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 13  ลิตร   
หรือน้ําหนักไมเกิน  2  กิโลกรัม    
 

2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  13  ลิตร หรือน้ําหนักเกิน  2  
กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวยทุกๆ  13  ลิตร  หรือทุกๆ  2  
กิโลกรัม  ในอัตราตอหนวย   
 

(เศษไมเกิน  6.5  ลิตร  หรือไมเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนครึ่ง
หนวย เศษเกิน 6.5  ลิตร  หรือเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่ง
หนวย  
  

(ข) คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  เปนครั้งคราว  
 

กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  6.5  ลิตร  หรือน้ําหนักไมเกิน  1  กิโลกรัม     
ใหคิดเปนหนวย  ทุกๆ 6.5  ลิตร  หรือทุกๆ  1  กิโลกรัม  ในอัตราตอ
หนวย   

 

( เศษไมเกิน  3.25   ลิตร  หรือไมเกิน ครึ่ง กิโลกรัม  ใหคิด
เปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  3.25  ลิตร  หรือเกินครึ่งกิโลกรัม  
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย )  
 
 

  

 
 
 

เดือนละ 1,500  บาท 
 
 

หนวยละ  1,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยละ  25   บาท 
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