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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลอากาศอำนวย 

 เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เหตุผล 
 โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
มาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการ
รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562ประกอบมาตรา 34/2 และ มาตรา34/3  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560และ
มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ 
 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่ เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

(1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์ 

(3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือด สารน้ำ
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 
 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 
 “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า  

(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 



 

 

(2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ 
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลางราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีในวัตถุตัวอย่างจากร่างกาย
มนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทำการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะ
และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
สภาการชาดไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง
ราชการ 
 “ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
 “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย 
 “ผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า  ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให้เป็นอำนาจของเทศบาล 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขน หรือกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ
แทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก ถ่าย 
เท หรือทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีทีเ่ทศบาลกำหนดหรือจัดให้ 

ให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ หรือกำหนดให้มีวิธี
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๙ เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
การสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้เทศบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ
ตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเมื่อ เทศบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะดำเนินการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ 

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและบุคคลซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขนมูลฝอย
ติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใด
ด้านหนึ่ง  

(2) ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย
สองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ



 

 

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 

(3) ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ๑๑ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช่สถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชนให้ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้
ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้และดำเนินการเก็บและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดข้ึนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ในการเก็บขนและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการให้ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทย
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการแล้ วแต่
กรณีควบคุมดูแลผู้ดำเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
นั้น  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ดำเนินการขนและการกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามท่ีกำหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลใดดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดำเนินกิจการรับทำการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามระยะเวลา
และเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลกำหนด 

ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ
เทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณีมีหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บการขนและหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและดำเนินการเก็บขนและ
หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดในเทศบัญญัตินี้ 



 

 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดำเนินการสถานบริการการสาธารณสุขผู้ดำเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายมีหน้าที่
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บการขนและหรือการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของตนและดำเนินการเก็บ
ขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด๒ 

หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

ส่วนที่๑ 
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดังต่อไปนี้ 
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่อง

หรือถัง 
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่

เป็นถุง 
ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทำลายพร้อมกับการ

กำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
ข้อ ๑๖ ภาชนะสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการแทง

ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีเช่นพลาสติกแข็งหรือโลหะมีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลว
ภายในได้และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่ายทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องมีสีแดงทึบแสงและมีข้อความสีดำที่มีขนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและต้องมีข้อความว่า "ห้ามนำกลับมาใช้อีก" และ "ห้ามเปิด" ในกรณี
ที่สถานบริการสาธารณสุขมิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองสถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าว
จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณีที่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้
สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ระบุวันที่ 
ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บการ
ขนและการกำจัด 

ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมีไม่รั่วซึมทำ
ความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิดเว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่ เป็นพาหนะนำโรคและ
จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได ้

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
 



 

 

ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและต้องเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อโดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืนและในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดย
ทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมี
โอกาสที่สามารถจะทำได ้

(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
เป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่นหรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 

(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบั ติการเชื้อ
อันตรายที่มีปริมาณมากหากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะต้องจัดให้มีที่หรือมุม
หนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วเพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 

(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกำจัดและต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่
พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร
เฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้สำหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไป
กำจัด 

(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด 
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
(๓) พ้ืนและผนังต้องเรียบทำความสะอาดได้ง่าย 
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย 
(๕) มีลักษณะโปร่งไม่อับชื้น 
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปมีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้องหรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อ

การปฏิบัติงานและปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้อง

หรือหน้าอาคาร 
(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำ

เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดนำ้เสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวันที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นได้ 

ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปกำจัดต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้แก่ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก
ปิดจมูกและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไป
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

(๓) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนดเว้นแต่มีเหตุจำเป็น 



 

 

(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
กำหนดในข้อ๒1เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่ เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดย
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้ 

(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอนและในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้าม
แวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

(๖) ต้องกระทำโดยระมัดระวังห้ามโยนหรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่าต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือ
กระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้น
ก่อนเช็ดถูตามปกต ิ

(๘) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้งและห้าม
นำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๑ รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี ้
(๑) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและสามารถทำ

ความสะอาดด้วยน้ำได ้
(๒) มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือป้องกันสัตว์และ

แมลงเข้าไป 
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้าม

นำไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายและ

อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ทำการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้แต่ต้องจัดให้มี
บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนหรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

ตามชนิดและจำนวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 
ส่วนที่๒ 

การขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อ ๒๓ บุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ดำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล

และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการรับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึ่งรับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 



 

 

(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้โดยให้มีจำนวนที่เพียงพอ
กับการประกอบการหรือการให้บริการ 

(๒) ผู้ขับขี่และปฏิบัติงานประจำยานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกำจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกำจัดและให้มี
ข้อความเป็นคำเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

