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หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 

เหตุผล 

 

            การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชนการจัดการมูลฝอยติด เชื้ อที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไม ให                   
มีการแพรกระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมอีกดวย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) ,(4) มาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติเพ่ือประโยชนในการควบคุมการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ จึงตราเทศบัญญัตินี้เพ่ือใชบังคบัภายในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแลตอไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พุทธศักราช 2562 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 50 (3) ,(4) มาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ    
ที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕           
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลรูสะมิแล โดยความ
เห็นชอบ ของสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูวาราชการจังหวัดปตตานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลรูสะมิแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ          
พ.ศ.2562”  

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย      
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  
“มูลฝอยติดเชื้อ”หมายความวา มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู ในปริมาณหรือมีความเขมขน            

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได  
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและ     

การรักษา พยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว 
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ  

(1) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ    
ซากสัตว และการใชสัตวทดลอง  

(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกว สไลด และ      
แผนกระจกปดสไลด  

(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด    
สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอส 
ผาตางๆ และ   ทอยาง  

(4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ  
“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด    

มูลฝอยติดเชื้อ  

“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรงตามที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา  
(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล 

ของทางราชการ  
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(2) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง 
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  

 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง ราชการ       
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน สถานบริการ
การสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจากรางกาย 
มนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะห 
คุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอให เกิดเชื้ออันตราย ทั้ งนี้          
ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว      
ของทางราชการ  

“ผูดําเนินการสถานบริการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล
สัตว ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐ         
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการ  

“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองหองปฏิบัติการ 
เชื้ออันตราย  

“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง    
มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ กระทรวง
สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ 
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ การเก็บ ขน กําจัด มูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถ่ินเปนอํานาจของราชการสวน
ทองถ่ิน ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ      
สวนทองถ่ินอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ รับทําการขน 
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งตองจัดการ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและผูดาเนินกิจการ
รับทําการขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือ      
จะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน ดวย
การคดิคาบริการใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดาเนิน
การ ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน
ธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ แลวแตกรณ ีและเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก   
ถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถ่ินกําหนดหรือจัดให ใหราชการสวน
ทองถิ่นจัดใหมีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ หรือกําหนดใหมีวิธีกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ ๘ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ขอ ๙ เทศบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเอง ดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจงใหราชการสวนทองถิ่น
จัดสง เจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อ
ราชการสวนทองถ่ินไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการ เชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได  

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข          
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น
มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกาจัดมลูฝอยติดเชื้อโดยทาเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขน    
มูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา
และวิทยาศาสตรการแพทย ดานใดดานหนึ่ง  

(2) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอย
สองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในดานสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดาน
ใดยางดานหนึ่ง 

(3) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ       
อยางนอย สองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (๒) สวนอีกคนหนึ่งตองมี
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดาน
สุขาภิบาล วิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  

 (๔) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บขน และ 
กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคณุสมบัติตาม (๒) ก็ได  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคบัแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
ราชการ สวนทองถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตราชการ
สวนทองถ่ิน หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ง
เจาหนาที่ของตน อยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓)เปนผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อนั้น หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการ
ขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กําหนดไวตามกหมายที่เก่ียวของ 
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   เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแตงต้ังจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคณุสมบัติดังกลาวก็ได  

ขอ ๑๑ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนให
เปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินหรือสถานพยาบาล    
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตว ของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูดําเนินการ
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบัญญัตินี้ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัด      
มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เก่ียวของ  

ในการขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบให
ดําเนินการขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน และของ
บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยทําเปนธุรกิจหรือ โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจา
พนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณีควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามเทศบัญญัตินี้ และ
ดําเนินการเก็บ ขน และหรือ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้  

ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให
บุคคลใด ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ระยะเวลา และเสนทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
และกฎหมายที่เก่ียวของ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย  

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต     
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
แลวแต กรณี มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการ
กําจัดมูลฝอย ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
ในเทศบัญญัตินี้  
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ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย       
และ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อของตน และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว     
ตามเทศบัญญัตินี้และกกหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 
สวนที่ ๑ 

