เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๖๐
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หลักการ
เพื่อใหมี เ ทศบัญ ญัติเ ทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐
ใชในการควบคุมและกํากับดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร ใหเปนไปตามกฎหมาย
ดานการสาธารณสุข โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
เหตุผล
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยการตรา
เปนเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลศรีสุนทร จึงตราเทศบัญญัติตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไวใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๖๐
..........................................................................................................................
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหง พระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลศรีสุนทร โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทรแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไว
แลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอย ดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตวและการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว สไลด
และแผนกระจกปดสไลด

-๒(๓) วัส ดุซึ่ง สัม ผัสหรือ สงสัยวาจะสัม ผัส กับ เลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ได
จากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ
และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อ
“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อร ายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสั ตวข องทางราชการ” หมายความว า สถานพยาบาลสั ตวของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่น
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้
ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผูป ระกอบกิจ การสถานบริก ารการสาธารณสุข ” หมายความวา ผูไดรับ ใบอนุญ าตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล
สัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูได รับ ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้อ อันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย

-๓“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตําบลศรีสุนทร
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
............................................................
ขอ ๖ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวน
ทองถิ่น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขนหรือกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อแทน ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน
กิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งตองจัดการ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินการกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและผูดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังกลาวแจงดําเนินกิจการเปนหนั งสือตอเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่น ดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริก ารใหเจาพนัก งานทองถิ่นประกาศกําหนดพื้นที่ที่ร าชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น
ดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณีและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๘ หามมิใหผูใดถ าย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให
ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

-๔ขอ ๙ ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดทํ า การเก็ บ ขน และกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เว น แต จ ะเป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๑๐ เทศบัญ ญัตินี้ในสวนที่วาดวยการกําจัดมูล ฝอยติดเชื้อใหใชบัง คับแกผูป ระกอบ
กิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อดวยตนเองดวยและใหส ถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติก ารเชื้ออันตรายนั้นแจงให เ จา
พนักงานทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
และเมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได
ข อ ๑๑ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให ผู ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการ
สาธารณสุ ข ผู ป ระกอบกิจ การหอ งปฏิ บัติก ารเชื้ ออันตราย รวมทั้ ง บุคคลซึ่ ง ราชการสวนทองถิ่นมอบให
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชือ้
อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่ง ตอ งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๒) สวนอีก คนหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติสําเร็จ
การศึ ก ษาไมต่ํา กวา ปริญ ญาตรี ห รือ เทียบเทา ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตรในด านสุ ขาภิ บ าล วิศวกรรม
สิ่งแวดลอมและวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง
(๔) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของราชการ
สวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตราชการสวนทองถิ่น
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตน
อยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เปนผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจ
แตง ตั้ง เจาหนาที่ของตนอยางนอ ยหนึ่งคนซึ่งผานการอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได

-๕ขอ ๑๒ ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุ ขซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น สภากาชาดไทย หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง สถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการแลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น แตงตั้ง เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบในการขนและการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อดําเนินการขนและกําจัดมูล ฝอยติดเชื้อใหเ ปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
เทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นและของบุคคลซึ่งไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชน ตอบแทนดว ยการคิด คา บริก าร ใหร าชการส วนทอ งถิ่ นหรือเจา พนั ก งานทอ งถิ่ นแลว แต ก รณี
ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญ าตให
บุคคลใดดําเนินการรับทําการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลาและ
เสนทางขนตลอดจนเงื่อนไขหรือข อปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปที่กําหนดไวตามเทศบัญ ญัตินี้และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย
ขอ ๑๔ บุค คลซึ่ง ราชการสว นท องถิ่นมอบใหดํ าเนิน การขนและกํา จัด มูล ฝอยติด เชื้ อ
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ ใหผูดําเนินการสถานบริก ารการสาธารณสุข ผู ดําเนินการหองปฏิบั ติก ารเชื้ อ
อันตราย และเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อของตนและดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
เทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ

