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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท วาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทตัง้ แตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล
การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรพลิกศพหรือซากสัตว รวมทั้งในการศึกษา
วิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิน้ สวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรพลิกศพ
หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง
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(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว
สไลด และแผนกระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ
ที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี
ผากอซ ผาตาง ๆ และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึ ง
สถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุ
ตัวอยางจากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข
ที่ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิด
เชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต
ให ป ระกอบกิ จการสถานพยาบาลตามกฎหมายว าด ว ยสถานพยาบาล และผูไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ตั้ ง
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ขอ ๕ การเก็ บ ขน หรื อกําจั ด มูลฝอยติด เชื้อในเขตองคการบริห ารสว นตํ าบลพุ ทธบาท
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการก็ได
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บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๓๒ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดว ยโรงงาน แตใหผูดําเนิน กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาต
ใหบุ ค คลใดดํ าเนิ น กิ จการ โดยทํา เปน ธุรกิ จหรื อโดยไดรับ ประโยชนต อบแทนด ว ยการคิด ค าบริ การ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียม
การใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้ การจะกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทจะตองดําเนินการใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ หามผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจากถาย
เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทกําหนดหรือจัดไวให
ให องค การบริ ห ารส ว นตํา บลพุ ท ธบาทจั ด ให มี สถานที่ ถา ย เท หรื อทิ้ ง มูล ฝอยติ ด เชื้ อในที่
หรือทางสาธารณะ หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐาน
หรือตามหลักเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แลวแต
ขอ ๙ ขอบัญญัติในสว นที่วาดว ยการกําจัด มูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับ แกผูป ระกอบกิจการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลพุทธบาทจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด และเมื่อองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผูดาํ เนินการหองปฏิบตั ิการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยตนเองได
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ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
อาจรองขอใหอธิบดีกรมอนามัยหรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวม
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทได
ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผูป ระกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออัน ตราย และองคการบริห ารสวนตําบลพุทธบาทรวมทั้ง บุคคล
ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติด เชื้อภายใตการควบคุม ดูแ ล
ขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการ
รั บ ทํ า การเก็ บ ขน และกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ ประโยชน ต อบแทน
ดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา
และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ใ นด า นสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบัง คับ แกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง
ขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
แตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น
จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น
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เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได
ขอ ๑๑ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
หรื อสถานพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลสัต ว ของทางราชการ ให ร าชการสว นกลาง
ราชการสว นภูมิภาค องคการบริห ารสว นตําบลพุทธบาทสภากาชาดไทย หรือหนว ยงานอื่น ของรัฐ
ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแล
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ
ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ ของบุคคลซึง่ องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
และของบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหองคการบริหาร
สวนตําบลพุทธบาทหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาว จัดใหมีเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทกําหนดระยะเวลา
และเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัตอิ ื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาว
ถือปฏิบัติไวดวย
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ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพุ ท ธบาทและบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ ๑๗ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๖ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๖ (๒)
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึง่ ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๕ ตองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกัน
การรั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก โดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น
ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม
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ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดํา
ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณ
ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา
“หามนํากลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติด เชื้ อ และในกรณีที่ภ าชนะสําหรั บ บรรจุมูลฝอยติด เชื้อนั้น ใชสํา หรับ เก็ บ มูลฝอยติด เชื้อไว
เพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวนั ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาว
ไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขน และการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข เห็น สมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ
การขน และการกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการ
การสาธารณสุขใด หรือสําหรับใชในของปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได
ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๕
อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกัน
สัตวที่เปนพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๕ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถ
เก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได
(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๕ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุ
ของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กาํ หนดในขอ ๑๕ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
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(๓) กรณีก ารเก็บ มูลฝอยติด เชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที
จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยาย
ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน
(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามขอ ๑๙ เพื่อรอการขนไปกําจัด
และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ ๒๒ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีราง
หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได
ขอ ๒๐ การเคลื่ อนย ายภาชนะบรรจุมู ล ฝอยติด เชื้อ ไปเก็ บ กั ก ในที่ พั กรวมมู ล ฝอยติด เชื้ อ
เพื่อรอการขนไปกําจัดตามขอ ๑๙ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึง่ มีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุม แขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือสว นใดสว นหนึ่งไปสัมผัสกับ มูลฝอยติด เชื้อ ใหผูป ฏิบัติง านตองทําความสะอาดรางกาย
หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชร ถเข็น สําหรับ เคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อ
ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๑ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น
จะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง
หามหยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ
แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชือ้ รถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัตงิ านอยางนอยวันละครั้ง
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
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(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน
เพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ต องมี อุป กรณ ห รือ เครื่ องมื อสํ า หรั บ ใช เ ก็บ มู ลฝอยติ ด เชื้ อที่ ต กหล น ระหว า ง
การเคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน
ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๙ ก็ได
แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทที่มีที่พัก
สัตวปว ยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๓ องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทรวมทั้งบุคคล ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
และบุคคล ซึ่งไดรับใบอนุญ าตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนํา
ไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๕ โดยใหมี
จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ
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(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๘ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไวไดจนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”
ดวยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ
ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย เพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๓ (๑) เทานั้น
(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด
ในขอ ๒๐ (๒) (๖) และ (๗)
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน
หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาดและฆาเชื้อ
อยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามขอ ๑๗ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส
หรือต่ํากวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาททําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลพุ ท ธบาทแสดงชื่ อ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพุ ท ธบาทด ว ยตั ว หนั ง สื อ สี แ ดงที่ มี ข นาด
สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทใหเปนผูดาํ เนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาททําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้น
แสดงชื่อองคการบริห ารสว นตําบลพุทธบาทดว ยตัว หนัง สือสีแ ดงที่มีขนาดสามารถมองเห็น ไดชัดเจน
ไว ที่ภ ายนอกตั ว ถั ง ด า นข า งทั้ ง สองด านของยานพาหนะขนมู ลฝอยติ ด เชื้อ พร อมกับ แสดงแผ น ป า ย
ขนาดสามารถมองเห็น ไดชัด เจนระบุวิธีการที่องคการบริห ารสว นตําบลพุทธบาท มอบใหบุคคลนั้ น
ดํา เนิ น การกํ า จัด มู ลฝอยติ ด เชื้ อและชื่ อ ที่อ ยู หมายเลขโทรศั พท ของบุค คลนั้ น ไว ใ นยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย
กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทใหเปนผูดําเนินการรับทําการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน
พรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่
และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครือ่ งมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสาร
สําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๒๑ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดตามขอบัญญัตินี้
ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๕ ใหนําขอ ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๘
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทกําหนด
แตตองไมเกิน สามสิ บ วัน นับ แตวัน ที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติ ด เชื้อของสถานบริ การการสาธารณสุ ข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน
ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๙ โดยมี
ขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัด
ใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนแสดงไวดวย
(๔) จัด ใหมีผูปฏิบัติง านกําจัด มูลฝอยติด เชื้อ ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๘ (๑) ใหสถานบริการการสาธารณสุข
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ ๓๐ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน
ในการกําจัดมูลฝอยติด เชื้อเปน ประจําทุกเดือน และใหร ายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้น ใหร าชการ
สวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการ ดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ
และหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน
ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดหรือเห็น ชอบ และในการเผาตองมีการควบคุม มาตรฐานอากาศเสียที่ป ลอยออกจากเตาเผา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน
หรือวิธีอื่นตามขอ ๒๘ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน
ทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติด เชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๘ หรือที่ผาน
การกําจัด เชื้อตามวิธีการตามขอ ๓๐ แลว ใหดําเนินการกําจัด ตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่ว ไป เวน แต
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปน ผูดําเนินกิจการรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัด มูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตอง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทประกาศกําหนด
ขอ ๓๔ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
(๑.๒) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทประกาศกําหนด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๒.๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
(๒.๒) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทประกาศกําหนด
ขอ ๓๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่อ นไขที่ กํ า หนดไว ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น รวบรวมความไม ถูก ต อ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส งคืน คําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๖ ผูไ ดรับ อนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๓๘ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๔๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๔๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๔๖ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๔๗ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ข า ราชการหรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
เพื่อให ป ฏิบัติห นาที่ต ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในเขตอํานาจของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔๙ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพุ ท ธบาทเป น ผู รั ก ษาการตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเดช ธรรมมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
๑.๑ วันหนึ่ง ๆ มีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร
๑.๒ วันหนึ่ง ๆ เกิน ๒ กิโลกรัม หรือปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร
หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตรา
(ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บ ขน)
๒.๒ กรณีที่มีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
๒.๓ กรณีที่มีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้น ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม
หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตรหรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม
หรือ ๕๐๐ ลิตร
(๓) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๔) คาธรรมเนียมการขออนุญาตทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เดือนละ ๓๐๐ บาท
เดือนละ ๓๐๐ บาท

ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ครั้งละ ๔๐๐ บาท
หนวยละ ๔๐๐ บาท

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

บัญชีอัตราคาบริการขั้นสูง
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
๑.๑ วันหนึ่ง ๆ มีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร
๑.๒ วันหนึ่ง ๆ เกิน ๒ กิโลกรัม หรือปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร
หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
๒.๑ คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตรา
(ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บ ขน)
๒.๒ กรณีที่มีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
๒.๓ กรณีที่มีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร
ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้น ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม
หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตรหรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม
หรือ ๕๐๐ ลิตร

เดือนละ ๓๐๐ บาท
เดือนละ ๓๐๐ บาท

ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ครั้งละ ๔๐๐ บาท
หนวยละ ๔๐๐ บาท