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
 

ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังตอไปนี้  
(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย   

ติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง  
(2) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใช
เพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีคณุลักษณะดังตอไปนี้  
(1) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน

ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปด
มิดชิด และปองกันการรั่วไหล ของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
โดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  

(2) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี     
ความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและ
ไมดูดซึมภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และ     
มีขอความสีดาที่มีขนาด สามารถอานไดชัดเจนวา "มูลฝอยติดเชื้อ" อยูภายใตรูป       
หัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวาง ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด และตองมีขอความวา "หามนํากลับมาใชอีก" และ "หามเปด" ในกรณี ที่สถาน
บริการสาธารณสุขมิไดกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกลาว ดําเนินการจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณ ี  
ที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
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ติดเชื้อนั้น ใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ
นั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย  

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการ
เก็บ การขน และการกําจัด  

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับ 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี        
ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหนะนํา
โรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้ง   
แตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้  
(1) ตองเก็บมลูฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
นั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็ว ที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได  

(2) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อท่ีเปนกลองหรือถังแลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามของความจุของ
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให
แนน  

(3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้ อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัดใหมี  ที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ได
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พักรวม มูลฝอยติดเชื้อ แต
หามเก็บไวเกินหนึ่งวัน  

(4) จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรอการขนไปกําจัด และตองทําความสะอาดและฆา
เชื้อโรค ในที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  

ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคาร
เฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปกําจัด 

(1) มีลักษณะไมแพรเชือ้ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด  
(2) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน  
(3) พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย  
(4) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  
(5) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
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(6) มีการปองกันสัตว แมลง เขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร 
เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนที่บุคคลท่ัวไปไม
สามารถที่จะเขาไปได  

(7) มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวท่ี
หนาหองหรือหนาอาคาร  

(8) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอ
รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรค
หนึ่งตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซยีสหรือต่ํากวานั้นได  

ขอ ๒๐ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

(1) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลากระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(2) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากัน
เปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาใน
การปฏิบัติงาน รางกาย หรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงาน
ตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที  

(3) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน  
(4) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่ กําหนดในขอ ๒๒ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใช
รถเข็นจะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได  

(5) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวมมูลฝอย  
ติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด  

(6) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
(7) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบ

ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย
กระดาษ แลวเก็บ มูลฝอย ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับมูลฝอยติดเชื้อใบ
ใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ  

(8) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง 
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน  

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และ

สามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 
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(2) มีพ้ืนและผนังทึบ เ ม่ือจัดวางภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน        
เพ่ือปองกันสัตว และแมลงเขาไป  

(3) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอ่ืน”  

(4) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทาความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณ      
ที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได แตตอง      
จัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ  

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน  
(2) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทท่ีมีที่พักสัตว

ปวยไวคางคนื ตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
(3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบริเวณที่พักภาชนะ

บรรจุมูลฝอย ติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
 
 

สวนที่ ๒ 
การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 
ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนมูลฝอย ติดเชื้อ

แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน    
ใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิด 
คาบริการซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ   
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง 
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี  

(1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหมีจํานวน           
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ  

(2) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจายานพาหนะตองมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

(3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับท่ีพักรวม       
มูลฝอยติดเชื้อ ตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได
จนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย      
ติดเชื้อ”ดวยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย  
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(4) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ (3) จะจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหอง หรือเปนอาคารเฉพาะ
แยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังตอไปนี ้

(1) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
(2) มีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 
(3)  พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
(4) มีราง หรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
(5) มีลักษณะโปรงไมอับชื้น มีการปองกันสัตวและแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควร    

ตามขนาดของหองหรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจ หรือ    
ปดดวยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมสามารถ  จะเขาไปได 

(6) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวที่
หนาหองหรือหนาอาคาร 

(7) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือ      
ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ีสิบองศาเซลเซยีสหรือต่ํากวานั้น 

(8) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอมีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย   
และตองทําความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ  

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ    
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง 
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  

(1) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น  
(2) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ

และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณทีี่มีเหตุจําเปน  
(3) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองดาเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา  
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และ   
ถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงาน
ตองทําความสะอาดรางกาย หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที  

ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง 

หามหยิบ ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวให     
ซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอย ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย   
ติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ ที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ  
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(4) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย    
ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลน
ในระหวางการขน หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และ   
ใหทาความสะอาดและฆาเชื้อ อยางนอยสัปดาห ละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุ      
มูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความสะอาด ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได  

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้  
(1) ตัวถังปดทึก ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม  
(2) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย    

ติดเชื้อภายใน ตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู ท่ี       
สิบองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถ
อานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย  

(3) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง    
ทั้งสองดานวา "ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"  

(4) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดง
ชื่อของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดาน ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ินนั้นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวน
ทองถิ่น ดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะ ขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู 
หมายเลขโทรศัพท ของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นใหอยางชัดเจนดวย  

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการสวนทองถ่ินใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอย    
ติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ       
ใหบุคคลนั้น แสดงชื่อราชการสวนทองถ่ินดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับ
แผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลข
โทรศพัทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

(5) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับข่ีและผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหล ของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือ
เครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ 
อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

ขอ ๒6 ในกรณีที่ใชรถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยูภายในสถานบริการ การสาธารณสุข
หรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ รถเข็นสําหรับ
เคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้  
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(1) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของ    
เชื้อโรค และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

(2) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน
เพ่ือปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

(3) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอ่ืน 

(4) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือใชสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อ
บริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุ   
มูลฝอยติดเชื้อ 

 ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัด    
ที่อยูภายในสถานบริการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยตืดเชื้อ ตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังนี ้ 

(1) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

(2) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมืออยางหนา ผากัน
เปอนผาปดจมูก ปดปาก และรองเทาพื้นยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาใน
การปฏิบัติงาน รางกาย หรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงาน
ตองทําความสะอาดรางกาย หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันท ี

(3) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน 
(4) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ เวนแตมูลฝอยติเชื้อที่เกิดข้ึนมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตอง
ใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคณุสมบัติตาม (1) ก็ได 

(5) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

(6) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบ

ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมืออยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวย
กระดาษ แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

(8) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง 
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน 
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สวนที่ ๓ 
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
ขอ ๒8 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้  
(2) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  
(3) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาด
กวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด 
รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคาเตือนวา "ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ดวยสีแดง
และมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย  

(4) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตาม  ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(5) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการตกหลน
หรือการรั่วไหลของมูลฝอย ติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจํา
บริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

(6) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตใช
วิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา ใหสถานบริการการ
สาธารณสุขหองปฏิบัติการติดเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตาม 
เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และให
รายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายในวันที่หา
ของเดือน  

ขอ ๒9 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้  
(1) เผาในเตาเผา  
(2) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 
(3) ทําลายเชื้อดวยความรอน  
(4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ขอ 30 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาท่ีมีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและ       
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผา
ดวย อุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือ
เห็นชอบกําหนด และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
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ขอ 31 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทาลายเชื้อดวยไอนาหรือวิธีทาลายเชื้อดวยความรอนหรือ 
วิธีอ่ืนจะตองทําลายเชื้อบัคเตรดีําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทํา
เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรค
หนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑ มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร
โมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

ขอ ๓2 เศษของมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผานการกําจัดเชื้อแลว         
ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอ่ืน  
 
 
 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

 
ขอ ๓3 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ขอ ๓4 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน จะตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ )  
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
(๓) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ  

ขอ ๓5 เมื่อไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาตหรือ
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงาน 
ทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาท่ี
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับกําหนดคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในเทศบัญญัตินี้  

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแต
ตองม ี
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หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจง 
เปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

ขอ ๓6 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ทราบแลว  

ขอ ๓7 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และ  
ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานัน้  

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  

ขอ ๓8 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย        
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ขอ ๓9 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และ เงื่อนไขดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ      
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกอบดวย  

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต      
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ 40 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม     
บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว     
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ทองถ่ิน  
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  

ขอ ๔1 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับ
การประกอบ 
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กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรง ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน  

ขอ ๔2 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต 
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคาสั่งโดยทางไปรษณีย 
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี  

