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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
เร่ือง   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง  ว่าด้วยการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางและนายอําเภอสระใคร  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางเรื่อง  การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่ มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ 

มีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล  

การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค  และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์  รวมทั้ง 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
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  (๑)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด  การตรวจชันสูตร
ศพหรือซากสัตว์  และการใช้สัตว์ทดลอง 

  (๒)  วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว  
สไลด์  และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

  (๓)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากเลือด  สารน้ําจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น  สําลี   
ผ้าก๊อซ  ผ้าต่าง ๆ  และท่อยาง 

  (๔)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง”  หมายความว่า  ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า 
  (๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของทางราชการ   
  (๒)  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความ

รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลของราชการ

ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหน่วยงาน
อื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตว์ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  ซึ่งได้แก่  ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุ
ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย  และห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ด้านสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  ส่วนประกอบ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเง่ือนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

  “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง  
ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

  “ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึงผู้อํานวยการหรือ
เจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ เ รียกชื่ออย่างอื่นซึ่ ง รับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ 
และสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

  “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นอํานาจ 
ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
มอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ  หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้
บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   

ข้อ  ๗  ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ 
เชื้ออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
การให้บริการแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ  นอกจาก
ในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้   

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ  
หรือกําหนดให้มีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย  เท  หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานหรือตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้วแต่กรณี   
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ข้อ  ๙  ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองด้วย  และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายน้ันแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
และเม่ือราชการส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว  จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ 

ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นได้   

ข้อ  ๑๐  ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้  ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  และราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลซึ่งราชการ 
ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและ
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณีดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ
ขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน  โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ในด้านสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา   
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึง 

  (๒)  ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างน้อยสองคน  โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน  (๑)  ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และวิศวกรรมเคร่ืองกล  ด้านใดด้านหน่ึง 

  (๓)  ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง  (๑)  และ  (๒)  จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ก็ได้ 
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ   
แต่ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น  
จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อนั้น  หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหน่ึงคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ราชการส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจดําเนินกิจการร่วมกัน 
ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
อย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๒)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
ด้านใดด้านหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้  หรืออาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน   
และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  
และวรรคสาม  อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ  ๑๑  ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข 
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  หรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายของเอกชน  ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแล 

ให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ   ๑๒   ในการเก็บ   ขน   และการกําจัด มูลฝอยติด เชื้ อของราชการส่วนท้องถิ่ น 
หรือสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  ให้ราชการส่วนกลาง  
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ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ  แล้วแต่กรณี  ควบคุมดูแลให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ดําเนินการเก็บ  
ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  และของบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี  ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  และดําเนินการเก็บ  ขน   
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง   

ในการมอบให้บุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดระยะเวลาและ
เส้นทางขน  ตลอดจนเง่ือนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้บุคคล
ดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 

ข้อ  ๑๓  บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ 
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๔  ให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข  ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ  ขน  และการกําจัดมูลฝอย 
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ติดเชื้อของตน  และดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  ดังนี้ 
  (๑)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม  ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง 
  (๒)  มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม  ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและ
ต้องทําลายพร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

ข้อ  ๑๖  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง  ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง

ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี  เช่น  พลาสติกแข็งหรือโลหะ  มีฝาปิดมิดชิด  และ
ป้องกันการร่ัวไหลของของเหลวภายในได้  และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัส 
กับมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๒)  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง  ต้องทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่น 
ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย  ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ําหนัก  กันน้ําได้  ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  ต้องมีสีแดง  ทึบแสง  และมีข้อความสีดํา 
ที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  “มูลฝอยติดเชื้อ”  อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้  คู่กับตรา 
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และต้องมีข้อความว่า  “ห้ามนํากลับมาใช้อีก”  และ  “ห้ามเปิด”  ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข
มิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง  สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อ 
ของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สําหรับเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ให้ระบุวันที่ที่เกิด
มูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ 
การเก็บ  ขน  และการกําจัด  แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร  เพื่อความสะดวกในการเก็บ  
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ขน  และการกําจัดจะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใช้ในสถานบริการ 
การสาธารณสุขใด  หรือสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 

