
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  วาดวยการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยและนายอําเภอภูเวียง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล  

การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกีย่วกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว  รวมทั้งในการศึกษาวิจัย

เรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๑)  ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด  การตรวจชันสูตรศพ

หรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (๒)  วัสดุของมีคม  เชน  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแกว  ภาชนะที่ทําดวยแกว  

สไลด  และแผนกระจกปดสไลด 

 (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด  สวนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ 

ท่ีไดจากเลือด  สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว  หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เชน  สําลี  

ผากอซ  ผาตาง ๆ  และทอยาง 

 (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง   

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย   

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

 “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง”  หมายความวา  หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 

 (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 

 (๒)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ  

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู

ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งไดแก  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรีย 

ในวัตถุตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  และหองปฏิบัติการทดสอบ 

ดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สวนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

 “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้ง

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาล 

ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาต 

ใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครอง

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความวา  ผูจัดการหรือเจาหนาที่ 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๓๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

 ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสงเปอยมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม

การใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการกาํจัดมูลฝอยตดิเชื้อองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยจะตองดําเนินการใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ  ๘  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ  

นอกจากถาย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานท่ี  หรือตามวิธีท่ีองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

กําหนดหรือจัดไวให 

ใหองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยจัดใหมีสถานท่ีถาย  เท  หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ 

ในที่หรือทางสาธารณะ  หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่น 

ตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  แลวแตกรณี 

ขอ  ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในขอบัญญัตินี้ ให ใชบังคับ 

แกผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองดวย  และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบ 

กําจัดมูลฝอยติดเช้ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 

ไดใหความเห็นชอบแลว  ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัย 

ไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอยได 

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  และองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  รวมทั้งบุคคลซึ่ง

องคการบริหารสวนตําบลสงเปอยมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล 

ขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ดําเนินการดังตอไปนี้   

 (๑)  ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ 

และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน  โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  

และวิทยาศาสตรการแพทย  ดานใดดานหนึ่ง 

 (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน  (๑)  สวนอีกคนหนึ่ง 

ตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

 (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได 
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ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 

ขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  

แตองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว 

ของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)   

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ   

การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น   

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  

และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 

ขอ  ๑๑  ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช

สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ของเอกชน  ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรอืผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๒  ในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  ใหราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  สภากาชาดไทย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแล 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว

ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  

ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในการเกบ็  การขน  และหรือการกําจัดมลูฝอยตดิเชือ้ของบุคคลซึง่องคการบรหิารสวนตําบลสงเปอย  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่น  
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หรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้ง  แลวแตกรณี  ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   

และดําเนินการเกบ็  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยกําหนดระยะเวลา 

และเสนทางขน  ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคล

ดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย   

ขอ  ๑๓  บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

ที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

และเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และหรือการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๕  ภายใตบังคับขอ  ๑๗  ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 

 (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑) 

 (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ  ๑๖  (๒) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลาย 

พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
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ขอ  ๑๖  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๕  ตองมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี  เชน  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปดมิดชิด   

และปองกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได  และสามารถเคล่ือนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัส 

กับมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 

ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย  ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได  ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 

 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ตองมีสีแดง  ทึบแสง  และมีขอความสีดํา 

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ 

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และตองมีขอความวา  

“หามนํากลับมาใชอีก”  และ  “หามเปด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด

มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว

เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ

ดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่งมีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ  

การขน  และการกําจัด  แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ  การขน  

และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการสาธารณสุขใด  

หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 

ขอ  ๑๗  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  

อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได  โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุ 

ท่ีแข็งแรง  ทนทานตอสารเคมี  ไมรั่วซึม  ทําความสะอาดไดงาย  และตองมีฝาปดเปดมิดชิด  เวนแต 

ในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได 

 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
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ขอ  ๑๘  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยตดิเชื้อนั้น  และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีท่ีไมสามารถ

เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

 (๒)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในส่ีสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ  ๑๕  (๑)  แลวปดฝาใหแนน  หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ

ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๕  (๒)  แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือก 

