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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

เรื่อง การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ว่าด้วยการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักและนายอ าเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์   

จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง การ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตั้งแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

   “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมี

ความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 

   กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง

การแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตร

ศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

 4.1 ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจ

ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

 4.2 วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วย

แก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
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   4.3 วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น 

ส าล ีผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

   4.4 มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง  

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       

เกาะหลัก 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน 

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

   “ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อ

ร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                                                                       

   “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า 

 4.4.1 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ

หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทางราชการ 

 4.4.2  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และ

หมายความรวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

   “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงาน

อื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของ

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของ

หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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   “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้

ตั้งอยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ 

ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน

สาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

   “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง

สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

   “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต

ให้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ 

สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและ

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

   “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

   “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือ

เจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก

ให้เป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
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 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักอาจมอบให้บุคคล

ใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักหรืออาจ

อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 32 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท า

การเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดงักล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัด

มูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือ

เขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนนิกจิการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ

คิดค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก และระเบียบปฏิบัติได้ตามความ

จ าเป็น  

  ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ ประกอบกิจการ

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของ   

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก มอบให้บุคคลอื่น

ด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักตามอัตรา   

ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้ งนี้  การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยติเชื้อ         

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ 

นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือ ตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  

ก าหนดหรือจัดไว้ให้ 

 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  จัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอย

ติดเชื้อ  ในที่หรือทางสาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตาม

มาตรฐานหรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด แล้วแต่กรณี   
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  ข้อ 9 ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในข้อบัญญัตินี้  ใช้บังคับแก่   

ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบั ติการเชื้ออันตราย         

ที่ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบระบบ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักได้ให้

ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการ            

เชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ 

 ในการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะหลัก อาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่

กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักได้  

  ข้อ 10 ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ           

การสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  

รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้      

การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   10.1 ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน

การเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล 

ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง 

   10.2 ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัด

มูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน 10.1 ส่วนอีกคนหนึ่งต้อง

มีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้าน

สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวด-ล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 
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   10.3 ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง 10.1 และ 10.2 จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม 10.2 ก็ได้ 

   ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ         

ด้วยตนเองขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  หรือสถานพยาบาลของทาง

ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น  จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคน 

ซึ่งมีคุณสมบัติตาม 10.2 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง      

เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง     

วรรคสอง และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

   ข้อ 11 ในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข     

ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการ

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการ

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ

ด าเนินการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

หมวด 2 และหมวด 3 แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 12 ในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนต าบล  

เกาะหลัก  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  ให้ราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  แล้วแต่กรณี 

ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด าเนินการ

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด

แห่งข้อบัญญัตินี้ 
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  ในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองค์การบริหาร     

ส่วนต าบลเกาะหลัก  มอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกาะหลัก  และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท า

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เกาะหลัก  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้

บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดแห่งข้อบัญญัตินี้ 

  ในการมอบให้บุคคลใดด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตให้บุคคล

ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  

ก าหนดระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 

  ข้อ 13 บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  มอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย

ติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก  และบุคคลซึ่งไดร้ับใบอนญุาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัด

มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดแห่งข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ 14 ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ

อันตราย และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดแห่งข้อบัญญัตินี้ 
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 ข้อ 15 ภายใต้บังคบัข้อ 17 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อ ดังนี ้

 15.1 มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (1) 

 15.2 มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะ

ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (2) 

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท าลาย 

พร้อมกับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ขอ้ 16 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 15 ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 16.1 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่

แข็งแรงทนทานตอ่การแทงทะลุและการกดักร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 

และปูองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการ

สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

 16.2 ภาชนะส าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรอืวสัดุ

อื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและ      ไม่

ดูดซึม 

  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความ   

สีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ

สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ

ต้องมีข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้

ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตน   

ไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้ส าหรับเก็บ     

มูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปก าจัดเกินกวา่เจ็ดวันนับแตว่ันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิด

มูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 
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  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม

ของการเก็บ การขน และการก าจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกใน

การเก็บ การขน และการก าจัด จะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับใช้ใน

สถานบริการการสาธารณสุขใด หรือส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 

ข้อ 17  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดใน  

ข้อ 15 อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท า

ด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้น

แต่ในห้องที่มีการปูองกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 

   ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่

เสมอ 

 ข้อ 18  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 18.1 ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงใน

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ 15 โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่

สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท าได้ 

 18.2 ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะ

ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ 15.1 แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของ

ความจุของภาชนะส าหรบับรรจุมลูฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในขอ้ 15.2 แล้วผูกมัดปากถงุดว้ยเชือกหรือ

