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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานัด
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานัด 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 และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหาร
สวนตําบลทานัดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทานัดและนายอําเภอดําเนินสะดวก
จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานัด เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑"
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทานัดตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานัดแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล
การใหภูมคิ ุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตวรวมทั้งในการศึกษาวิจัย
เรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตวและการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว
สไลด และแผนกระจกปดสไลด
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(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ
ที่ไดจากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี
ผากอซ ผาตาง ๆ และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ
“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ยสถานพยาบาลและหมายความรวมถึ ง
สถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตวและหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยู
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยาง
จากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข
ที่ทําการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิด
เชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาต
ให ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ยสถานพยาบาลและผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ตั้ ง
สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดว ยสถานพยาบาลสัต ว และหมายความรวมถึง ผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลทานัด
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทานัด
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทานัด เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

-

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิน่ อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งตองจัดการ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทานัด
มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี
และเผยแพรใหประชาชนทราบ
ข อ ๗ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดถ า ยเททิ้ ง หรื อ ทํ า ให มี ขึ้ น ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะซึ่ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
นอกจากถายเทหรือทิ้งหรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดไวให
ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่กําหนดตามขอบัญญัติ
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๘ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๙ ขอบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติด เชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาํ เนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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ดวยตนเองดวยและใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการ
สวนทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
และเมื่ อ ราชการส ว นท อ งถิ่ น ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบแล ว ผู ดํ า เนิ น การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข
หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได
ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายและราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น
มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชือ้ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ
และหรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคนโดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา
และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยสองคนโดยคนหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติต ามที่กําหนดใน (๑) สว นอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ
สําเร็จการศึ กษาไมต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรีห รือเทียบเทา ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในด านสุ ขาภิ บาล
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บการ ขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดว ยตนเอง
ของราชการสวนทองถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
แตราชการสวนทองถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น
จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติต าม (๒) ในสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
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ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงหรืออาจดําเนินกิจการรวมกันในการเก็บ ขน
และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง
เปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสามอาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได
ข อ ๑๑ ในการเก็ บ ขนและกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ภายในสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข
ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายของเอกชนใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายควบคุมดูแลใหผูดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ
เชื้ออัน ตรายจัด ใหมีเจาหนาที่รับผิด ชอบในการเก็บ และหรือกําจัด มูลฝอยติด เชื้อตามขอบัญ ญัตินี้
และดําเนินการเก็บ และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๒ ในการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน
และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในการขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน
และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและของบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอบัญญัตินี้และดําเนินการเก็บ
ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
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ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัด มูลฝอยติด เชื้อหรือการออกใบอนุญ าตใหบุคคลใด
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา
และเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาว
ถือปฏิบัติไวดวย
ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล
ของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี
มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน
และดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังตอไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้
ที่เปนกลองหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หนา้ ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็ง หรือโลหะ มีฝาปดมิดชิดและปองกันการรั่วไหล
ของของเหลวภายในไดและสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น
ที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมี และการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึม และไมดูดซึม
ภาชนะสํ า หรั บ บรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามวรรคหนึ่ ง ต อ งมี สี แ ดงทึ บ แสงและมี ข อ ความสี ดํ า
ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเชื้อ" อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ
ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดและตองมีขอความวา “หามนํากลับมาใชอีก”
และ “หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง
สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณี
ที่ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวัน
นับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขน และการกําจัด
ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี
ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหะนําโรค
และจําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและตองเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยไมปนกับมูลฝอยอื่นและในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับ บรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได
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(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชือ้ ไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังแลวปดฝาใหแนนหรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บ มูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมากหากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที
จะตอ งจั ด ให มีที่ ห รื อมุ ม หนึ่ ง ของห อ งสํา หรั บ เปน ที่ ร วมภาชนะที่ ไ ด บ รรจุ มู ลฝอยติด เชื้ อ แล ว เพื่อ รอ
การเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อแตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน
(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัดและตองทําความสะอาด
และฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปน
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี้สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อและอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปรงไมอับชื้น
(๖) มี ก ารป อ งกั น สั ต ว แ มลงเข า ไปมี ป ระตู ก ว า งพอสมควรตามขนาดของห อ ง
หรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงานและปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถ
ที่จะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้นตองมีราง
หรือทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