ข้อ  ๑๗  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้  โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน 
ต่อสารเคมี  ไม่ร่ัวซึม  ทําความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด  เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์
ที่เป็นพาหะนําโรค  และจําเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 

ภาชนะรองรับตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้ได้หลายคร้ังแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
ข้อ  ๑๘  การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  และต้องเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น  และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ  จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเม่ือมีโอกาสที่สามารถจะทําได้ 

  (๒)  ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ  แล้วปิดฝาให้แน่น  หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นถุง  แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 

  (๓)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  ที่มีปริมาณมาก  หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไป
ทันที  จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสําหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว   
เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 

  (๔)  จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ  ๒๐  เพื่อรอการขนไปกําจัด  
และต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ  ๑๙  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
เพื่อรอการขนไปกําจัด 

  (๑)  มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ  และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจดั 
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  (๒)  มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
  (๓)  พื้นและผนังต้องเรียบ  ทําความสะอาดได้ง่าย 
  (๔)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕)  มีลักษณะโปร่ง  ไม่อับชื้น 
  (๖)  มีการป้องกันสัตว์  แมลง  เข้าไป  มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง  

หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ 
ที่จะเข้าไปได้ 

  (๗)  มีข้อความเป็นคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอย 
ติดเชื้อ”  ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 

  (๘)  มีลานสําหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  และลานนั้นต้องมีราง
หรือท่อรวบรวมน้ําเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวันที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึง  
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้นได้ 

ข้อ  ๒๐  การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การขนไปกําจัด  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒)  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่  ถุงมือยางหนา  
ผ้ากันเป้ือน  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถ้าในการ
ปฏิบัติงาน  ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาด
ร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
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  (๔)  ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามท่ีกําหนดในข้อ  ๒๑  เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็น 
จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  ข้อ  ๒๐  (๑)  ก็ได้ 

  (๕)  ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน  และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

  (๖)  ต้องกระทําโดยระมัดระวัง  ห้ามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า  ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา  หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ  
แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่  แล้วทําความสะอาด
ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
วันละคร้ัง  และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ข้อ  ๒๑  รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ
เง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑)  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค  
และสามารถทําความสะอาดด้วยน้ําได้ 

  (๒)  มีพื้นและผนังทึบ  เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น  
เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

  (๓)  มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า  “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น” 

  (๔)  ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่าง 
การเคล่ือนย้าย  และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อ 
ตกหล่น  ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 



 หน้า   ๑๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๒๒  สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้  จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้   
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

  (๑)  สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
  (๒)  สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  หรือประเภทที่มีที่พัก

สัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจํานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  (๓)  สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึงให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
ข้อ  ๒๓  ราชการส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการกําจัด 

มูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการ 
การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 

  (๑)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้โดยให้มี
จํานวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 

  (๒)  ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๓ )  ที่ เ ก็บกักภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่ ง มี คุณลักษณะ
เช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  โดยต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกําจัด  และให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อ”  ด้วยสีแดง  และมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

  (๔)  บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียและต้อง 
ทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสมํ่าเสมอ 
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ข้อ  ๒๔  การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
  (๒)  ต้องขนอย่างสมํ่าเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย

ติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น 
  (๓)  ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถือปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 
   ก.  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่  ถุงมือยางหนา  

ผ้ากันเป้ือน  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถ้าใน 
การปฏิบัติงาน  ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทํา 
ความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   ข.  ต้องกระทําโดยระมัดระวัง  ห้ามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อ 

   ค.  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่าง
ทางห้ามหยิบด้วยมือเปล่า  ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา  หากเป็นของเหลวให้ซับ 
ด้วยกระดาษ  แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่   
แล้วทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

  (๔)  ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
มูลฝอยติดเชื้อต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่าง
การขน  ห้ามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น  และให้ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการร่ัวไหลต้องทําความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได้ 

ข้อ  ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑)  ตัวถังปิดทึบผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดได้ง่ายไม่ร่ัวซึม 
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  (๒)  ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสําหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน  ๗  วัน  ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวต้องสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ที่  ๑๐  องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้น 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่  ๑๐  องศาเซลเซียส 
หรือต่ํากว่านั้นได้  และจะต้องติดเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 