-๖หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
..........................
สวนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๖ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังตอไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
เปนกลองหรือลัง
(๒) มูล ฝอยติดเชื้อ อื่นซึ่ง มิใชป ระเภทวัสดุของมีคม ใหเ ก็บ บรรจุในภาชนะสําหรับ บรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลายพรอม
กับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ขอ ๑๗ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ
เหนียว ไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสี ดํา
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับ ตราหรือสัญลักษณที่ใช
ระหวางประเทศตามที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และตองมีขอความ “หามนํากลับ มาใชอีก ”
และ “หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถาน
บริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่
เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ การขน และการกําจัด
ขอ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม
ทําความสะอาดงาย และตอ งมีฝ าปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มี การปองกันสัตวที่เ ปนพาหะนําโรคและ
จําเปนตองใชงานตลอดเวลาจะไมมีฝาปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ

-๗ขอ ๑๙ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
โดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได
(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังแลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อที่เปนถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภายชนะมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือ
มุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน
(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด และตองทําความสะอาดและฆาเชื้อ
โรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๒๐ ในการเก็บมูล ฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูล ฝอยติดเชื้อที่เ ปนหองหรือ
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตว แมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหองหรืออาคารเพื่อ
สะดวกตอการปฏิบัตงิ าน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอ
รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่ เ ก็บ กัก ภาชนะบรรจุมูล ฝอยติด เชื้อไวเ กินเจ็ด วัน ที่พั ก รวมมูล ฝอยติด เชื้อตาม
วรรคหนึ่งตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได
ขอ ๒๑ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ
รอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝก อบรมการปอ งกัน และระงับ การแพรเ ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อตามหลัก สูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

-๘(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน
ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงานรางกายหรือ
สวนหนึ่งสวนใดไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติ งานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในขอ ๒๒ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดย
ผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หามหยิบ
ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับ บรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่
บริเวณพื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง
และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
ขอ ๒๒ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และ
สามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน เพื่อปองกัน
สัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย
และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อ ตกหลนตลอดเวลาที่
ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๓ สถานบริการการสาธารณสุข ดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีที่พัก รวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได
แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืนหรือประเภทที่มีที่พักสัตวปวย
ไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบริเวณที่พักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

-๙สวนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๔ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่ง ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน
มูล ฝอยติ ดเชื้ อ แทนภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของราชการสว นท องถิ่ น และบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจาพนัก งานทอ งถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถาน
บริ ก ารการสาธารณสุ ขหรือ ของห อ งปฏิ บั ติก ารเชื้อ อัน ตรายเพื่ อนํ า ไปกํา จั ดภายนอกสถานบริก ารการ
สาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตองหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหมีจํานวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผาน
การฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่
พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขน
ไปกําจัดและใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ อ” ดวยสีแดง และมีขนาดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม (๓) จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหอง หรือ
เปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
ก. มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
ข. มีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
ค. พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
ง. มีราง หรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
จ. มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น มีการปองกันสัตวและแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตาม
ขนาดของหองหรืออาคารเพื่อ สะดวกตอการปฏิบัติงานและปดดวยกุญ แจ หรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไป
ไมสามารถจะเขาไปได
ช. มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวที่
หนาหองหรือหนาอาคาร
ซ. มีลานสําหรับ ลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูล ฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอ
รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น
(๕) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะ มีขนาดกวางเพียงพอ
มีรางหรือทอระบายน้ําเสียวจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาดบริเวณ
ที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ

-๑๐ขอ ๒๕ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถกู สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น
(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผูปฏิบัตงิ านตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน
ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงานรางกายหรือ
สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตอ งทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่ อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หามหยิบ
ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผูปฏิบัติงานประจํา ยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนระหวางการขน
หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาดและ
ฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหล ะครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือ มีการรั่วไหลตองทําความ
สะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได
ขอ ๒๖ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ที่เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยู
ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบ
องศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสอง
ดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อของ
ราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสอง
ดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