 (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวางเพียงพอมี
รางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและต้องทำความสะอาดบริเวณที่จอด
เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนำไปกำจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
(๒) ต้องขนอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนดโดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ

สถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น 
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
ก.ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้แก่ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก

ปิดจมูกและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไป
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

ข.ต้องกระทำโดยระมัดระวังห้ามโยนหรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ค.กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่าต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือ
กระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้น
ก่อนเช็ดถูตามปกต ิ

(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้อง
ระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 

ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืนและให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้งเว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทำความสะอาดในโอกาส
แรกท่ีสามารถจะทำได้ 

ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) ตัวถังปิดทึบผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทานทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม 
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อภายในตัวถังของ

ยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นได้และจะต้องติดเครื่อง
เทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 

(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า 
"ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ" 



 

 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ดำเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแล
ของเทศบาลทำการขนมูลฝอยติดเชื้อให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อใน
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนด้วย 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทำการขนมูลฝอยติดเชื้อให้บุคคลนั้นแสดงชื่อ
เทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาตชื่อสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อ 

(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหล
ของมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสำหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่กำจัดที่อยู่ภายในสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อให้ ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยอนุโลม 
 
 

ส่วนที่๓ 
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๗ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 
(๒) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติด

เชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
(๓) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัดรวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า "ที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 

(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้ง
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจำบริเวณที่ตั้งระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการติดเชื้ออันตราย



 

 

หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุก
เดือนและให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้เทศบาลทราบเป็นประจำภายในวันที่ห้าของเดือน 

ข้อ ๒๘ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการดังนี้ 
(๑) เผาในเตาเผา 
(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ 
(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน 
(๔) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒๙ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้อง 

เผาควันการเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า๗๖๐องศาเซลเซียสและในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า๑,๐๐๐องศาเซลเซียสทั้งนี้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบและใน
การเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ข้อ ๓๐ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อด้วยความร้อนหรือ
วิธีอ่ืนจะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี 
เชื้อราไวรัสและปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด 

ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งแล้วต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิสแล้วแต่
กรณีท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการกำจัดเชื้อแล้วให้
ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไปเว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด๓ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ๓๓ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ 
 (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๔) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีท่ีส่งไปกำจัดที่อ่ืน 
 (๕) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
 (๖) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรณีที่กฎหมายกำหนด 
 (๗) ใบมอบอำนาจ กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ 
 (๘) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล 
 (๙) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล 
 (10) หลักฐานอ่ืนที่จำเป็น 



 

 

ข้อ ๓4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องทีก่ำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 39 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓ ) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ . ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ ๔0 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔1 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
 
 



 

 

หมวด๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
ข้อ ๔2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขนมูลฝอยติด

เชื้อของเทศบาลหรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่เทศบาลตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ทั้งนี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๔3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาต 

ข้อ 44 ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลา ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และได้มายื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่า
ได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็น
การดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อย
ละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

หมวด๕ 
ค่าบริการขั้นสูง 

 
ข้อ๔5ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด๖ 
บทกำหนดโทษ 

 
ข้อ๔6ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 
ประกาศ ณ วันที่ 

 
 
 

                                                  (นายวัชรินทร์    รุณจักร) 
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 

 
 

เห็นชอบ 
         (นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล) 
นายอำเภออากาศอำนวย ปฏิบัติราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 



 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขนกำจัดและการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย   
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน๑๓ลิตร 
    หรือน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม      เดือนละ  150  บาท 
๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน้ำหนกัเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
    ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือ ทุก ๆ ๒  กิโลกรัม 
    ในอัตราต่อหน่วย       หน่วยละ 150 บาท 
    (เศษไม่เกิน๖.๕ลิตรหรือไม่เกิน๑กิโลกรัม 

ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๖.๕ลิตร 
หรือเกิน๑กิโลกรัมให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ 
๑) ค่าบริการ        ครั้งละ 3,000 บาท 

กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก 
กิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท 

๒) ค่าเก็บและขน 
  ก) กรณีท่ีมีปริมาณไมเ่กิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม     ครั้งละ 30 บาท 
ข) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ำหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร 
หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย       หน่วยละ 30 บาท 
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตรหรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน ๕๐ ลิตร 

 หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๒. ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(ก) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

หรือน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม      เดือนละ 150 บาท 
 



 

 

 
 

๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
หรือน้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย       เดือนละ 150 บาท 
(เศษไม่เกิน๖.๕ลิตรหรือไม่เกิน๑กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๖.๕ลิตร 
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร 
หรือน้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัมให้คิดเป็นหน่วย 
ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย        หน่วยละ 4 บาท 
(เศษไม่เกิน๓.๒๕ลิตรหรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๓.๒๕ลิตร 
หรือเกินครึ่งกิโลกรัมให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

