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หลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลเวียงคุก 

เร่ือง   การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.2558 
 
 
 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติ วาดวย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 
 
 

เหตุผล 

เ พ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาด  และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลเวียงคุก ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการ
ตราเปนเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงคุก 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2558 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงคุก วาดวย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.2552   ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55  
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เทศบาลตําบลเวียงคุก  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเวียงคุก และผูวาราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  
 
  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงคุก เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2558 ” 
 

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลเวียงคุก  ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงคุกแลวเจ็ดวัน 
 
  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 
  ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน
ซ่ึงถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกว 
สไลด และแผนกระจกปดสไลด 

(3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีได
จากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอสผาตางๆ และ
ทอยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสราง

ข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซ่ึงติดเชื้อรายแรงตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ 
(2) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอ่ืนของ
รัฐตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฎิบัติการเชื้ออันตรายท่ีมิไดตั้งอยู
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซ่ึงไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษยหรือสัตวท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขท่ีทําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย  
ท้ังนี้ ตามลักษณะและเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน สภากาชาดไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของ
ทางราชการ 

“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึง
รับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาท่ีท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลเวียงคุก 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศบัญญัติตําบลเวียงคุก 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

ขอ 5 การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถ่ินใหเปนอํานาจของราชการ
สวนทองถ่ิน  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  
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ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตให
ผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
 

ขอ 6 ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด
ดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของราชการสวน
ทองถ่ินและเผยแพรใหประชาชนทราบ  

 
ขอ 7 ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ิน หรือเขตพ้ืนท่ีท่ี
ราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกราชการสวนทองถ่ิน
ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ท้ังนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อราชการสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ขอ 8  หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยติดเชื้อ  

นอกจากในท่ีท่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให  
ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือ

กําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถาย เท หรือท้ิงโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด แลวแตกรณี   

 
ขอ 9 เทศบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ใหใชบังคับแกผูประกอบ

กิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการสวน
ทองถ่ินจัดสงเจาหนาท่ีไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเม่ือ
ราชการสวนทองถ่ินไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรองขอใหอธิบดี
กรมอนามัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาท่ีกรมอนามัยไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาท่ีของ
ราชการสวนทองถ่ินได  

 
ขอ 10 ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข  

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบให
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและ
หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย ดาน
ใดดานหนึ่ง 

(2) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย 
ติดเชื้ออยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (1) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวด-ลอม 
และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง 

(3) ในกรณีท่ีมีการดําเนินการท้ัง (1) และ (2) จะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ 
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตราชการสวน
ทองถ่ิน หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น จะตองแตงตั้งเจาหนาท่ี
ของตนอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานใดดาน
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
   ราชการสวนทองถ่ินและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกันในการ
เก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่ง
คน ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได 
  เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได 
 
  ขอ 11 ในการเก็บและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซ่ึงมิใช 
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายของ
เอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ี
เกิดข้ึนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหมวด 2 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
 
  ขอ 12 ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ิน หรือ
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีจัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูดําเนินการสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิด ชอบในการเก็บ ขน 
และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
  ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบให
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และของบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
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ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี ควบคุมดูแล
ใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
  ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถ่ินกําหนดระยะเวลาและเสนทางขน 
ตลอดจนเง่ือนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย 
 
  ขอ 13 บุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการ
ควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทํา
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี มีหนาท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ
ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด 2 หมวด 3 
และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
 
  ขอ 14 ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และ
เจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีควบคุมดูแลเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด 2 
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
 
    ขอ 15 ภายใตบังคับขอ 17 ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ดังนี้ 

(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ท่ีมีคุณลักษณะตามขอ 16 (1) 

(2) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซ่ึงมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อท่ีมีคุณลักษณะตามขอ 16 (2) 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

 
  ขอ 16 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ 15 ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง 
ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอย 
ติดเชื้อ 

(2) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความ
เหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดําท่ีมี
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณท่ีใชระหวาง
ประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา “หามนํา
กลับมาใชอีก” และ “หามเปด” ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
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ตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีท่ี
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแต
วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ 
การขน และการกําจัด แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การขน และการ
กําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือ
สําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได 
 
  ขอ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดใน ขอ 15 
อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง 
ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองท่ีมีการปองกันสัตวท่ี
เปนพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
 
  ขอ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ 15 โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไมสามารถเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุดเม่ือมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได 

(2) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ 15 (1) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนดในขอ 15 (2) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน 

(3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ท่ีมีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 
จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพ่ือรอการเคลื่อนยายไป
เก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

(4) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามขอ 19 เพ่ือรอการขนไปกําจัด และตอง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

 
  ขอ 19 ภายใตบังคับขอ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ี
เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

(1) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
(2) มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 
(3) พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
(4) มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
(5) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
(6) มีการปองกันสัตว แมลง เขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถท่ีจะเขาไปได 
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(7) มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว
ท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 

