ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เรือ่ ง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2563
----------------------หลักการ
ให้มขี ้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ หมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะจะควบคุ ม และปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก าร
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัด สมควร
กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ สุ ขลักษณะในการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563
----------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นตาบลนาเกลือ ว่าด้ว ยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕62 ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่ งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาเกลื อ โดยความเห็ นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือและนายอาเภอกันตัง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563”
ข้ อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ป ระกาศโดยเปิ ด เผย
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณี มู ล ฝอยดั ง ต่ อ ไปนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ใช้ ใ นกระบวนการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรื อชิ้ น ส่ ว นของมนุษย์ ห รือ สั ต ว์ที่เ ป็นผลมาจากการผ่ า ตัด การตรวจชั นสู ต รศพ
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์

-2(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด
สารน้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อต ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อ
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสั ต ว์ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยสถานพยาบาลสั ต ว์ และหมายความรวมถึ ง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องทางราชการ” หมายความว่ า สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน
สถานบริ การการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่าง
จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทาการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย
ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ตั้งสถานพยาบาลสั ตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ
“ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล และผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตให้ ด าเนิ นการสถานพยาบาลสั ตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

-3“ผู้ดาเนิ นการห้องปฏิบั ติการเชื้ออันตราย” หมายความว่ า ผู้จัดการหรื อเจ้าหน้ าที่ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ข้ อ 6 การเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในเขตราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น อ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลืออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลืออาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสี ย
อันตรายดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ติ ดเชื้ อ หรื อเขตพื้ นที่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ มอบให้ บุ คคลอื่ นด าเนิ นการแทน หรื อเขตพื้ นที่
การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ 8 ผู้ ประกอบกิ จการสถานบริ การการสาธารณสุ ขหรื อผู้ ประกอบกิ จการห้ องปฏิ บั ติ การ
เชื้ออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกาหนด
อัตราค่าธรรมเนี ยมการกาจั ดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาเกลื อ จะต้องดาเนินการให้ ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 9 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ในที่ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือจัดไว้ให้
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ จั ดให้ มี สถานที่ ถ่ าย เท หรือทิ้ งมู ลฝอยติดเชื้อในที่ หรื อ
ทางสาธารณะ หรื อก าหนดให้ มี วิ ธี ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ถ่ า ย เท หรื อ ทิ้ ง โดยวิ ธี อื่ น ตามมาตรฐานหรื อ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง สาธารณสุขกาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลนาเกลือ จั ดส่งเจ้าหน้ าที่ไปทาการตรวจสอบระบบกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และเมื่อ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาเกลื อ ได้ให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ผู้ ด าเนิ นการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองได้

-4ในการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลืออาจร้อง
ขอให้ อธิ บดี กรมอนามั ยหรื อผู้ ซึ่ งอธิ บ ดี กรมอนามั ยมอบหมายจั ดส่ งเจ้ าหน้ าที่ กรมอนามั ยไปร่ วมตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือได้
ข้อ ๑1 ในการปฏิบั ติการตามข้อบัญญัตินี้ ให้ ผู้ ประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุ ข
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และ
กาจั ดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็ นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้ว แต่กรณี
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและขนมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใด
ด้านหนึ่ง
(๒) ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกาจัดมูลฝอยติ ดเชื้อ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสาเร็จ
การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ นด้ า นสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดาเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน
อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจดาเนิน
กิจการร่วมกันในการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใด
แห่งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้ หรืออาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้

-5ข้อ ๑2 ในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุ ข
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ หรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดาเนินการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑3 ในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่ว นตาบลนาเกลือ
หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสั ตว์ ของทางราชการ แล้ ว แต่ ก รณี ควบคุ ม ดู แ ลให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ด าเนิ น การ
สถานพยาบาลของทางราชการหรื อผู้ ดาเนินการสถานพยาบาลสั ตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
มอบให้ ด าเนิ น การก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ
และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และด าเนิ น การเก็ บ ขน และก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้
ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบให้บุคคลใดดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดระยะเวลาและเส้นทางขน
ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑4 บุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และบุคคลซึ่ งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริ การ แล้ วแต่กรณี มีหน้ าที่ควบคุ มดูแลการปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่รับผิ ดชอบในการเก็บ ขน และหรื อ
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑5 ให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รั บผิดชอบในการเก็บ ขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑6 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้