  (๓)  ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า  “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

  (๔)  กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อให้ราชการส่วนท้องถิ่นแสดงชื่อ
ของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ   

กรณีบุคคลซ่ึงได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ให้บุคคลน้ันแสดงชื่อราชการ 
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการ 
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  และชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดําเนินการรับทําการขนมูลฝอย 
ติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทําการขนมูลฝอย 
ติดเชื้อ  ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต  ชื่อ  สถานที่  
และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  (๕)  ต้องมีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตกหล่นหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย  และอุปกรณ์หรือ
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เคร่ืองมือสื่อสารสําหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขน 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ใช้รถเข็น  สําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่
กําจัด  ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะมูลฝอยติดอย่างน้อยต้องมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๑)  ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย  ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของ 
เชื้อโรค  และสามารถทําความสะอาดด้วยน้ําได้ 

  (๒)  มีพื้นและผนังทึบ  เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น  
เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

  (๓)  มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า  “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อห้ามนําไปใช้ในกิจการอื่น” 

  (๔)  ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่าง 
การเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับใช้ทําความ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใช้รถเข็น  สําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่
กําจัดที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
แทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อรถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะมูลฝอยติดต้องดําเนินการให้มีลักษณะ  
ดังนี้ 

  (๑)  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ  โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร 
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๒)  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่  ถุงมือยางหนา  
ผ้ากันเป้ือน  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  และถ้าใน 
การปฏิบัติงาน  ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทํา 
ความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

  (๓)  ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
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  (๔)  ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในข้อ  ๒๑  เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็น
จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได้ 

  (๕)  ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน  และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก  ณ  ที่ใด 

  (๖)  ต้องกระทําโดยระมัดระวัง  ห้ามโยน  หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อ 

  (๗)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง
ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า  ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา  หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ  
แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่  แล้วทําความสะอาด
ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

  (๘)  ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
วันละคร้ัง  และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ข้อ  ๒๘  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  (๒)  ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด  แต่ต้อง 

ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

  (๓)  ในระหว่างรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อบัญญัตินี้   
โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทําการกําจัด  รวมทั้ง
จัดให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า  “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”  ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 
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  (๔)  จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ   
โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  (๕)  จัดให้มีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม  สําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ 
การร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อ  และอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 

  (๖)  กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข  ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตใช้วิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา  ให้สถานบริการการสาธารณสุข  
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตน้ันตรวจวิเคราะห์  เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน 
ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจําทุกเดือน  และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจําภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 

ข้อ  ๒๙  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มีวิธีการ  ดังนี้ 
  (๑)  เผาในเตาเผา 
  (๒)  ทําลายเชื้อด้วยไอน้ํา 
  (๓)  ทําลายเชื้อด้วยความร้อน 
  (๔)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
ข้อ  ๓๐  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา  ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ

และห้องเผาควัน  การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๗๖๐  องศาเซลเซียส  และในการเผาควัน
ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้  ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดหรือเห็นชอบ  และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ  ๓๑  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทําลายเชื้อด้วยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อด้วยความร้อน
หรือวิธีอื่นจะต้องดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ  โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลาย 
เชื้อบัคเตรี  เชื้อรา  ไวรัส  และปาราสิต  ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด 
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ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส  หรือบะซิลลัสซับทิลิส  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ  ๓๒  เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา  หรือที่ผ่านการกําจัดเชื้อแล้ว
ให้ดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป  เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  ๓๓  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๓๔  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น 
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น  ๆ ระบุ...........) 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๓๕  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ 
ในขณะนั้น  ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 
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ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ  พร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง   

ข้อ  ๓๖  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ  ๓๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๓๙  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  ๔๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๔๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หน้า   ๑๘๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๔๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ 
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 

ข้อ  ๔๔  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ .ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 



 หน้า   ๑๘๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ  ๔๕  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๔๖  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๔๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตราชการ 
ส่วนท้องถิ่นในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ  ๔๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นภาภรณ์  พรหมศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 



 
 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นฝาง 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม   
*เพดานสูงสุด(บาท) 