หรือวัสดุอื่นใหแนน 

 (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก  หากยังไมเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที  

จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวเพ่ือรอการเคล่ือนยาย 

ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

 (๔)  จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ  ๑๙  เพ่ือรอการขนไปกําจัด  

และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๑๙  ภายใตบังคับขอ  ๒๒  ในการเก็บมูลฝอยตดิเชื้อจะตองจัดใหมท่ีีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้  สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

 (๑)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ  และอยูในที่ท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 

 (๒)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 

 (๓)  พ้ืนและผนังตองเรียบ  ทําความสะอาดไดงาย 

 (๔)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

 (๕)  มีลักษณะโปรง  ไมอับชื้น 

 (๖)  มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป  มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน  และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นท่ีบุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 
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 (๗)  มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”  

ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 

 (๘)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นตองมีราง

หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน  ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  

ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่  ๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได 

ขอ  ๒๐  การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

เพ่ือรอการขนไปกําจัดตามขอ  ๑๙  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑)  ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกลาวตองผาน

การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร

และระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๒)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ไดแก  ถุงมือยางหนา   

ผากันเปอน  ผาปดปากปดจมูก  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขงตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน  

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย 

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

 (๓)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เวนแตมีเหตุจําเปน 

 (๔)  ตองเคล่ือนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๑  เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น 

จะเคล่ือนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

 (๕)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายท่ีแนนอน  และในระหวางการเคล่ือนยายไปท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเชื้อ  หามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

 (๖)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง  หามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

 (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง

หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา  หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  

แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
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 (๘)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละครั้ง  และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 

ขอ  ๒๑ รถเข็นสําหรับเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑)  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค  

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

 (๒)  มีพ้ืนและผนังทึบ  เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน  

เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

 (๓)  มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา  “รถเข็น 

มูลฝอยติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

 (๔)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวาง 

การเคล่ือนยาย  และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน  

ตลอดเวลาที่ทําการเคล่ือนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไม จัดใหมี ท่ี พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามขอ  ๑๙  ก็ไดแตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

 (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 

 (๒)  สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน  หรือประเภทที่มี 

ท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๓  องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  
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และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

เพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตัง้หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

ตองจัดใหมี 

 (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๒๕  โดยใหมีจํานวน 

ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

 (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๓)  ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ 

ที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื้อตามขอ  ๑๘  โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได 

จนกวาจะขนไปกําจัด  และใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดง

และมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

 (๔)  บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะมีขนาด 

กวางขวางเพียงพอ  มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   

และตองทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

ขอ  ๒๔  การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๓  (๑)  เทานั้น 

 (๒)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

 (๓)  ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด 

ในขอ  ๒๐  (๒)  (๖)  และ  (๗) 
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 (๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อ  ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ

อยางนอยสัปดาหละครั้ง  เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด 

ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได 

ขอ  ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑)  ตัวถังปดทึบ  ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 

 (๒)  ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

ตามขอ  ๑๗  วรรคสอง  ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู ท่ี   

๑๐  องศาเซลเซียส  หรือต่ํากวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิ

ภายในตัวถังไวดวย 

 (๓)  ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ทั้งสองดานวา  “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

 (๔)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหองคการบริหาร

สวนตําบลสงเปอยแสดงชื่อขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอยดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยใหเปนผูดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอยทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ   

ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได

ชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พรอมกับแสดงแผนปาย

ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลสงเปอยมอบใหบุคคลนั้น

ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือและช่ือ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะ 

ขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย   
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กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยใหเปนผูดําเนินการ 

รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยดวยตัวหนังสือสีแดง 

ที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน  พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัส 

หรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวท่ีภายนอกตัวถังดานขาง

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   

 (๕)  ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  และอุปกรณ 

หรือเครื่องมือส่ือสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขน

มูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ  ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ  ๒๑  ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดตามขอบัญญัตินี้  

ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ   

ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๒๕  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๗  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ  ๒๘ 

 (๒)  ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลสงเปอยกําหนด   

แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 (๓)  ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว 

ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ  ๑๙   

โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด  รวมทั้ง

จัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ดวยสีแดงและมีขนาด 

สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 
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 (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ   

โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๕)  จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน 

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูท่ีไดรับอนุญาต

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  (๑)  ใหสถานบริการสาธารณสุข  

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ  ๓๐  เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน 

ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน  และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบ

เปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน 

ขอ  ๒๘  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ  ดังนี้ 

 (๑)  เผาในเตาเผา 

 (๒)  ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 

 (๓)  ทําลายเชื้อดวยความรอน 

 (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๒๙  การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยการเผาในเตาเผา  ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ

และหองเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน 

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผา 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓๐  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน

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

โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 
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 ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน

ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส  แลวแตกรณี  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓๑  เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ  ๒๘  หรือท่ีผานการกําจัดเชื้อ

ตามวิธีการตามขอ  ๓๐  แลว  ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เวนแตกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ  ๓๒  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๓๓  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ขอ  ๓๔  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลสงเปอยกําหนด 

ขอ  ๓๕  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงการอนญุาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาสละสิทธิ์   

 ขอ  ๓๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสงเปอยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ  ๓๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสงเปอย 

ขอ  ๔๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๔๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๔๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ  ๔๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๔๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๔๗ ให เจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๔๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสงเปอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วีระยุทธ  บวัหนอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสงเปอย 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสงเปอย 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  2561 

 
 

ลําดับ 
 

รายการ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
เพดานสูงสุด 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียม 
ท่ีสภาฯ  เห็นชอบ 

(บาท) 
1 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ 

ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
1.๑  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ 
1.๒  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ฉบับละ 

 
 
 

10,000 
15,000 

 
 
 

10,000 
15,000 

2 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
2.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ  เปนรายเดือน 
       2.๑.๑  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร   
หรือน้ําหนักไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  เดือนละ 
       2.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร 
หรือน้ําหนักเกิน  ๒  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย 
ทุก ๆ  13  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม   
ในอัตราหนวยละ 
(เศษไมเกิน  6.5  ลิตร  หรือไมเกิน  1  กิโลกรัม   
ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  6.5  ลิตร   
หรือเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
 
 

5๐๐ 
 
 
 

500 
 
   
 

 
 
 

300 
 
 
 

300 
   
 

 2.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ  เปนครั้งคราว 
       2.๒.๑  คาบริการ  ครั้งละ 
(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
       2.๒.๒  คาเก็บและขน 
                ก)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  1๐๐  ลิตร   
หรือมีน้ําหนักไมเกิน  1๕  กิโลกรัม  ครั้งละ 
                ข)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  100  ลิตร   
หรือน้ําหนักเกิน  1๕  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย   
ทุก ๆ  1๐๐  ลิตร  หรือทุก ๆ  15  กิโลกรัม   
ในอัตราตอหนวย  หนวยละ 
(เศษไมเกิน  ๕0  ลิตร  หรือไมเกิน  7.5  กิโลกรัม 
ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  50  ลิตร   
หรือเกิน  7.5  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)   

 
5,๐๐๐ 

 
 
 

130 
 
 
 

130 
 

 
3,000 

 
 
 

130 
 
 
 

130 
 

 
 
 
 



 
-  ๒  - 

 
 

ลําดับ 
 

รายการ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
เพดานสูงสุด 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียม 
ท่ีสภาฯ  เห็นชอบ 

(บาท) 
3 อัตราคากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

3.๑  คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  เปนรายเดือน 
       3.๑.๑  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๑๓  ลิตร  
หรือน้ําหนักไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  เดือนละ 
       3.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑๓  ลิตร 
หรือน้ําหนักเกิน  ๒  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย 
ทุก ๆ  13  ลิตร  หรือทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม   
ในอัตราหนวยละ 
(เศษไมเกิน  6.5  ลิตร  หรือไมเกิน  1  กิโลกรัม   
ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  6.5  ลิตร   
หรือเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
 
 

1,5๐๐ 
 
 
 

1,500 
 
   
 

 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
   
 