(8) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือ 
ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี 10 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได 
 
  ขอ 20 การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการ
ขนไปกําจัดตามขอ 19 ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

(1) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนาผากัน
เปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือ
สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที 

(3) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน 
(4) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในขอ 21 เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดย
ผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได 

(5) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

(6) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหาม

หยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณ
พ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

(8) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง 
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน 

 
  ขอ 21 รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและ 
เง่ือนไข ดังนี้ 

(1) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค 
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

(2) มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน เพ่ือ
ปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

(3) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อ  หามนําไปใชในกิจการอ่ืน” 
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(4) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการ 
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน 
ตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 
  ขอ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ 19         
ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ 

(1) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน 
(2) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวย

ไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(3) สถานท่ีท่ีอาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
  บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
   ขอ 23 ราชการสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคลซ่ึงราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการกําจัด 
มูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
ซ่ึงรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย ตองจัดใหมี 

(1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ 25 โดยใหมีจํานวนท่ี
เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ 

(2) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซ่ึงมีคุณลักษณะเชนเดียวกับท่ีพัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ 18 โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได 
จนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมี
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

(4) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะ มีขนาด 
กวางขวางเพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความ
สะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ 

 
  ขอ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ 23 (1) เทานั้น 
(2) ตองขนอยางสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย 

ติดเชื้อและสถานท่ีจัดเก็บ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
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(3) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน 
ขอ 20 (2) (6) และ (7) 

(4) ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย 
ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน 

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน และใหทําความสะอาดและ 
ฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาดใน
โอกาสแรกท่ีสามารถจะทําได 

 
  ขอ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้ 

(1) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม 
(2) ในกรณีท่ีเปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตาม

ขอ 17 วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี 10 องศาเซลเซียสหรือต่ํา
กวานั้นได  และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรท่ีสามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 

(3) ขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสอง
ดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

(4) กรณีราชการสวนทองถ่ินทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถ่ินแสดงชื่อของ
ราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 กรณีบุคคลซ่ึงไดรับมอบจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ิน
ดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขน
มูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีราชการสวนทองถ่ินมอบให
บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 

กรณีบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนผูดําเนินการรับทําการขน 
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให
บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผนปาย
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานท่ี และหมายเลขโทรศัพทของบุคคล
นั้นไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(5) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอ
แจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาท่ีทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 
  ขอ 26 ในกรณีท่ีใชรถเข็นตามขอ 21 ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดตามหมวด 4 ท่ี
อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขน 
มูลฝอยติดเชื้อตามขอ 25 ใหนําขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  ขอ 27 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(1) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีกําหนดในขอ 28 
(2) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด แตตองไมเกิน 

สามสิบวันนับแตวันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย 

(3) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในท่ีเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ 19 โดยมีขนาดกวางขวางเพียง
พอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมท้ังจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ท่ี
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 

(4) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณท่ีตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(6) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีไดรับอนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนท่ีมิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ 28 (1) ใหสถานบริการการสาธารณสุข
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูท่ีไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ 30 เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานใน
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถ่ินทราบ
เปนประจําภายในวันท่ีหาของทุกเดือน 

 
  ขอ 28 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 

(1) เผาในเตาเผา 
(2) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 
(3) ทําลายเชื้อดวยความรอน 
(4) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
  ขอ 29 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและ
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา 760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวย
อุณหภูมิไมต่ํากวา 1,000 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ ตามแบบเตาเผาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และใน
การเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียท่ีปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  ขอ 30 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน
หรือวิธีอ่ืนตามขอ 28 (2) (3) หรือ (4) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพ
ท่ีสามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด 
  ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑ
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแต
กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
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  ขอ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ 28 หรือท่ีผานการกําจัด
เชื้อตามวิธีการตามขอ 30 แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยท่ัวไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เปนอยางอ่ืน 
 
  ขอ 32 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
   ขอ 33 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
   (1) สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ...........) 
   (2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   (3) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 
  ขอ 34 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ 
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงใหผู
ขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ให
สงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน          
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได
ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 
 
  ขอ 35 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
 
  ขอ 36 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และ
ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 
   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
 
  ขอ 37 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
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ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก
การดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 
 
  ขอ 38 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 
 
  ขอ 39 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 
  ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
  ขอ 41 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 
  ขอ 42 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต
ในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
 
  ขอ 43 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
   (2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
   (3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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  ขอ 44 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 
 
  ขอ 45 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
  ขอ 46 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 
44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได  
 
  ขอ 47 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ขอ 48 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงคุก  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี 1   ธนัวาคม   พ.ศ. 2558  
 
         (ลงชื่อ)             นายนิกร   วงคภูมี 
               (นายนิกร   วงคภูมี) 
      นายกเทศมนตรีตําบลเวียงคุก 
 

 
                      เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)            นายโสภณ    หวงญาติ 
                (นายโสภณ    หวงญาติ) 
                        นายอําเภอเมืองหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                       ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติตําบลเวียงคุก 

