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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2564 

 
  โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก วาดวยการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริการสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และนายอำเภอปาติ้ว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้  
  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ตั้งแตวันถัด 
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป                                
  ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติ
นี้ หรอืซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนซึ่ง
ถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทำใหเกิดโรคได 
  กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ัง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดงักลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยตดิเชื้อ 
   (๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 
   (๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทำดวยแกว 
สไลด และแผนกระจกปดสไลด 
   (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่
ไดจากเลือด สารน้ำจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สำลี ผากอต ผา
ตางๆ และทอยาง 
   (๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 
  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน หรือสิ่งที่สรางข้ึน
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
   (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 
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   (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทำการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ 
ตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล
สัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “ผูดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดำเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอำนวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ซึ่งรบัผิดชอบดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  “ผูดำเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดำเนนิการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
  “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
  “เจาพนกังานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

“เจาพนั กงานสาธารณ สุข” หมายความวา เจ าพ นักงานซึ่ งไดรับการแต งตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกใหเปน
อำนาจขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกอาจรวมกับหนวยงานของ
รัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนดำเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกอาจมอบใหบุคคลใดดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 
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เปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
แตใหผูดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกลาว แจงการดำเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

ขอ ๖ เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการแทน หรือเขตพ้ืนท่ีการ
อนุญาตใหบุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต
อำนาจขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรอืผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบรหิารสวนตำบลโคกนา
โกหรอืเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกมอบใหบุคคลอ่ืนดำเนินการแทน จะตองเสียคาธรรมเนียม
การใหบริการแกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกตามอัตราท่ีกำหนดไวทายขอบัญญัติน้ี ทั้งน้ี การจะกำหนด
อัตราคาธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกจะตองดำเนินการใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทำใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ 
นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกจัดไวให 

ใหองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือ
ทางสาธารณะ หรือกำหนดใหมีวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานหรือตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แลวแตกรณี  

ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ
สถานบรกิารการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโกจัดสงเจาหนาที่ไปทำการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และเมื่อองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกไดใหความเห็นชอบแลว ผูดำเนินการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผูดำเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก
อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวม
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกได  

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัติน้ี ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกรวมทั้งบุคคลซึ่งองคการ
บริหารสวนตำบลโคกนาโกมอบใหดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโก และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน 
และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี 
ดำเนินการดังตอไปนี้ 
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 (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ

และขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร
การแพทย ดานใดดานหนึ่ง 

 (๒) ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอย 
ติดเช้ืออยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคณุสมบัติสำเร็จ
การศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 

 (๓) ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
แตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการน้ันจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อนั้น หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
เก็บ ขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
  องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกและราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่อยูใกลเคียงกันอาจดำเนิน
กิจการรวมกันในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหง
หนึ่งอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัตติาม (2) ในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดาน
ใดดานหนึ่งเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได หรืออาจแตงตั้ง
เจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาที่ที่รับผดิชอบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด   
  เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสาม  อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคณุสมบัติดังกลาวก็ได 
  ขอ ๑๑ ในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช 
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดำเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี 
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดข้ึนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
  ขอ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก
หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดำเนินการ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดำเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่ 
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รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในขอบัญญัตินี ้
  ในการเก็บ การขน และหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตำบล
โคกนาโกมอบใหดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ ใหองคการบริหารสวนตำบลโคก 
นาโก หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคมุดูแลใหบุคคลดังกลาว จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ 
ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กำหนดไวตาม
ขอบัญญัติน้ีและกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ในการมอบใหบุคคลใดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใด
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกกำหนด
ระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ให
บุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 
  ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกมอบใหดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ แลวแตกรณี มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามท่ีกำหนดไวในขอบัญญัตินี้และกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ขอ ๑๔ ใหผูดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดำเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
และเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดไวใน
ขอบัญญัติน้ีและกฎหมายที่เก่ียวของ  
  ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
   (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง 
   (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสำหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง 