 3.๒  คากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  เปนครั้งคราว 
       3.๒.๑  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  6.5  ลิตร 
หรือน้ําหนักไมเกิน  1  กิโลกรัม  ใหคิดเปนหนวย   
ทุก ๆ  6.5  ลิตร  หรือทุก ๆ  1  กิโลกรัม   
ในอัตราหนวยละ 
(เศษไมเกิน  3.25  ลิตร  หรอืไมเกินครึ่งกิโลกรัม   
ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกิน  3.25  ลิตร   
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
  

 
 
 
 

25 
 
 

 
 
 
 

25 
 
 
 

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

        
          เขียนท่ี................................................... 
       วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 ๑.  ขาพเจา.......................................................................................อายุ............ป  สัญชาติ................... 
โดย........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี..................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................ตําบล................................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.......................................ผูขออนุญาต 
 ๒.  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ    เก็บ  ขน    กําจัด  มูลฝอยติดเชื้อ   
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  มีชื่อสถานประกอบกิจการวา.........................................................ตั้งอยูเลขท่ี.................
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล.....................................
อําเภอ..................................................จังหวัด..............................................   
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ........................... 
  สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก....................................................................... 
  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)..............................................ผูขออนุญาต 
     (...............................................) 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

คําขอเลขท่ี……/………… 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต   
 
เลขท่ี........../…………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 
          ๑)  .......................................................................... 
          ๒)  .......................................................................... 
          ๓)  .......................................................................... 
       

   
   (ลงชื่อ)............................................................ 
           (...........................................................) 
   ตําแหนง.......................................................... 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี........../…………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 
          ๑)  .......................................................................... 
          ๒)  .......................................................................... 
          ๓)  .......................................................................... 
       
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบดังกลาวมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน.............วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 
  
 

   (ลงชื่อ)............................................................ 
           (...........................................................) 
   ตําแหนง.......................................................... 

     
 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เม่ือวันท่ี.................................................................................................... 
       (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้............................................................................... 
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
        (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
 
       (ลงชื่อ).......................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
       (.......................................................) 
    ตําแหนง.......................................................... 
  วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ............... 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  เนื่องจาก................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
 

 

    (ลงชื่อ)........................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
   (......................................................) 
  ตําแหนง......................................................... 
  วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............ 

 



 
 

 
   

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
เลมท่ี..............เลขท่ี.................../.................. 
 (1)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................................................... 
สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี................ถนน....................ตําบล...........................อําเภอ..............................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท..................................โทรสาร................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท.....................................................
ตั้งอยูเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตําบล..............................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ....................................บาท  (...............................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี............................เลขท่ี..................................ลงวันท่ี.................................................... 
 (2)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลสงเปอย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  2561 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (4)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
  (4.1)  ....................................................................................................... 
  (4.2)  ....................................................................................................... 
 (5)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ................. 
 (6)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ................. 
 
 

    (ลงชื่อ)........................................................ 
   (......................................................) 
  ตําแหนง......................................................... 

           เจาพนักงานทองถ่ิน 
   
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  500  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 

(มีตอดานหลัง) 



 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



เลขท่ีรับ...….............../.................... 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 
เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี........  เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 ขาพเจา..............................................................................................อายุ...........ป  สัญชาติ.................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตรอก/ซอย...................................ถนน............................ตาํบล........................... 
อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.............................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................... 
จํานวนคนงาน.................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………..หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ.........................
จังหวัด.............................................โทรศัพท........................................ 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
 1.  ใบอนุญาตเดิม   
 2.  ............................................................................................. 
 3.  ............................................................................................. 
 4.  ............................................................................................. 
  
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 
   (ลงชื่อ)..............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
           (.............................................) 
 



แบบขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 
เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี........  เดือน...............................พ.ศ............... 
 
 ขาพเจา..............................................................................................อายุ...........ป  สัญชาติ.................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตรอก/ซอย...................................ถนน............................ตาํบล........................... 
อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.............................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก 
  กรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  พรอมสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี 
  ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  กรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร 
  และหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  ดังนี้ 
   ใบอนุญาตเดิม 
   สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  เลขท่ี............................. 
   สําเนาทะเบียนบาน 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
   นิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอดวยตนเอง) 
   เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  .............................................................................................................. 
   
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
   (ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
           (.............................................) 

 
 