-๑๑กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใตการควบคุมดู แลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมู ลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่ อราชการสวน
ทองถิ่ นดว ยตัว หนัง สือ สี แดงที่ มีขนาดสามารถมองเห็นได ชัดเจนไวที่ภ ายนอกตัว ถัง ด านข างทั้ ง สองดา น
ของยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พร อ มกั บ แสดงป า ยขนาดสามารถมองเห็ น ชั ด เจนระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจนดวย
กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทําเปนธุร กิจ หรือ โดยไดรับ ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริก ารทําการขนมูล ฝอยติดเชื้อ
ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผน
ปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท
ของบุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน หรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับ
ใชติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่
กําจั ดที่อ ยูภายในสถานบริ ก ารการสาธารณสุข หรือ ภายในบริเ วณที่ ตั้ง ห องปฏิบัติ ก ารเชื้อ อันตรายแทน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และ
สามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวปดฝาใหแนนเพื่อปองกัน
สัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย
และอุป กรณห รือ เครื่อ งมือ สําหรับ ใชทํ าความสะอาดและฆา เชื้อ บริ เ วณที่มูล ฝอยติดเชื้อติ ดเชื้ อตกหล น
ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่
กําจั ดที่อ ยูภายในสถานบริ ก ารการสาธารณสุข หรือ ภายในบริเ วณที่ ตั้ง ห องปฏิบัติ ก ารเชื้อ อันตรายแทน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

-๑๒(๒) ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งสวมอุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล ได แ ก ถุ ง มื อ ยางหนา
ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน
รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย หรือสวนที่
อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ
ตามที่ กํ า หนดในเทศบั ญ ญั ติ นี้ เว น แต มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ป ริ ม าณน อ ยไม จํ า เป น ต อ งใช ร ถเข็ น
จะเคลื่อนยายโดยผูปฏิบัติงานซึง่ มีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หามหยิบ
ดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหมแลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต อ งทํา ความสะอาดและฆ าเชื้อ โรครถเข็นและอุป กรณใ นการปฏิบัติง านอย างนอ ย
วันละครั้งและหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปในใชในกิจการอื่น
สวนที่ ๓
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือน
วา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย
(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
อบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของ
มูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

-๑๓(๖) กรณีสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติก ารเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับ อนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีการในเตาเผา ใหสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่นทราบเปนประจําภายใน
วันที่หาของทุกเดือน
ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีการอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาใหใชเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ และหอง
เผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวาเจ็ดรอยหกสิบองศาเซลเซียส และในการเผาควั นให
เผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวาหนึ่งพันองศาเซลเซียส ทั้ง นี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
ขอ ๓๒ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีการทําลายเชื้อดวย
ความรอนหรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานของชีวภาพโดยมีป ระสิท ธิภาพที่ส ามารถ
ทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส ปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
ภายหลัง การกําจัดมูล ฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง แลว ตองมีก ารตรวจสอบ
เกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๓๓ เศษของมูล ฝอยติดเชื้อที่เ หลือหลัง จากการเผาในเตาเผาหรือที่ผานการกําจัด
เชื้อแลวใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
..........................
ขอ ๓๔ หามมิใหผูใดดําเนินการ กิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๕ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประตัวขาราชการ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

-๑๔(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๓๖ เมื่อ ไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอต อใบอนุญ าต ใหเ จาพนัก งานทองถิ่ น
ตรวจสอบความถูก ตอ งของคําขอและความครบถว นของเอกสารหลัก ฐานทันที กรณีไมถูก ตองครบถว น
ใหเ จาพนักงานทอ งถิ่นแจง ตอ ผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่ม เติม เพื่อดํา เนินการ หากไมส ามารถดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมด วยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเ หตุจําเปนที่เ จาพนัก งานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญ าตหรือยัง ไมอาจมีคําสั่ ง
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
ขอ ๓๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓๘ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให มี อ ายุ ห นึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ อ อก
ใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต
ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
โดยงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ าลาย หรื อ ชํา รุ ดในสาระสํา คั ญ ให ผู ได รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํา รุ ดในสาระที่สํ า คัญ ใหผู ยื่ นคํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