อัตราคา่ธรรมเนียม  
*ที่สภาฯเห็นชอบ(บาท)

๑. อัตราคา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒  กิโลกรมั  
หรือมีปริมาณไม่เกิน  ๑๓  ลติร  เดือนละ 
 ก.  ๑  กิโลกรมั   
 ข.  ๑ - ๒  กิโลกรัม 
๑.๑.๒ กรณีที่มี นํ้าหนักวันหน่ึงเกิน  ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ   
๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตรหรือเศษของแต่ละ  
๒  กิโลกรัมหรือละแต่ละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ

 
 
 
 

๓๐๐ 
 

 
 
 

๓๐๐

 
 
 
 

๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
 

๓๐๐
 ๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว

๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ังคิดอัตราคร้ังละ 
(โดยให้กําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 

๑.๒.๒ กรณีที่มลูฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือปรมิาณไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก  
ครั้งละ 
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม
หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้น  ในอัตรา 
ทุก  ๆ   ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๕๐๐  ลิตรหรือเศษของ  
๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หน่วยละ   

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ  ขน  
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐

 

 
 
 



 

 
บญัชีอัตราคา่บริการขัน้สูง 

ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นฝาง 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม   
*เพดานสูงสุด(บาท) 

อัตราคา่ธรรมเนียม
*ที่สภาฯเห็นชอบ(บาท)

๑. อัตราคา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑.๑.๑  กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไม่เกิน  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 
 ก.  ๑  กิโลกรมั   
 ข.  ๑ - ๒  กิโลกรัม 
๑.๑.๒  กรณีที่มีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน  ๒  กิโลกรัมหรือ 
มีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ   
๒  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของ 
แต่ละ  ๒  กิโลกรัม  หรือแต่ละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ

 
 
 

๓๐๐ 
 

 
 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 

 
 

 ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง  คิดอัตราคร้ังละ 
(โดยให้กําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
๑.๒.๒ กรณีที่มลูฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน  ๗๕  
กิโลกรัม  หรือปริมาณไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ให้คิด
อัตราเพ่ิมขึ้นอีก  ครั้งละ 
๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  
หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตรา 
ทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๕๐๐  ลิตร  หรือ
เศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หน่วยละ   
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 

๑,๕๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 
 
 

๔๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
วันที่..............เดือน..............................  พ.ศ.  .......... 

 
ข้าพเจ้า.................................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ...........................   

โดย..............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต   

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 

   สําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..............................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................   
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)  ..............................................  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(............................................) 

 
 

คําขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑) ................................................................................................................ 
  ๒) ................................................................................................................ 
  ๓) ............................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ)  ........................................... 

(.......................................) 
ตําแหน่ง........................................... 

 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑) ................................................................................................................ 
  ๒) ................................................................................................................ 
  ๓) ............................................................................................................... 
 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบท้ังหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๑๕  วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ)  ........................................... 
(.......................................) 

ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................................................  ประเภท.........................................   
ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท  (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านฝาง  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดย
มิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ีอีกด้วย   
 (๔.๑) .................................................................................................................................................... 
 (๔.๒) .................................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ.  .................. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ.  ............. 

 
(ลงช่ือ)  ................................................. 

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีต่อด้านหลัง) 



 

 
  (ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขที่รับ................/...............   
แบบคําขอต่ออายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 
วันที่..........  เดือน…………….………  พ.ศ.  …………………. 

ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ..................  ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่  .............หมู่ที่  ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน  ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ…………………….  จังหวัด  ……………………….โทรศัพท์…………………………………… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................ 
จํานวนคนงาน......................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่  .......................หมู่ที่..................ตําบล.................................. 
อําเภอ.........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................. 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ................................................................................................................................................. 
๓. ................................................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
               (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เขียนที่  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝาง 

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

ข้าพเจ้า…………….............................................................อายุ...................ปี  สัญชาติ.......................   
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................  ถนน................................................. 
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์............................................ 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เน่ืองจาก 

 กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  พร้อมสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ 
    ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
    พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย  ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/   
 เลขที่........................................................................................................................................ 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

 ผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ใบอนุญาตเดิม  กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืน  ๆ……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
(............................................................) 

………………../……………./……………. 
 
 


