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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
……………………………………………….
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัด สมควรกาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุ รกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
……………………………………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖และที่
แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลกะปางโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตาบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกะปาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลตาบลกะปางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณีมู ล ฝอยดั ง ต่อ ไปนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นหรือ ใช้ ในกระบวนการตรวจวินิ จฉั ย ทางการแพทย์ และการ
รักษาพยาบาลการให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสาร
น้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อสผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อ
“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ
“ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง
ราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทาการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้
ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการ
“ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ดาเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ป ระกอบกิจ การห้ องปฏิบั ติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลกะปางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขนหรือกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อ แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทา
การขน หรือ กาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
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บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนิน การขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากถ่าย
เท หรือทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะหรือ
กาหนดให้มีวิธีกาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้รวมทั้ง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ กาหนดตามเทศบั ญญั ตินี้ รวมทั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๙ เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเองด้วยและให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่น
จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และเมื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดาเนินการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้
ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบ
ให้ ดาเนิน การกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่ วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่ง
คน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่ง
คน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่าง
น้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน (๒) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง
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(๔) ในกรณีที่มีการดาเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับ แก่การขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของราชการส่ว น
ท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน
อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้ าหน้ าที่ผู้รั บ ผิ ดชอบในการขนและการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้ออาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมี
คุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการขนและการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุ ขซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ หรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชนให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่นสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรื อผู้ดาเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาเนินการขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการคิดค่าบริการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบให้บุคคลใดดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ดาเนินกิจการรับทาการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดระยะเวลา และเส้นทาง
ขนตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับ
ทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูล
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ฝอยติดเชื้อและดาเนินการขนและกาจั ดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตาม
เทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของตนและ
ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
…………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น
กล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นถุง
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทาลายพร้อมกับการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๖ ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการ
แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และปูองกันการรั่วไหลของ
ของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงต้องทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดาที่มีขนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ใน
กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อนั้นใช้สาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกาจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้
ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บการ
ขน และการกาจัด
ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่
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รั่วซึมทาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการปูองกันสัตว์ ที่เป็นพาหะนาโรค
และจาเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้
โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุด
เมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทาได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
เป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือ
มุมหนึ่งของห้องสาหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกาจัด และต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่
พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยก
จากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกาจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการปูองกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(๗) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือ
หน้าอาคาร
(๘) มีลานสาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้าเสียจาก
การล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้
ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไป
กาจัดต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการปูองกัน
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก ปิด
จมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไป
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
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(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาหนดใน
ข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี
คุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้ว ยมือเปล่า
ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษ
นั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถู
ตามปกติ