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ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวันที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได
ขอ ๒๐ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อไปเก็บ กักในที่พักรวมมูลฝอยติด เชื้อ
เพื่อรอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกลาวตองผาน
การฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา
ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือ สว นใดสว นหนึ่ง ไปสัมผัส กับมูล ฝอยติ ด เชื้อ ใหผูป ฏิบัติง านตองทําความสะอาดร างกาย
หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนดเวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๒ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็นจะ
เคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอนและในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวังหามโยนหรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง
หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนาหากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ
แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอย
วันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
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ขอ ๒๑ รถเข็ น สํ า หรั บ เคลื่ อ นย า ยภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ อย า งน อ ยต อ งมี ลั ก ษณะ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงายไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน
เพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป
(๓) มี ข อ ความสี แ ดงที่ มี ข นาดสามารถมองเห็ น ชั ด เจนอย า งน อ ยสองด า นว า
“รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอุปกรณห รือเครื่องมือสําหรับ ใชเก็บ มูลฝอยติด เชื้อที่ต กหลน ระหวาง
การเคลื่อนยายและอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน
ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัด ใหมีที่พักรวมมูลฝอยติด เชื้อก็ไ ด
แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืนหรือประเภทที่มีที่พัก
สัตวปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
สวนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอย
ติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและบุคคลซึง่ ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยติดเชือ้ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
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คาบริการซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้โดยใหมี
จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ
โดยผานการฝกอบรมผูป ฏิบัตงิ านมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับ
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตองมีข นาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บ กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อไวไ ด
จนกวาจะขนไปกําจัดและใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง
และมีขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาด
กวางขวางเพียงพอมีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดนาเสียและตองทํา
ความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ
ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น
(๒) ตองขนอยา งสม่ํา เสมอตามวั น และเวลาที่ กํา หนดโดยคํา นึง ถึง ปริม าณของ
มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา
ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือ สว นใดสว นหนึ่ง ไปสัมผัส กับมูล ฝอยติ ด เชื้อ ใหผูป ฏิบัติง านตองทําความสะอาดร างกาย
หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หนา้ ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง
หามหยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนาหากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ
แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู ขั บ ขี่ ย านพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และผู ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า ยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อตองระมัด ระวัง มิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับ บรรจุมูลฝอยติด เชื้อตกหลน
ในระหวางการขนหามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่นและใหทําความสะอาด
และฆาเชื้ออยางนอยสัป ดาหละครั้ง เวน แตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อแตกหรือมีการรั่ว ไหล
ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได
ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทานทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได
และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหราชการสวนทองถิ่นแสดงชื่อ
ของราชการสว นทองถิ่น ดวยตัว หนังสือสีแ ดงที่มีข นาดสามารถมองเห็น ไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัว ถัง
ดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่น
ด ว ยตั ว หนั ง สื อ สี แ ดงที่ มี ข นาดสามารถมองเห็ น ได ชั ด เจนไว ที่ ภ ายนอกตั ว ถั ง ด า นข า งทั้ ง สองด า น
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อที่อยู
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นใหอยางชัดเจนดวย
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กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปาย
ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาตชื่อสถานที่และหมายเลขโทรศัพท
ของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยและอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสาร
สําหรับใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยูภายในสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
โดยอนุโลม
สวนที่ ๓
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากทีพ่ ักรวม
มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวใน
ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มลี ักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้ โดยมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอที่จะเก็บ กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อไวไ ดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้ง จัด ใหมีขอความ
เปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน
แสดงไวดวย
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(๔) จัด ใหมีผูป ฏิบัติงานกําจัด มูลฝอยติด เชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับ มูลฝอยติด เชื้อ
โดยผ านการฝ กอบรมการปอ งกั น และระงั บ การแพรเ ชื้อ หรื ออั น ตรายที่อ าจเกิ ด จากมูล ฝอยติ ด เชื้ อ
ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๕) จั ด ให มี เ ครื่ อ งป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผาใหสถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญ าตนั้นตรวจวิเคราะหตามเพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือนและใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบ
เปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน
ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ
และหองเผาควันการเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน
ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
หรือเห็นชอบและในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน
หรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลาย
เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
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ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลวตองมีการตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน
ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผานการกําจัดเชื้อ
แลวใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ......)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริห ารสว นตําบลทานัดประกาศกําหนดและเผยแพร
ใหประชาชนทราบ
ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง
ครบถว นใหเจาพนั กงานทอ งถิ่น แจง ต อผูยื่น คํา ขอใหแ ก ไ ขเพิ่ม เติม เพื่อดํา เนิน การ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบัน ทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น เพิ่ม เติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ
ใหแ จง เปน หนัง สือใหผูยื่น คําขอทราบถึงเหตุแ หงความลาชาทุกเจ็ด วัน จนกวาจะพิจารณาแลว เสร็จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทานัดเทานั้น
การขอต ออายุใบอนุญ าตจะต องยื่ น คํา ขอก อนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่ อได ยื่น คํ าขอพรอ มกั บ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
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(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับ ใบอนุญาตตามขอบัง คับ นี้ไ มป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน
สิบหาวัน
ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียต อบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็น ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๔๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยูในพื้นที่การใหบริการขน
มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บคาธรรมเนียม การกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ราชการสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๔๔ ผูรั บ ใบอนุญ าตต อ งเสี ยค า ธรรมเนีย มการออกใบอนุญ าตตามอั ต ราที่ กํา หนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลทานัด
หมวด ๕
คาบริการขั้นสูง
ขอ ๔๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัตติ ามขอบัญญัตนิ ี้ตอ งระวางโทษตามที่กําหนดไว
ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สมยศ อุนเจริญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทานัด

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานัด
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕61
ลําดับ

รายการ

1

อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
1.1 คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
1.1.1 กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ
1.1.2 กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือ
มีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตรคาเก็บและขนทุก ๆ
2 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของแตละ
2 กิโลกรัม หรือแตละ 13 ลิตร
เดือนละ
1.2 คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
1.2.1 คาเก็บและขนแตละครั้งคิดอัตราครั้งละ
(ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
1.2.2 กรณีที่มีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือ
มีไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งละ
1.2.3 กรณีที่มีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน
๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บ ขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุก ๆ
๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร
หนวยละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
2.1 รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ
2.2 รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

2

อัตราคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม
เพดานสูงสุด
ทีส่ ภาฯเห็นชอบ
(บาท)
(บาท)

300

300

300

300

3,000

3,000

400

400

400

400

10,000
10,000

3,000
3,000

ใบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ………………………………………………………………
เขียนที่………………………………………………..
วันที่……………..เดือน…………………..พ.ศ. ………….
๑. ขาพเจา........................................................................................ อายุ..............ป สัญชาติ.....................
โดย…………………………………………………………………………………………………………………..…ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม……………………………………………………………………………………………………………….
อยูบานเลขที่......................... หมูที่.......... ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูข ออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ......…)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑)……………………………………………………………..
๒)……………………………………………………………..
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต/
ตออายุใบอนุญาต
(……………………………….)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่……………………………ไดรับเรื่องเมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ. ………………….
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)…………………………………………………………….
๒)…………………………………………………………….
๓)…………………………………………………………….
(ลงชือ่ ) ………………………………………
(…………………………………..)
ตําแหนง……………………………………

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่……………………………ไดรับเรื่องเมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ. ………………….
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)…………………………………………………………….
๒)…………………………………………………………….
๓)…………………………………………………………….
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบ ทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน………วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ) ………………………………………….
(………………………………………..)
ตําแหนง……………………………………………

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ………………………………………………………………
เลมที่……..เลขที่………./.………..
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให…………………………………………………………สัญชาติ………………....
อยูบานเลขที่…………..หมูที่………….ตําบล………………………อําเภอ………………………จังหวัด………………………..
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………….
ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………………………ประเภท…………………………………….
ตั้งอยูเลขที่……………..หมูที่……………ตําบล………………………..อําเภอ………………………..
จังหวัด……………………..
อัตราคาธรรมเนียมปละ………………………บาท (……………………………………………) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่………………เลขที่…………….ลงวันที่……………………………………
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี่เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑)…………………………………………………………………………………………………………………..
(๔.๒)…………………………………………………………………………………………………………………..
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่……………….เดือน…………………………..พ.ศ. ………………
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่……………….เดือน………………………พ.ศ. ………………......
(ลงชื่อ)
(……………………………….…..)
ตําแหนง………………………………………
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงิน

วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต
เลม

เลขที่

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น
วัน/เดือน/ป

