เทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
*************************************
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไ ม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจาย
ของโรคและไม่ก่ อให้เกิ ดเหตุเดื อดร้ อ นราคาญต่อประชาชน และไม่ก่ อให้ เกิ ดมลพิษ ต่อ สิ่ง แวดล้ อมอี กด้ว ย
ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัดสมควรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์ การอนุญ าตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่ าบริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้ บริก ารเก็บ ขน หรือ กาจัดมู ลฝอยติดเชื้ อของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึง ตราเทศ
บัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลห้วยกระบอก
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562
*************************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลห้วยกระบอกโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกระบอกการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระบอกแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตั ด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อสผ้าต่าง ๆ และ
ท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
“การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลขอ
ทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึ งสถาน
พยาบาลสัตว์ของทางราชการ

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่ า สถานพยาบาลของราชการส่ ว นกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐตาม
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทาการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ตาม
ลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญ าตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์
ของทางราชการ
“ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ไ ด้รับใบอนุญ าตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ดาเนิ น การสถานพยาบาลสัต ว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองห้อง
ปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
*************************************
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการขน หรือกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น ผู้ดาเนินกิจการ

รับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือ
จะอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการ
คิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจาก
ถ่ายเท หรือทิ้งหรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ หรือกาหนดให้มีวิธี
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่น ตามมาตรฐานที่กาหนดตามเทศบัญญัติ นี้ รวมทั้งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัติ นี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๙ เทศบัญ ญั ติในส่วนที่ ว่าด้ วยการก าจัด มูลฝอยติด เชื้อให้ ใช้บั งคั บแก่ผู้ป ระกอบกิ จการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาเนินการ กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยตนเองด้วย และให้ส ถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิ บัติการเชื้ออัน ตรายนั้ นแจ้ง ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กาหนด และเมื่อ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ผู้ ด าเนิ น การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ด าเนิ นการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น มอบ
ให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับ ใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ อย่าง
น้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีหรือ เทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่าง
น้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้ าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ อ
อย่ างน้ อยสองคน โดยคนหนึ่ งต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดใน (๒) ส่ ว นอีก คนหนึ่ ง ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ สาเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๔) ในกรณีที่มีการดาเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และ
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วน ท้องถิ่น
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ของตน
อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแต่ งตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนิ นการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการ เชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ และดาเนินการเก็บและหรือกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
ข้ อ ๑๒ ในการเก็ บ ขน และหรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือ สถานพยาบาลสั ตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ว น
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ดาเนินการสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ใน
การเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบัญ ญัติ นี้ ดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัด มูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขน
และการกาจัด มู ลฝอยติ ด เชื้ อ แทนภายใต้ การควบคุ มดู แ ลของราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น และของบุ คคลซึ่ ง ได้ รั บ
ใบอนุญ าตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบให้บุคคลใดดาเนินการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญ าตให้
บุคคลใดดาเนินกิจการรับทาการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดระยะเวลาและ
เส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบั ติอื่น ๆ เพื่อปฏิบั ติการให้ เป็น ไปตามเทศบัญ ญั ตินี้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑๓ บุ ค คลซึ่ งราชการส่ว นท้ อ งถิ่ นมอบให้ ด าเนิ น การขนและก าจัด มู ลฝอยติ ดเชื้อ แทน
ภายใต้ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่ง ได้รับใบอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิ น
กิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกาจัด
มูล ฝอยติด เชื้ อ และด าเนิ น การเก็บ ขน และหรือ กาจั ดมู ลฝอยติด เชื้อ ให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ และ เงื่อนไข
ที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ ของตนและดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขที่กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
*************************************
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นกล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นถุง
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทาลายพร้อม
กับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๖ ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหล
ของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสาหรับ บรรจุมูลฝอยติ ดเชื้อที่ เป็น ถุง ต้องทาจากพลาสติ กหรือวัสดุอื่ นที่มี ความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดา ที่มี
ขนาดสามารถอ่านได้ชัด เจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ ” อยู่ภายใต้รูป หัวกะโหลกไขว้คู่กั บตราหรือสัญ ลักษณ์ ที่ใช้
ระหว่ างประเทศตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด และต้ อ งมี ข้ อ ความว่ า “ห้ ามน ากลั บ มาใช้ อี ก ” และ
“ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไ ด้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการ
การสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสาหรับ บรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกาจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอย
ติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการ
เก็บ การขน และการกาจัด
ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีไม่
รั่วซึมทาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ ที่เป็นพาหนะนาโรค
และจาเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ

ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสาหรับ
บรรจุ มูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสาหรั บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็ว
ที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทาได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อ ที่เป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่
หรือมุมหนึ่งของห้องสาหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักใน
ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปกาจัด และต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
โรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็ น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอ
การขนไปกาจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(๗) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มี ลานสาหรับ ล้ างรถเข็น อยู่ ใกล้ ที่พั ก รวมมูล ฝอยติ ดเชื้อ และลานนั้ นต้ องมี รางหรือ ท่ อ
รวบรวมน้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้
ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอ
การขนไปกาจัดต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้ องมีผู้ ป ฏิ บั ติง านซึ่ งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยบุ ค คลดั ง กล่ าวต้ อ งผ่ านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูล
ฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย โดย
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้น ก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง
และห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ ๒๑ รถเข็นสาหรับ เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมี ลัก ษณะและ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและ
สามารถทาความสะอาดด้วยน้าได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกัน
สัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติด
เชื้อ ห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น”
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ทา
การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ แต่ต้อง
จัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้
ค้างคืนตามชนิดและจานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ แทนภายใต้การควบคุมดูแ ลของราชการส่วนท้ อ งถิ่น และบุ คคลซึ่ งได้รับ ใบอนุญ าตจากเจ้าพนั กงาน