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทำลาย 
พรอมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ขอ ๑๖ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลกัษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ภาชนะสำหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทำดวยวัสดุท่ีแข็งแรง 
ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกัน
การรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติด
เชื้อ 
   (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
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  ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดำที่มี
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณที่ใช
ระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา 
“หามนำกลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดำเนินการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และ
ในกรณีที่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกำจัดเกินกวา
เจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อดวย 
  ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ ขน และการกำจัด แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน และ
การกำจัด จะกำหนดขนาดของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสำหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด 
หรือสำหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 
  ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับน้ันจะตองทำดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี 
ไมรั่วซึม ทำความสะอาดไดงายและตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนำโรค 
และจำเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
  ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดำเนินการดังตอไปนี ้
   (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ
สำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสำหรบับรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อโดยเร็วที่สุดเม่ือมีโอกาสท่ีสามารถจะทำได 
   (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื้อ แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เปนถุง แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดอุื่นใหแนน 
   (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 
จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสำหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพ่ือรอการ
เคลื่อนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 
   (๔) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ ๒๐ เพื่อรอการขนไปกำจัด 
และตองทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 
  ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปน
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สำหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การขนไปกำจัด 
   (๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด 
   (๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 
   (๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทำความสะอาดไดงาย 
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   (๔) มีรางหรือทอระบายน้ำทิ้งเชื่อมตอกับระบบบำบัดน้ำเสีย 
   (๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
   (๖) มีการปองกันสัตว แมลง เขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรือ
อาคารเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรอืปดดวยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 
   (๗) มีขอความเปนคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อ” ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 
   (๘) มีลานสำหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีราง
หรือทอรวบรวมน้ำเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 
  ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรค
หนึ่ง ตองสามารถควบคมุอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกวานั้นได 
  ขอ ๒๐ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอ
การขนไปกำจัด ตองดำเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 
   (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา  
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน 
รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทำความสะอาดรางกายหรือสวนที่
อาจสมัผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
   (๓) ตองกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เวนแตมีเหตุจำเปน 
   (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมี
ลักษณะตามที่กำหนดในขอ ๒๑ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจำเปนตองใชรถเข็นจะ
เคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม ๒๐ (๑) ก็ได 
   (๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวม 
มูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
   (๖) ตองกระทำโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
   (๗) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 
หามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทำความสะอาดดวยน้ำยา 
ฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
   (๘) ตองทำความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวัน
ละครั้ง และหามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 
  ขอ ๒๑ รถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและ 
เงื่อนไข ดังนี้ 
   (๑) ทำดวยวัสดุที่ทำความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อ
โรค และสามารถทำความสะอาดดวยน้ำได 

(๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน   
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เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 
   (๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น 
มูลฝอยติดเชื้อ  หามนำไปใชในกิจการอ่ืน” 
   (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ 
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับใชทำความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 
ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได แต
ตองจัดใหมีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 
   (๑) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
   (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีที่พัก
สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจำนวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
   ขอ ๒๓ องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก รวมทั้งบุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตำบลโคกนา
โก มอบใหดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และ
บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดำเนนิกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ซึ่งรับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี 
   (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามท่ีกำหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหมี
จำนวนท่ีเพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 
   (๒) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อโดย
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   (๓ ) ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ อเพื่อรอการกำจัดซึ่ งมี คุณลักษณะ
เชนเดียวกับที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ โดยตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไวไดจนกวาจะขนไปกำจัด และใหมีขอความเปนคำเตือนวา “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง
และมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 
   (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด
กวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ำเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย และตองทำ
ความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ำเสมอ 
  ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดำเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น 
   (๒) ตองขนอยางสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูล
ฝอยติดเชื้อและสถานท่ีจัดเก็บ เวนแตกรณท่ีีมีเหตุจำเปน 
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   (๓) ผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัตใิหถูกสุขลักษณะ 
ดังนี้ 
    ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือ
ยางหนา ผากันเปอน ผาปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทำความสะอาดรางกายหรือสวนที่
อาจสัมผัสมลูฝอยติดเชื้อโดยทันที 
    ข. ตองกระทำโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ 
    ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก
ระหวางทางหามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย
กระดาษ แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทำความ
สะอาดดวยน้ำยาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
   (๔) ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 

หามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน และใหทำความสะอาดและ 
ฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ตองทำความ
สะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได 
  ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
   (๑) ตัวถังปดทึบ ผนงัดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 
   (๒) ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสำหรับใชขนมูลฝอยติดเช้ือจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือดังกลาวตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู
ที่ ๑๐ องศาเซลเซียสหรือต่ำกวานั้น ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 10 
องศาเซลเซียส หรือต่ำกวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไว
ดวย 
   (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
   (๔) กรณีองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหองคการ
บริหารสวนตำบลโคกนาโก แสดงชื่อขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ใหเปนผูดำเนินการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้น
แสดงชื่อองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่
ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก มอบใหบุคคลนั้นดำเนินการกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อ และชื่อ ที่อยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริ เวณ ท่ี
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 
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  กรณีบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ใหเปนผูดำเนินการรับทำ
การขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ ทำการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ ใหบุคคลน้ันแสดงชื่อองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็น 
ไดชัดเจน พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ 
และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อ 
   (๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการตก
หลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรอืเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสาร
สำหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่
กำจัด ท่ีอยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ รถเข็นสำหรบัเคลื่อนยายภาชนะมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะดังนี้ 
   (๑) ทำดวยวัสดุที่ทำความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อ
โรค และสามารถทำความสะอาดดวยน้ำได 
   (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน 
เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 
   (๓) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ หามนำไปใชในกิจการอ่ืน” 
   (๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับใชทำความสะอาด 
  ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่
กำจัด ท่ีอยูภายในสถานบริการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ต้ังหองปฏิบัติการเช้ืออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ รถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ ตองดำเนินการใหมีลักษณะ ดังนี้ 
   (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผา
กันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทำความสะอาดรางกายหรือสวนที่
อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
   (๓) ตองกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เวนแตมีเหตุจำเปน 
   (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่กำหนดในขอ ๒๑ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยที่ไมจำเปนตองใชรถเข็นจะ
เคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได 
   (๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
   (๖) ตองกระทำโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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(๗) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง
หามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคมีคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บ 
มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทำความสะอาดดวยน้ำยาฆา
เชื้อท่ีบริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
   (๘) ตองทำความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวัน
ละครั้ง และหามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น 
  ขอ ๒๘ การกำจัดมูลฝอยตดิเชื้อตองดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ตองกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในขอบัญญัตินี้ 
   (๒) ตองกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก
กำหนด แตตองไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
   (๓) ในระหวางรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่ 
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือตามขอบัญญัตินี้ โดยมีขนาด 
กวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทำการกำจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความ
เปนคำเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดง
ไวดวย 
   (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
   (๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงานกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสำหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจำบริเวณที่ตั้งระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
   (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับ
อนุญาตใชวิธีกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนที่มิใชวิ ธีเผาในเตาเผา ใหสถานบริการการสาธารณสุข 
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีไดรับอนุญาตน้ันตรวจวิเคราะห เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อเปนประจำทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหองคการบริหารสวนตำบลโคกนา
โกทราบเปนประจำภายในวันท่ีหาของทุกเดือน 
  ขอ ๒๙ การกำจัดมูลฝอยตดิเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
   (๑) เผาในเตาเผา 
   (๒) ทำลายเชื้อดวยไอน้ำ 
   (๓) ทำลายเชื้อดวยความรอน 
   (๔) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
  ขอ ๓๐ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ
และหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ำกวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให
เผาดวยอุณหภูมิไมต่ำกวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
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  ขอ ๓๑ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทำลายเชื้อดวยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อดวยความ
รอนหรือวิธีอ่ืน จะตองดำเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทำลาย
เชื้อบัคเตร ีเชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 
  ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบ
เกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเช้ือบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
  ขอ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรือที่ผานการกำจัดเชื้อแลว
ใหดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเปนอยางอ่ืน 
  ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเปน
ธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำ
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี ้ 
   (๑) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ
...) 
   (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  

กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้นใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กำหนดใน
ขอบัญญัติน้ี 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไม
อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งน้ี หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให
แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง 
  ขอ ๓๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตอุันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัติน้ีใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเทานั้น 
  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
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  ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไวทาย
ขอบัญญัติน้ี ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณทีี่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกำหนด ใหชำระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชำระคาธรรมเนียมติดตอกัน 
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคา 
ธรรมเนียมและคาปรับจนครบจำนวน 
  ขอ ๓๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโก 
  ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดำเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
  ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ขอ ๔๑ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผู ไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ
ชำรุด ตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
   การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูย่ืนคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
  ขอ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
  ขอ ๔๓ เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่ งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมี เหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก    