(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้าม
นารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๒๑ รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ
ทาความสะอาดด้วยน้าได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อปูองกันสัตว์
และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้าม
นาไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น ตลอดเวลาที่ทาการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ แต่ต้องจัดให้
มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน
ตามชนิดและจานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดาเนินกิจการ รับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการซึ่งรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุ หรือ
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ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้มีจานวนที่เพียงพอ
กับการประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกาจัด
และให้มีข้อความเป็นคาเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม (๓) จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้อง หรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
ข. มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
ค. พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
ง. มีราง หรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
จ. มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น มีการปูองกันสัตว์และแมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตาม
ขนาดของห้องหรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ หรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่
สามารถจะเข้าไปได้
ช. มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
ซ. มีลานสาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือรวบรวม
น้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้น
(๕) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอมี
รางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และต้องทาความสะอาดบริเวณที่
จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรื อภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนด โดยคานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ
สถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกาย หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูล
ฝอยติดเชื้อโดยทันที
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ข. ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่
บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้อง
ระมั ดระวัง มิใ ห้ มูล ฝอยติ ดเชื้ อและภาชนะส าหรับ บรรจุมู ล ฝอยติ ดเชื้อตกหล่ นในระหว่างการขนห้ า มน า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทาความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถ
จะทาได้
ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสาหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศา
เซลเซียสหรือต่ากว่านั้น ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส
หรือต่ากว่านั้น และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า
“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนิ นการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขน
มูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญ าตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการรับทาการขนมูล ฝอยติดเชื้อ
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นปูายขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
นั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่ องปู องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ คคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ ขั บขี่และผู้ ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น หรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสาหรับ
ใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
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(๑) ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ
ทาความสะอาดด้วยน้าได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อปูองกันสัตว์
และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้าม
นาไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น ตลอดเวลาที่ทาการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมู ลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อนผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกาย หรือส่วนที่อาจ
สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตินี้ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วย
มือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่
บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และ
ห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๘ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอย
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ติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทาการกาจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคา
เตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย
(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๕) จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจาบริเวณที่ตั้งระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ใช้วิธีกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจา
ทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจาภายในวันที่ห้าของ
ทุกเดือน
ข้อ ๒๙ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทาลายเชื้อด้วยไอน้า
(๓) ทาลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๐ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ และห้อง
เผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่าเจ็ดร้อยหกสิบองศาเซลเซียส และในการเผาควันให้
เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสี ยที่ปล่อยจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
ข้อ ๓๑ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทาลายเชื้อด้วยไอน้าหรือวิธีทาลายเชื้อด้วยความร้อนหรือ
วิธีอื่นจะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทาลายเชื้อบัคเตรี
เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้ห มดภายหลังการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์
โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการกาจัดเชื้อแล้วให้
ดาเนินการกาจัดตามวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
…………………………………………
ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ
หรื อโดยได้รั บ ประโยชน์ ตอบแทนด้ว ยการคิ ดค่าบริการในเขตราชการส่ว นท้องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๓๕ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมี หนังสือแจ้งคาสั่ง ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ข อ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๔๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
…………………………………………………………….
ข้อ ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนมูล
ฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้อ
ดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง
…………………………………………………….
ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
……………………………………………………..
ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝุาฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงนาม) นายจิรโรจน์ สาแดง
(นายจิรโรจน์ สาแดง)
นายอาเภอทุ่งสง

นายทรงยศ กรุณา
(นายทรงยศ กรุณา)
นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
…………………………………………………………….
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
เดือนละ 300 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ 300 บาท
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
๑) ค่าบริการ
ครั้งละ 3,000 บาท
(โดยให้กาหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) ค่าขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ครั้งละ 130 บาท
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
ครั้งละ 130 บาท
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
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๒. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
เดือนละ 1,500 บาท
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
เดือนละ 1,500 บาท
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ 25 บาท
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๓. ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ 10,000 บาท
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ 10,000 บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และกาจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
………………………………………………………………..
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
๑) ค่าบริการ
(โดยให้กาหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) ค่าขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 500 บาท

เดือนละ 500 บาท

ครั้งละ 5,000 บาท

ครั้งละ 130 บาท

ครั้งละ 130 บาท
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๒. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 1,500 บาท

เดือนละ 1,500 บาท

หน่วยละ

25 บาท

คำขอเลขที่......./...........
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(เจ้ ำหน้ ำที่กรอก

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ......................................................
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ......................
โดย............................................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม.....................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่............................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ใบมอบอานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต
(............................................)
คาขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง...........................................
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ที่ .........................

สานักงาน……………………………………..
…………………………………………………….
วันที.่ ........เดือน..................... พ.ศ. ........

เรื่อง

คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

เรียน ........................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่

เดือน...................พ.ศ. .......

ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัด
หรือบาบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
๑. ............................................................................................................................. ..
๒. ........................................................................................................................... ....
๓. ........................................................................................................................... ....
๔. ....................................................................................................................... ........
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ............................................................................................โทร..................................................................
ที่ ...................................................................................... วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

รายงานผลการตรวจสภาพของสถานทีป่ ระกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................และได้
ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและ
อื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
๑. ..........................................................................
๒. ..........................................................................
๓. ..........................................................................
๔. ..........................................................................
 สมควรอนุญาต

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า

 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. .............................................................................
๒. .............................................................................
๓. .............................................................................
๔. .............................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ .........................

เรื่อง

สานักงาน............................................
............................................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................

เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าวดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ...................................................................................
๓. ...................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่..................
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
......................................
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ที่ .........................

สานักงาน.............................................
.............................................................
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง

แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................

เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ สานักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

......................................
.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที.่ ............/................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ .......ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด....................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................
ตั้งอยู่เลขที.่ .....................หมู่ที่..........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที.่ ..........เลขที.่ ................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ........................................................................................................................... ....
๔.๒) ...............................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุ
(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
(ลงชื่อ)
เล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น