-6(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นกล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นถุง
ภาชนะส าหรั บ บรรจุ มูล ฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้ อ งใช้เพีย งครั้งเดี ยวและต้ องทาลาย
พร้อมกับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑7 ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ต่อ การแทงทะลุ แ ละการกั ด กร่ อ นของสารเคมี เช่ น พลาสติ ก แข็ ง หรือ โลหะ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด และปู อ งกั น
การรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ ป็ น ถุ ง ต้ อ งท าจากพลาสติ ก หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ มี
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดาที่มี
ขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนา
กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณี
ที่ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกาจัดเกินกว่าเจ็ดวัน
นับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการ
เก็บ ขน และการกาจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน และการ
กาจัด จะกาหนดขนาดของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสาหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด
หรือสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้
ข้อ ๑8 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม
ทาความสะอาดได้ง่ ายและต้ องมีฝ าปิ ด เปิ ด มิด ชิด เว้ นแต่ใ นห้ อ งที่ มี การปู อ งกั นสั ต ว์ที่ เป็ น พาหะน าโรค
และจาเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑9 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้ อได้ โดยทั นที ที่ เ กิ ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จะต้ อ งเก็ บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ นั้ น ลงในภาชนะส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยติ ด
เชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทาได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง
แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น

-7(๓) กรณี การเก็ บมู ลฝอยติ ดเชื้ อภายในสถานบริ การการสาธารณสุ ขหรื อภายในห้ องปฏิ บั ติ การ
เชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือ
มุมหนึ่งของห้องสาหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จั ดให้ มี ที่ พั กรวมมู ลฝอยติ ดเชื้ อที่ มี ลั กษณะตามข้ อ ๒๐ เพื่ อรอการขนไปก าจั ด และต้ องท า
ความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ 20 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร
เฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขน
ไปกาจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มี การปู องกั นสั ตว์ แมลง เข้าไป มี ประตู กว้ างพอสมควรตามขนาดของห้ อง หรื ออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(๗) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มีลานสาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวม
น้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้
ข้อ ๒1 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การขนไปกาจัด ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่ าวต้องผ่ านการฝึ กอบรม
การปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผู้ ปฏิบั ติงานต้องสวมอุปกรณ์ปู องกันอันตรายส่ วนบุ คคล ได้ แก่ ถุ งมื อยางหนา ผ้ ากันเปื้ อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในข้ อ ๒2 เว้ น แต่ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ป ริ ม าณน้ อ ยที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ถเข็ น จะเคลื่ อ นย้ า ย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม ข้อ 21 (๑) ก็ได้

-8(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่ นหรือภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่ างทางห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง
และห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๒2 รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ทาด้วยวัส ดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่ งหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถทาความสะอาดด้วยน้าได้
(๒) มี พื้ น และผนั ง ทึ บ เมื่ อ จั ด วางภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ แล้ ว ต้ อ งปิ ด ฝาให้ แ น่ น
เพื่อปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้ านว่า “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น ตลอดเวลาที่ทาการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒3 สถานบริ การการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูล ฝอยติดเชื้อก็ได้
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้
ค้างคืนตามชนิดและจานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒4 องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
มอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และบุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติ ดเชื้อที่ มี ลั กษณะตามที่ กาหนดในข้ อบั ญญั ตินี้ โดยให้ มีจ านวน
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ

-9(๒) ผู้ ขั บขี่ และผู้ ปฏิ บั ติ งานประจ ายานพาหนะซึ่ งมี ความรู้ เกี่ ยวกั บมู ลฝอยติ ดเชื้ อโดยผ่ าน
การฝึ กอบรมการปู อ งกั น และระงั บ การแพร่ เ ชื้ อ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามหลั ก สู ต ร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขน
ไปกาจัด และให้มีข้อความเป็นคาเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่ เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และต้องทาความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒5 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุ ข
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนด โดยคานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถือปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งสวมอุ ป กรณ์ ปู อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ถุ ง มื อ ยางหนา
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
ข. ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่ นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ ซับด้วยกระดาษ แล้ วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรื อกระดาษนั้นในภาชนะส าหรั บบรรจุมูล ฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้ วทาความสะอาดด้ว ยน้ายาฆ่าเชื้อ
ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามน ายานพาหนะขนมูล ฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทาความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทาได้
ข้อ ๒6 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสาหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บกัก
ภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส
หรือต่ากว่านั้น