(๒) ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 





 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อตัราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
      ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม
เกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ 
      ๑.๑.๒ กรณีท่ีมีน้ำหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 
๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทกุๆ ๒ กิโลกรัม หรอื  
      ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรอืแตละ ๑๓ ลิตร 
เดือนละ  
 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 

 
๓๐๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
      ๑.๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 
(โดยใหกำหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
      ๑.๒.๒ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ำหนักไมเกิน ๗๕  กิโลกรัมหรือปริมาณไม
เกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ 
      ๑.๒.๓ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ำหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัมหรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 
ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ทุกๆ ๕๐๐ ลิตร 
หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
 

 
๔๐๐ 

 
๒ อตัราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกำจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ 
โดยทำเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๒.๑ รับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๒.๒ รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอตัราคาบริการขั้นสูง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อตัราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
      ๑.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 
๑๓ ลิตร เดือนละ  
      ๑.๑.๒ กรณีมีน้ำหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ 
ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรอื 
      ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรอืละแตละ ๑๓ ลิตร 
เดือนละ 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 

 
๓๐๐ 

 
 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

      ๑.๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 
(โดยใหกำหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
      ๑.๒.๒ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ำหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัมหรือปริมาณไมเกิน 
๕๐๐ ลิตร ใหคดิอัตราเพิ่มข้ึนอีก ครั้งละ  
      ๑.๒.๓ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ำหนักเกิน ๗๕  กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 
ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือ
เศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
 

 
๔๐๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบคำขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
                                                                                   เขียนที่..................................................... 
                                                                         วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ............................... 
โดย....................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่.....................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................
แขวง/ตำบล .................................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................................ผูขออนุญาต 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 
            สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก....................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  
            สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

๑. ............................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

                                            (ลงชื่อ)................................................ ผูขอใบอนุญาต 
                           (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
                                                               ๒. .................................................................. 
                                                               ๓. .................................................................... 

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

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 
๒. .................................................................. 
๓. .................................................................... 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......วันนับต้ังแตวันนี้
เปนตนไป 

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เลมที่........เลขที่.........../..............  
 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.............................................................................สัญชาติ................ 
อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตำบล...............................อำเภอ................................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท..................................................... 
ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่........ตำบล..................................อำเภอ...............................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (..............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขที่.................ลงวันที่.................................................. 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตำบลโคกนาโก เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ี................เดือน......................................... พ.ศ. ........................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่.................เดือน......................................... พ.ศ. ........................... 
 

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

ตำแหนง ............................................................. 
เจาพนกังาทองถิ่น 

คำเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
           (๒)หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ 
                                                                                                                      

 (มีตอดานหลัง) 
 
 
 



 

                                                                    
(ดานหลัง) 

รายการตอใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิน้อายุใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบคำขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
                                                                                   เขียนที่.................................................... 
                                                                         วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ........... 
 
 ขาพเจา................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ............................... 
โดย...................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่.........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................
แขวง/ตำบล .................................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................................ผูขออนุญาต 
 ขอยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตอเจา
พนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อกิจการวา..................................................................................................................... 
 พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
     ๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ............................................................................................................. 
๓. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

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

เลขทรีบั............/............. 



 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

                                                                                 
                                                                                      เขียนท่ี................................................. 
                                                                          วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. .............. 
 ขาพเจา.................................................................อายุ.......................ป สัญชาติ..................................... 
อยูบานเลขที่...............หมูท่ี................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................ 
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตอเจา
พนักงานทองถิ่น เนื่องจาก 
    กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย พรอมสำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่
ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
    กรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ 
 พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย ดังนี้ 
    สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
    เลขท่ี.................................................................................................................................................... 
    สำเนาทะเบียนบานที่รับรองถูกตอง 
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมดวยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
    หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจาของกิจการไมยื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
    ใบรับรองแพทย 
    ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ 
    เอกสารและหลักฐานอ้ืนๆ.................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                        (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 

 