วัสดุอื่นให้แน่น 

 18.3 กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือ

ภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว 

เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 

   18.4 จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 19 เพ่ือรอการขนไป

ก าจัด และต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
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  ข้อ 19 ภายใต้บังคับข้อ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  ส าหรับใช้เก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 

 19.1 มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไป

ก าจัด 

 19.2 มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย  

สองวัน 

 19.3 พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 

 19.4 มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 19.5 มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 

 19.6 มีการปูองกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง 

หรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ   

ที่จะเข้าไปได้ 

 19.7 มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูล

ฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 

 19.8 มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมี

รางหรือท่อรวบรวมน้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอย    

ติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

  ข้อ 20 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

เพื่อรอการขนไปก าจัดตามข้อ 19 ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

 20.1 ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าว

ต้องผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ      

ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 20.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่              

ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และ

ถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผูป้ฏิบัติงานต้องท าความ

สะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 20.3 ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

 20.4 ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้

รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 

 20.5 ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

 20.6 ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุ       

มูลฝอยติดเชื้อ 

 20.7 กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก

ระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับ

ด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่     

แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

 20.8 ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง

น้อยวันละครั้ง และห้ามน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ข้อ 21 รถเข็นส าหรบัเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะ

และเงื่อนไข ดังนี ้

 21.1 ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่ง       

หมักหมมของเชื้อโรค และสามารถท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 

 21.2 มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝา      

ให้แน่น เพื่อปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
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 21.3 มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า 

“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น” 

 21.4 ต้องมีอุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อทีต่กหล่นระหว่าง

การเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ

ตกหล่น ตลอดเวลาที่ท าการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม

ข้อ 19 ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

 22.1 สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

 22.2 สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตวป์ุวยไว้คา้งคนื หรือประเภทท่ีมี

ที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืนตามชนดิและจ านวนไมเ่กินที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน     ราช

กิจจานุเบกษา 

 22.3 สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ 23 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล

เกาะหลัก  มอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกาะหลัก  และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอย

ติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งรับท าการขนมูลฝอย

ติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

เพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้อ

อันตราย ต้องจัดให้มี 

 23.1 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 25 โดยให้

มีจ านวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 
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 23.2 ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติด

เชื้อโดยผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 23.3 ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการก าจัดซึ่งมีคุณลักษณะ

เช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 18 โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปก าจัด และให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

 23.4 บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมี

ขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

และต้องท าความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

 ข้อ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ

สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข

หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

 24.1 ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 23.1 เท่านั้น 

 24.2 ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปรมิาณของ

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

 24.3 ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในข้อ 20.2 ,20.6 และ 20.7 

 24.4 ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นใน

ระหว่างการขนห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ท าความสะอาดและ

ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องท า

ความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะท าได้ 

ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 



-๑๕- 
 

 25.1 ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่าย    

ไม่รั่วซึม 

 25.2 ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนมูลฝอยตดิเชือ้จากที่พักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อตามข้อ 17 วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 

องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้  และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายใน

ตัวถังไว้ด้วย 

 25.3 ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถัง

ด้านข้างทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

 25.4 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ     ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  แสดงชื่อขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ด้วยตัวหนังสือสี

แดงที่มีขนาดสามารถมองเหน็ไดช้ัดเจนไว้ที่ภายนอกตวัถงัดา้นขา้งทัง้สองดา้นของยานพาหนะขนมูลฝอย

ติดเชื้อ 

  กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ให้เป็น

ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ท าการ

ขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มี

ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  

มอบให้บุคคลนั้นด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ใน

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย 

 กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ให้เป็น

ผู้ด าเนินการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ด้วย

ตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถัง

ด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 



-๑๖- 
 

 25.5 ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่และ

ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ

เกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และ

อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารส าหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท า

การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 ข้อ 26 ในกรณีที่ใชร้ถเข็นตามข้อ 21 ขนมูลฝอยติดเชือ้ไปก าจัดยังสถานที่ก าจดัตาม

หมวด 4 ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสขุหรอืภายในบริเวณที่ตัง้ห้องปฏิบตัิการเชื้ออนัตราย

แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ้ 25 ให้น าข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 27 การก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้

 27.4 จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผ่านการฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ        

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 27.5 จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจ าบริเวณที่ตั้งระบบ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 27.6 กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่

ได้รับอนุญาตใช้วิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ  28.1 ให้สถาน

บริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 30 

เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ าทุกเดือน  และให้รายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ าภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 

ข้อ 28 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 

 28.1 เผาในเตาเผา 

 28.2 ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 

 28.3 ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
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 28.4 วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

ข้อ 29 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย

ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส และใน

การเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจาก

เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อด้วย 

ความร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ 28.2 , 28.3 หรือ 28.4 จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง

ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อ     

ได้หมด 

 ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ 

เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัส

ซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน ราช

กิจจานุเบกษา 

 ข้อ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 28 หรือที่ผ่าน

การก าจัดเชื้อตามวิธกีารตามขอ้ 30 แล้ว ให้ด าเนินการก าจัดตามวธิกี าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 ข้อ 32 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 33 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น 

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 



-๑๘- 
 

  33.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  33.2 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  33.3 อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   ประกาศก าหนด 

 ข้อ 34 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   34.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 34.1.1 ต้องมีภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเฉพาะไว้บริการ ตาม

กฎกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 34.1.2 ต้องเก็บแยกจากมลูฝอยประเภทอื่น และต้องส่งไปก าจัดทันทหีรือ

มีเหตุจ าเป็นเก็บได้ไม่เกิน 1 วัน 

 34.1.3 ต้องมีสถานที่รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเป็นอาคารหรือห้องแยก

เฉพาะ ปูองกันสัตว์และพาหะน าโรคได้  ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถส่งก าจัดได้ทัน 

 34.1.4 ต้องมีพนักงานขับรถ คนงานที่ปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ผ่านการ

อบรมตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด มีชุดปฏิบัติการเฉพาะเพื่อปูองกันอันตราย 

 34.1.5 การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องใช้เส้นทางที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะหลักก าหนดให้เท่านั้น 

  34.1.6 ต้องมียานพาหนะส าหรับเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูก

สุขลักษณะ หมายเลขอนุญาต ชื่อสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ได้รับอนุญาตที่มองเห็นได้ 

 34.1.7 น าหลักฐาน 1.1 – 1.6 มาเพื่อขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะหลัก พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอโดยที่รับรองส าเนา

ให้ถูกต้องพร้อมอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  34.1.8 ผู้ขออนุญาตจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลักแล้วเท่านั้น 

 34.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 34.2.1 ต้องมีสถานที่ พักรวบรวมมูลฝอยติดเชื้ อเป็นอาคารหรือ          

ห้องแยกเฉพาะ  มีประตูล็อคได้ปูองกันสัตว์และพาหะน าโรค 
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 34.2.2 จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ปูองกัน

อัคคีภัย  

 34.2.3 ต้องมีพนักงานคนงานปฏิบัติงาน ที่มีความรู้ผ่านการอบรมตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 34.2.4 ต้องด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อทันที หลังที่ได้รับมูลฝอยติด

เชื้อหรือขนมูลฝอยติดเชื้อมา 

 34.2.5 มีระบบการก าจัดที่ถูกต้องได้มาตรฐานประสิทธิภาพสูง 

 34.2.6 มาตรฐานในการก าจัดทุกระบบต้องเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องก าหนด 

 34.2.7 น าหลักฐาน 2.1 – 2.5 มาเพื่อขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะหลัก พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ โดยที่รับรองส าเนา

ให้ถูกต้อง พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 34.2.8 ผู้ขออนุญาตจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลักแล้วเท่านั้น 

ข้อ 35 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่

สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ

ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
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สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น

ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 36 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 37 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  เท่านั้น 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม

กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาต 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอัตราที่ก าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่

ค้างช าระเว้นแต่ผู้ ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย

ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 

เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 

ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ  

ส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ

คา่บริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ     

เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 42 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 

หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 42.1 ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนา

บันทึกการแจ้งความต่อพนกังานเจา้หน้าที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิน่

ประกอบด้วย 

 42.2 ในกรณีใบอนญุาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ

แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดมิเท่าทีเ่หลืออยู่ มาแสดงต่อเจา้พนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 

 ข้อ 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รบัใบอนญุาตตามขอ้บังคับนี ้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
 44.1 ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
 44.2 ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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 44.3 ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม

ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ 45 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รบั

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนัน้ไว้ในที่เปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวัน

ปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 46 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต

อ านาจของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ 48 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท

ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 49 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  

 

 

 

 



-๒๓- 
 

  ประกาศ  ณ  วันที…่……………...........................................  

           

        (ลงชือ่) 

                                       (นายเมธา  ศักดิเ์กดิ) 

                              ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏิบัติหน้าที่

       นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลกั 

                เหน็ชอบ 

(ลงชื่อ) 

                  (นายสุวิทย ์ พุกกะเวส) 

            นายอ าเภอเมืองประจวบคีรขีันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลเกาะหลัก   

เรื่อง การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม/ป ี

(บาท) 