ขอ ๔3 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 
 

หมวด ๔ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
 

ขอ ๔4 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการขนมูลฝอย 
ติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการใหบริการขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทาย    
เทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ ให
ถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  

ขอ ๔5 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว ทาย      
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต        
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 
และคาปรับจนครบจํานวน  

 

 

 

 



-17- 

 

ขอ ๔6 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน  
 
 
 

หมวด ๕ 
คาบริการขั้นสูง 

 
 

ขอ ๔7 ผู ไดรับใบอนุญาตให เปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ          
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  
 
 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ขอ ๔8 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด
ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)         
พ.ศ.2560 
 

ประกาศ ณ วันที่………………2.......เดือน.............เมษายน...............พ.ศ...........2562........... 
 

(ลงชื่อ)  
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  

                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
เห็นชอบ  

          (ลงชื่อ)  
                 (……………………………………………)  
                    ผูวาราชการจังหวัดปตตานี  
 
 
 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พุทธศักราช 2562 
 

รายการ หนวย บาท 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ 
 

  

ก. รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 3,000.- 
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 3,000.- 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เลขที่รับ…........./...............                 
 

คําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต  
ประกอบกิจการ................................................... 

 
 เขียนที่..................................................    

วันที.่............เดอืน...........................พ.ศ.............. 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

ขาพเจา..................................................................อายุ....................ป สัญชาติ........................  

อยูบานเลขที่..............หมูที่…...........ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................ตําบล……..........................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...................................โทรศัพท................................................................... 

ขอยื่น  คําขอรับใบอนุญาต  ตอใบอนุญาต พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ 
มาดวยแลว คือ  

    สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบกิจการ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล) 

  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ (กรณีนิติบุคคล) 

  แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎหมายเทศบัญญัติ หรือ
เงื่อนไขอ่ืนใดที่เทศบาลตําบลรูสะมิแลกําหนดไวทุกประการ  

 

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

                                             (..............................................................) 

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

                                             (..............................................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

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

 
 
 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับตั้งแตวันนี้     
เปนตนไป 
 

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

 



 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 ............................................................                                                                    

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

เรื่อง   คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

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

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวยสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดน้ําเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการพิจ
ราณาการอนุญาตตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน......................พ.ศ............ 

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

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

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................  

สิ่งที่สงมาดวย 1).......................................................................... 

  2).......................................................................... 

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมี
คําสั่ง     ไมอนุญาตไดภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................ 

ดังนั้นขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่..........................
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                              

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 



 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                 

              วันท่ี........................เดอืน....................พ.ศ.............. 

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

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

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ.....................  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตภายใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอให
ทานมาติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน...................................................ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 
 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

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

เรื่อง   คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ............................................. 

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

อางถึง 1) ใบรับคําขออนุญาต เลขที่......................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................ลว...............  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบการ
กิจการใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

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

3)...................................................................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่น
คําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 



 
 
 
 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

เลมที่.............เลขที่............/............... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................................................... 
สัญชาติ.................อยูบานเลขที่................หมูท่ี.................ตําบล....................อําเภอ.........................จังหวัด
...................หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขที่..........................หมูที่.................ตําบล.............................อําเภอ.......................จังหวัด
.............................หมายเลขโทรศัพท............................................................. 

อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท(..................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่....................เลขที่.....................ลงวันที่....................................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
ขอกําหนดของทองถิ่น 

(3) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของโดย    
มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนกาอนุญาตนี้ได 

(4) ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
4.1)............................................................................................. 
4.2)............................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ............................. 

           ออกให  ณ  วันที่......................เดือน...........................พ.ศ............................. 

  
 (ลงชื่อ) 

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

       เจาพนักงานทองถ่ิน                             
 
 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
                        2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
 
 
 
 
 



รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

                                      บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  ...........................................................................โทร..................................................................... 
ที่  ปน ๕๓๒๐๔/                                                    วันที.่.............เดือน........................พ.ศ................. 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 
ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................

และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ไมครบ ดังนี้ 
1).......................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................... 
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 
      สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้
      1)..................................................... 

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

        ไมสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
(ลงชื่อ) 

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

                     เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน                            

  
 
 

 