- 10 ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียสหรือต่ากว่า
นั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า
“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณี องค์การบริหารส่ วนตาบลนาเกลือทาการขนมูลฝอยติดเชื้อให้ องค์การบริหารส่ วนตาบล
นาเกลือแสดงชื่อขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือให้เป็นผู้ดาเนินการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อภายใต้ การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลื อทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้ นแสดงชื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือมอบให้บุคคลนั้นดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุ คคลซึ่งได้รั บ อนุ ญาตจากองค์การบริหารส่ วนตาบลนาเกลื อให้ เป็นผู้ ดาเนินการรับทา
การขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทาการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน พร้อมกับแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่
และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสาหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็น สาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัด
ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อรถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดาเนินการให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่ าวต้องผ่ านการฝึ กอบรม
การปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติด
เชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
กาหนดในข้อ ๒๑ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้

- 11 (๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่ นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่ างทางห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
หรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้น
นั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง
และห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๒๘ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
(๒) ต้องกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ ราชการส่ ว นท้องถิ่น กาหนด แต่ต้องไม่เกิ น
สามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ดเชื้ อที่ มี ลั กษณะเช่ นเดี ยวกั บที่ พั กรวมมู ลฝอยติ ดเชื้ อตามข้ อบั ญญั ติ นี้ โดยมี ขนาด
กว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทาการกาจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความ
เป็นคาเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดง
ไว้ด้วย
(๔) จั ดให้ มี ผู้ ปฏิ บั ติ งานก าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อซึ่ งมี ความรู้ เกี่ ยวกั บมู ลฝอยติ ดเชื้ อ โดยผ่ าน
การฝึ กอบรมการปู อ งกั น และระงั บ การแพร่ เ ชื้ อ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามหลั ก สู ต ร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๕) จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั้งอุป กรณ์หรื อเครื่องมือสาหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่ว ไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจาบริเวณที่ตั้งระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธี
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เป็นประจาทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจาภายใน
วันที่ห้าของทุกเดือน
ข้อ ๒๙ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทาลายเชื้อด้วยไอน้า
(๓) ทาลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- 12 ข้อ ๓๐ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ
และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้
เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือ
เห็ น ชอบ และในการเผาต้ อ งมี ก ารควบคุ ม มาตรฐานอากาศเสี ยที่ ป ล่ อยออกจากเตาเผาตามที่ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๑ การกาจั ดมูล ฝอยติด เชื้อ ด้ว ยวิ ธีการทาลายเชื้อ ด้ว ยไอน้าหรือวิ ธีทาลายเชื้ อด้ว ย
ความร้อนหรือวิธีอื่น จะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถ
ทาลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิล ลั สสะเทียโรเธอร์โ มฟิลลั สหรือบะซิลลั สซับทิลิ ส
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรือที่ผ่านการกาจัดเชื้อแล้ว
ให้ดาเนินการกาจัดตามวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๓ ห้ามผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รั บประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลื อ จะต้องยื่น
คาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือประกาศกาหนด
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ รั บ คาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถู กต้ องของค าขอและความครบถ้ ว นของเอกสารหลั ก ฐานทั นที กรณี ไม่ ถูก ต้อ งครบถ้ว น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น ไม่ อาจออกใบอนุ ญาตหรื อ ยัง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้ าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

- 13 ข้ อ ๓๖ ผู้ ได้ รั บอนุ ญาตต้ องมารั บใบอนุ ญาตภายในสิ บห้ าวั นนั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อแจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓7 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้ อ ๓8 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตตามอั ตราที่ ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้ มีหน้ าที่ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓9 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ
ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๔1 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๔2 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๔3 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563
ลาดับ

รายการ

๑.

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๒ กรณี ที่ มี น้า หนั ก วั น หนึ่ ง เกิ น ๒
กิ โ ลกรั ม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและ
ขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตรหรือเศษ
ของแต่ละ ๒ กิโลกรัมหรือละแต่ละ ๑๓ ลิตร
เดือนละ
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละครั้งคิดอัตราครั้งละ
(โดยให้ก้าหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๑.๒.๒ กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักไม่เกิน ๗๕
กิโลกรัม หรือปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิด
อัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม
หรือเกิน ๕๐๐ ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้น ในอัตรา
ทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตรหรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ

๒.

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุ ญาตการเก็ บ
ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
๒.๑ รับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
๒.๒ รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

อัตราค่าธรรมเนียม
*เพดานสูงสุด
(บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม
*ที่สภาฯเห็นชอบ
(บาท)

๓๐๐

300

๓๐๐

300

๓,๐๐๐

3,000

๔๐๐

400

๔๐๐

400

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

10,000
10,000