๓. ใบอนุญาตดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ       ฉบับละ  5,000  บาท 

 (ข) รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าบริการข้ันสูงการให้บริการขนและกำจัด 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน๑๓ลิตร 
    หรือน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม      เดือนละ  150  บาท 
๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
    ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือ ทุก ๆ ๒  กิโลกรัม 
    ในอัตราต่อหน่วย       หน่วยละ 150 บาท 
    (เศษไม่เกิน๖.๕ลิตรหรือไม่เกิน๑กิโลกรัม 

ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๖.๕ลิตร 
หรือเกิน๑กิโลกรัมให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ 
๑) ค่าบริการ        ครั้งละ 3,000 บาท 

กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก 
กิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท 

๒) ค่าเก็บและขน 
  ก) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม     ครั้งละ 30 บาท 
ข) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 

หรือน้ำหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร 
หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย       หน่วยละ 30 บาท 
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตรหรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน ๕๐ ลิตร 

 หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๒. ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

(ก) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

หรือน้ำหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม      เดือนละ 150 บาท 
 



 

 

 
 

๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
หรือน้ำหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย       เดือนละ 150 บาท 
(เศษไม่เกิน๖.๕ลิตรหรือไม่เกิน๑กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๖.๕ลิตร 
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

(ข) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร 
หรือน้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัมให้คิดเป็นหน่วย 
ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม 
ในอัตราต่อหน่วย        หน่วยละ 4 บาท 
(เศษไม่เกิน๓.๒๕ลิตรหรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม 
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน๓.๒๕ลิตร 
หรือเกินครึ่งกิโลกรัมให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................. 

เขียนที่................................................................   
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........   
 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ป ีสญัชาติ...........................  
โดย.....................................................................................................................ผู้มี อำนาจลงนามแทน นิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................ ............... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.. .....................................ถนน............... ..................... .......
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........ ............................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต  
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้   

 บัตรประจำตัวประชาชน   
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่................................................................  

.....................................................................................................................................................................   
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด)  
   หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด)   
   ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ)   
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)   
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
    ๑).......................................................................   
    ๒)............................................ ...........................  
    ๓).......................................................................   
    ๔).......................................................................  
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

คำขอเลขที.่......../........ 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 

 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............   
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................  
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต  
                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   



 

 

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

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  คำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........  
  ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................. 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอ่ืน ๆของ
สถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .......................................................................................................................... .... 
  ๔. ................................................................................................................................ 
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดำเนินการพิจารณาการ
อนุญาตต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

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

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 



 

 

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

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง ใบรับคำขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 
   ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................... . 
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคำขออนุญาตไว้ตามท่ีอ้างถึง นั้น 
   บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน
............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รบัหนงัสอืนี ้

   ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
      (ลงชื่อ) 

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

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 



 

 

.............................................. 
 
 
 
 

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

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ.........................จงัหวดั.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ................................. ......................ประเภท......................................... . 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จงัหวดั........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (............................................... ..............) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................  
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได ้
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

 ๔.๑) ................................. .............................................................................................................. 
 ๔.๒) ............................................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............  
 
      (ลงชื่อ) 

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

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น  
               อายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 



 

 

 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
      วันที่.........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 
เรียน  ................................................................................................... 
อ้างถึง  (1)ใบรับคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... ... 
 (๒) หนังสือแจ้งคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่.............. ลว............... 

 ตามท่ีท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคำแนะนำให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ........................................................................................... .................................... 
 ๑. ........................................ ....................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................ 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ 
 อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบ 
วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ 
 ทั้งนี้  การอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุทุ เลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 
      (ลงชื่อ) 

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

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
.............................................. 



 

 

.............................................. 
 
 
 

 
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................ .......................... 
เขียนที่................................................................  
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........  
  ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  
โดย.....................................................................................................................ผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.................................... ....................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................ ................... 
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...................... ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
 ๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
 ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ 
    บัตรประจำตัวประชาชน 
    ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 
ขอรับรองว่าข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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



 

 

 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
 เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
      ไม่ครบ คือ 
       ๑)..............................................................   
      ๒)..............................................................  
      ๓)..............................................................   
ดังนั้น  กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป      

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต  
                   (...............................................) 
     ตำแหน่ง.................................................................   



 

 

 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................... .............. 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...................................... ..................สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวดั...................................... .... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท.......................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด........... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ เล่มที่..........เลขที่............./................ 
ซึ่งออกให้เมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ......... และจะสิ้นอายุในวันที่........เดือน................... พ .ศ. ........
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............  
 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.......เดือน ................ พ.ศ. ........ 
 
 
      (ลงชื่อ) 

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

 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
คำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ 
              กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ ใบแทน 
     ใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 (มีต่อด้านหลัง) 
 



 

 

 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส่ิ้นอายุ 
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