 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อัตราคาเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 

 
ลําดับ 

 
รายการ 

 

 
คาธรรมเนียม  

๑. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

 (๑.1) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ เปนรายเดือน     

      (ก) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร หรือไมเกิน    ๒ 2 กิโลกรัม 100 

      (ข) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือเกิน ๒ กิโลกรัม                   
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม ในอัตราตอหนวย                 
หนวยละ 1๐๐ บาท(ตอหนวยตอเดือน) 
 (เศษท่ีเกิน ๗.๕ ลิตรหรือท่ีเกินกวา ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

200 

 (1.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ เปนครั้งคราว 
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน ๒ รายการ   

 1.2.1) คาจัดบริการ คิดอัตราครั้งละไมเกิน  
  (โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

1,000 

 1.2.๒) คาเก็บและขน 

      (ก) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลิตร หรือไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม 50 

       (ข) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตรหรือเกิน ๑๕ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย  
ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม ใหคิดในอัตราตอหนวย                       
(เศษท่ีเกิน ๕๐ ลิตรหรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

100 

2.  อัตราคากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ       

 (2.๑) คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ เปนรายเดือน   

       (ก) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร หรือไมเกิน      ๒ กิโลกรัม                  500 

       (ข) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือเกิน ๒ กิโลกรัม                  
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม ในอัตราตอหนวย                  
(เศษท่ีเกิน ๗.๕ ลิตรหรือท่ีเกินกวา ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)        

700 

 (๒.2) คากําจัดหรือบําบัดมูลฝอยติดเช้ือ เปนครั้งคราว 

 คิดอัตราตอปริมาณ ๖.๕ ลิตร หรือน้ําหนัก ๑ กิโลกรัม     25 
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อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปน
ธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   
 
ลําดับ รายการ 

 
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(บาท/ป)  
 

1. รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 1,000 

2. รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 3,000 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 
 
เขียนท่ี................................................................ 
วันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

1. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาต.ิ..........................  
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม..............................................................................................................................................................................
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด......................................................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...............................) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
   ใบมอบอํานาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผูขออนุญาต 
                (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 
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สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี้เปน
ตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ตําแหนง........................................... 
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ท่ี .........................     สํานักงาน.................................................. 
               .................................................................. 

         วันท่ี.........เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เรียน ................................................................................................... 

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................
และราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น 

เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวใน 
ขอกําหนดของทองถ่ิน ดังนี้ 

1) .................................................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................................................... 
4) ................................................................................................................................................... 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการพิจารณาการ
อนุญาตตอไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ตําแหนง.............................................. 
               เจาพนกังานทองถ่ิน 
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  บันทึกขอความ 
สวนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................ 
ท่ี ........................                   วันท่ี ......... เดือน........................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................................
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสียและ
อ่ืนๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

ครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
ไมครบ ดังนี้ 
1) .......................................................................... 
2) .......................................................................... 
3) .......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา  สมควรอนุญาต 
    สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 

    ไมสมควรอนุญาต 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                   ตําแหนง.............................................. 
เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
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ท่ี .........................     สํานักงาน................................................ 
               ................................................................ 

         วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................... 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ................................................................................................ 
   2. ................................................................................................. 

  ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได 
ภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาวดังนี้ 

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. ................................................................................... 

  ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันสิ้นสุดเวลาขางตน และ
ตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

   

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (.............................................) 
ตําแหนง.............................................. 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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ท่ี .........................     สํานักงาน................................................. 
               ................................................................. 

         วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง แจงการอนุญาตประกอบกิจการ............................................................................................................. 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................และ
ราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาตไวตามท่ีอางถึง นั้น 

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมาติดตอขอรับ
ใบอนุญาตภายใน........วันนับแตวันไดรับหนังสือนี้  

ท้ังนี้ หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวแลวทานมิไดมาติดตอขอรับใบอนุญาตโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอัน
สมควรจะถือวาทานสละสิทธิและถูกยกเลิกการอนุญาตครั้งนี้ 

   
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ตําแหนง.............................................. 
                เจาพนักงานทองถ่ิน 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 
เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................สัญชาติ.............................
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท......................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท(...................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........
เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

4.1) .................................................................................................................................................... 
4.2) .................................................................................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
       
       
 
 

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

 
 

 
 
 

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

(มีตอดานหลัง) 



25 
 

 

 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดานหลัง) 
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ท่ี .........................     สํานักงาน................................................... 
               ................................................................... 

         วันท่ี......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง แจงคําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน ............................................................................. 

อางถึง (1) ใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขท่ี.................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ........ 
 (2) หนังสือคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ ท่ี................. ลว. ..................... 

 ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................
และเจาพนักงานไดมีคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการไวตามท่ีอางถึงนั้น จากการ
ตรวจสอบปรากฏวาทานไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดไว  

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีคําสั่ง
ไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามท่ีไดยื่นคําขอไว 

  อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่ง ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่งนี้ 

 ท้ังนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
...................................... 
..................................... 
 
 

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