-๑๕ขอ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุ ญ าตในเรื่อ งที่กํ า หนดไว เ กี่ย วกับ การประกอบกิ จ การตามที่ไ ด รับ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญั ติ นี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๔๒ เจาพนัก งานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิก ถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๔๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
..........................
ขอ ๔๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขนมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๔๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับ กรณีที่เ ปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยัง ดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

-๑๖ในกรณีผูที่มีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวน
ทองถิ่น
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
..........................
ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวาง
โทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๔๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

(นายนรภัทร ปลอดทอง)
ผูวาราชการจัหวัดภูเก็ต

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐
.........................................................
๑.คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ก.คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน
๑.กรณีที่มปี ริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร
หรือมีน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม
๒.กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือมีน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
ข.คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครัง้ คราว
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน ๒ รายการ
(๑) คาบริการ
(โดยกําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
(๒) คาเก็บและขน
(ก) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม
(ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราหนวยละ
(เศษไมเกิน ๕๐ ลิตร หรือไมเกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึง่ หนวย)

เดือนละ ๕๐๐ บาท

หนวยละ ๕๐๐ บาท

ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท

ครั้งละ ๑๓๐ บาท

หนวยละ ๑๓๐ บาท

-๒๒.คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
(๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม
(๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกิน ๖.๕ ลิตร หรือไมเกิน ๑ กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
(เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
๓.ใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

หนวยละ ๑,๕๐๐ บาท

หนวยละ ๒๕ บาท

๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

บาท
บาท

คําขอเลขที.่ .........../...........
(สําหรับเจาหนาที่กรอก)
แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เขียนที.่ ...................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ.......................
ขาพเจา.........................................................................อายุ..............ป สัญชาติ........................
โดย................................................................................................................เปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที.่ ........................หมูที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท.........................................................................ผูขออนุญาต
ขอยื่ นคํ าขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การรั บ ทํา การเก็ บ ขน และกํ าจัด มูล ฝอยติด เชื้ อ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.....................
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
( ) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารอื่น (ระบุ)............................................................
( ) ........................................................................................
( ) ........................................................................................
( ) ........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

-๒สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลมที่.................................ไดรับเรื่อง เมื่อวันที.่ ....................เดือน.....................................พ.ศ..........................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑.....................................................................................................
๒.....................................................................................................
๓.....................................................................................................
๔.....................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................................
(.............................................................)
ตําแหนง.........................................................
....................................................................................................................................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลมที่.................................ไดรับเรื่อง เมื่อวันที.่ ....................เดือน.....................................พ.ศ..........................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ
( ) ไมครบ คือ
๑.....................................................................................................
๒.....................................................................................................
๓.....................................................................................................
๔.....................................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักบานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..................วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เลมที่................เลขที.่ ................./...................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตให........................................................สัญชาติ......................
อยูบานเลขที.่ ....................หมูท.ี่ .....................ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด....................
หมายเลขโทรศัพท.....................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.................................
ตั้งอยูเลขที.่ ....................หมูที่......................ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด.......................
หมายเลขโทรศัพท.....................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ.......................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน............เลมที่..........เลขที.่ ...........
ลงวันที่...........................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๔.๑) ..................................................................................................................................
(๔.๒) ..................................................................................................................................
(๔.๓) ..................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที.่ ................เดือน.....................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ)..........................................................
(.............................................................)
ตําแหนง.........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนสิ้นใบอนุญาตสิ้น
อายุ

(มีตอดานหลัง)

(ดานหลัง)

วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

ที่ออกใบอนุญาต

ที่สิ้นใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

ลงชื่อ
วัน/เดือน/ป

เจาพนักงานทองถิ่น

เลขที่รับ.............../....................
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เขียนที.่ ...................................................
วันที่................เดือน................................พ.ศ.........................
ขาพเจา.....................................................................อายุ..................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที.่ .......................หมูที่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด...........................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตอ
เจาพนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อกิจการวา................................................................................................................
จํานวนคนงาน....................คน ตั้งอยู ณ เลขที.่ ..........................หมูที่....................ตําบล......................................
อําเภอ...................................จังหวัด......................................โทรศัพท..................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
๑...............................................................................................................................................
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