๑ อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกนิ ๒ กิโลกรมัหรือมปีริมาณไม่เกิน ๑๓ 
ลิตร เดือนละ 
๑.๑.๒ กรณีที่มีน้ าหนักวนัหนึ่งเกนิ ๒กิโลกรัม หรือมปีรมิาณเกนิ ๑๓ ลิตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ๑๓ ลิตรหรอืเศษของแต่ละ ๒ 
กโิลกรมัหรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ 
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละครั้งคดิอตัราครั้งละ 
(โดยใหก้ าหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
๑.๒.๒ กรณีที่มูลฝอยมนี้ าหนักไม่เกนิ ๗๕กโิลกรมั หรือปริมาณไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตรให้คดิอัตราเพ่ิมขึน้อีก ครั้งละ 
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมนี้ าหนักเกนิ ๗๕ กิโลกรัมหรือเกนิ ๕๐๐ ลิตรให้คดิ
ค่าเก็บขนเพ่ิมขึน้ในอตัราทกุ ๆ ๗๕ กิโลกรมั หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตรหรือ
เศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตรหน่วยละ 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

๔๐๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อโดยท าเป็นธรุกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 
๒.๑ รับท าการเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ 
๒.๒ รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 



-๒๕- 
 

ค าขอเลขที.่....../.......... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
                                                                                        
 
       เขียนที.่............................................................. 

วันที.่.............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

                    ข้าพเจ้า............................................................... อาย.ุ..............ป ีสัญชาต.ิ...................... 
โดย............................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ปรากฏตาม.................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................. 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท.์..............................................................ผู้ขออนุญาต 
                   ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน และก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้                 
ต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นพรอ้มค าขอนี้ ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 
                     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบ.ุ.......... 
                   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก.่................................................ 
                    หนังสือใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                     ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
                     ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปน็นติิบคุคล 
                     หลักฐานที่แสดงการเปน็ผู้มีอ านาจลงนามแทนนติบิุคคล 
                     เอกสารสิทธิ์ที่ดนิ 
                    .................................................................................... 
                    ................................................................................... 
                              
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
                                             (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
                                                        (............................................) 
 

 

 

 



-๒๖- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที.่...........................ไดร้บัเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
                                         ไม่ครบ คือ 
                                             ๑) ............................................................................................... 
                                             ๒) .............................................................................................. 
                                             ๓) .............................................................................................. 
 
                                                           (ลงชือ่) ................................................. 
                                                                   (.................................................) 
                                                            ต าแหน่ง................................................ 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
 

เลขที.่...........................ไดร้บัเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
                                         ไม่ครบ คือ 
                                             ๑) ............................................................................................... 
                                             ๒) .............................................................................................. 
                                             ๓) .............................................................................................. 
 
                                                           (ลงชือ่) ................................................. 
                                                                   (.................................................) 
                                                            ต าแหน่ง................................................ 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
เล่มที.่.........เลขที.่............/................ 
               (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่............ต าบล...........................อ าเภอ...........................จังหวัด   
หมายเลขโทรศัพท ์    
ชื่อสถานประกอบกิจการ      ประเภท     
ตั้งอยู่เลขท่ี   หมู่ที ่     ต าบล     อ าเภอ.................... จังหวัด    
หมายเลขโทรศัพท ์     
              เสียค่าธรรมเนียมปีละ       บาท (                ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที ่      เลขที ่       ลงวันที่      
            (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 
               (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน     
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
               (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย 
                     (4.๑)            
                     (๔.๒)            
               (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
                (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดอืน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)                 
                                                                         (     ) 
                                                             ต าแหน่ง       
                                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 



-๒๘- 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสยีค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ

ใบอนุญาต 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 



-๒๙- 
 

 
เลขที่รับ................/............... 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เขียนที่ ………………………………………….. 

วันที่.......... เดือน…………….……… พ.ศ. …………………. 
                         ข้าพเจ้า…………………………….....………….........อายุ.................. ปี สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ...............หมู่ที ่........................ตรอก/ซอย………………………………ถนน ……………………….…………... 
ต าบล……………….……..อ าเภอ………………………. จังหวัด ……………………………….โทรศัพท…์………………….………… 
                          ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อกิจการว่า...........................................................................................................  
จ านวนคนงาน......................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที ่.......................หมู่ที.่...................ต าบล...................................... 
อ าเภอ.........................................จังหวดั...............................................โทรศัพท.์.................................................. 
                         พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
                         ๑. ใบอนุญาตเดิม 
                         ๒. ...................................................... ..................................................................... 
                         ๓. ..................................................................................................... ...................... 
 
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                           
 
                                                            (ลงชื่อ)................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                                   (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เขียนที่...................................................................... 
วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ..................... 

                       ข้าพเจ้า………….............................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................. ถนน................................. 
ต าบล.................................................อ าเภอ........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์................................. 
                        ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย   
ติดเชื้อต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก 
                       กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย พร้อมส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ง
ท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                       กรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
                            พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 
                       ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
                            เลขที.่...................................................................) 
                       ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
                        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                      ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
                        หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
                       ใบรับรองแพทย์ 
                        ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 
                       เอกสารและหลักฐานอื่นๆ…………………………….……………………………………………………. 
                              ………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
                         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                             (......................................................) 
                                                                .....…../……….………../……….… 
 