ท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการซึ่งรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบั ติการเชื้ ออัน ตรายเพื่ อน าไปกาจัดภายนอกสถานบริก ารการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้มีจานวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกาจัด
และให้มีข้อความเป็น คาเตือ นว่า “ที่ เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติ ดเชื้อ ” ด้วยสีแดง และมีขนาด ที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บ ยานพาหนะขนมู ลฝอยติด เชื้อที่ เป็ นสถานที่ เฉพาะมีข นาดกว้างขวาง
เพียงพอมีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และต้องทาความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนดโดยคานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ
สถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกาย หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที
ข. ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วย มือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับ บรรจุมูลฝอยติ ดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่
บริเวณพื้นนั้นก่อน เช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามนายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทาความสะอาดใน
โอกาสแรกที่สามารถจะทาได้
ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึก ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม

(๒) ในกรณี ที่เป็ น ยานพาหนะสาหรับใช้ขนขยะมูล ฝอยติดเชื้อจากที่ พัก รวมมู ลฝอยติ ดเชื้ อ
ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส หรือต่ากว่านั้นได้ และ
จะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของ
ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณี บุคคลซึ่งได้รับ มอบจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็ นผู้ดาเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้ การควบคุม ดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ทาการขนมูลฝอยติดเชื้ อ ให้ บุค คลนั้น แสดงชื่อ ราชการส่ วน
ท้องถิ่น ด้วยตัวหนังสือสี แดงที่มี ขนาดสามารถมองเห็ นได้ชัดเจนไว้ที่ภ ายนอกตัวถัง ด้านข้างทั้ งสองด้ านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้
ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องมือป้องกัน อัคคี ภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสาหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่อยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุ ข หรื อ ภายในบริ เวณที่ ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ อั น ตรายแทนยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๗ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะ
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทาการกาจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคาเตือนว่า “ที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย

(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่ง มีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจาบริเวณที่ตั้งระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธี
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการติดเชื้อ
อันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตาม เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เป็นประจาทุกเดือนและให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจาภายในวันที่
ห้าของเดือน
ข้อ ๒๘ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทาลายเชื้อด้วยไอน้า
(๓) ทาลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๙ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ และ
ห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน ให้เผา
ด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือเห็นชอบ
และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๐ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทาลายเชื้อด้วยไอน้าหรือวิธีทาลายเชื้อด้วยความ
ร้อนหรือวิธีอื่นจะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทาลาย เชื้อ
บัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิ ลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการกาจัดเชื้อแล้ว
ให้ดาเนินการกาจัดตามวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
*************************************
ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้ องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีที่ส่งไปกาจัด
ที่อื่น)
(๕) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๗) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๘) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๙) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ข้อ ๓๔ เมื่ อได้รับ คาขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือ คาขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้เจ้าพนัก งานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนั กงานท้อ งถิ่นแจ้ งต่ อผู้ยื่น คาขอให้แก้ ไขเพิ่มเติมเพื่ อด าเนิน การ หากไม่ส ามารถดาเนิน การได้ ในขณะนั้ น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญ าตหรือมีหนังสือแจ้ง คาสั่ง ไม่อนุญ าตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ใน เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มีเหตุ จาเป็ น ที่เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรือยั งไม่ อาจมี ค าสั่ง ไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร.
ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญ าตภายในสิบห้าวั น (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง พระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตตามเทศบัญ ญั ติ นี้ และการไม่ป ฏิบั ติหรือ ปฏิ บัติ ไม่ ถูกต้อ งนั้ น ก่อให้เกิ ดอัน ตรายอย่ าง
ร้ายแรงต่อ สุ ขภาพของประชาชน หรือมี ผลกระทบต่อ สภาวะความเป็ น อยู่ ที่เหมาะสมกับ การด ารงชีพ ของ
ประชาชน
ข้อ ๔๑ คาสั่งพั ก ใช้ ใบอนุญ าตและคาสั่ง เพิ กถอนใบอนุญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สือ แจ้ ง ให้ ผู้รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย์ต อบรับ หรือให้ ปิด คาสั่ งนั้น ไว้ในที่ เปิ ดเผยเห็ น ได้ ง่าย ณ ภู มิล าเนาหรื อสานั ก ทาการงานของผู้รั บ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
*************************************
ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูล
ฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตต้อ งเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญ าตตามอั ตราที่ ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน

เวลาที่ ก าหนด ให้ ช าระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้อ ยละยี่ สิ บ ของจ านวนค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งช าระ เว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๕ บรรดาค่ าธรรมเนี ยมและค่าปรับตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้เป็ น รายได้ข องราชการส่ว น
ท้องถิ่น
หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง
*************************************
ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
*************************************
ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(......................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562
ที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามมาตรา 20(4)
(1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
รายเดือน
วันละไม่เกิน 2 กิโลกรัม (13 ลิตร)
คิดอัตราเดือนละ
คิดเพิ่มทุกๆ 2 กิโลกรัม (13 ลิตร) หรือเศษของ 2 กิโลกรัม(13 ลิตร)
อัตราหน่วยละ
เป็นครั้งคราว
น้าหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม (500ลิตร)
ระยะทางที่เก็บขนไม่เกิน 50 กิโลเมตร
คิดครั้งละ
ระยะทางเกิน 50 กิโลเมตรขึ้นไป
คิดครั้งละ
น้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม (500 ลิตร)
คิดเพิ่มทุกๆ 75 กิโลกรัม (500 ลิตร)หรือเศษของ 75 กิโลกรัม (500 ลิตร)
อัตราหน่วยละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์
แทนด้วยการคิดค่าบริการ
(2) (ก) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
2 อัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตพึงเรียก
เก็บจากผู้รับบริการ ตามมาตรา20(5)
ค่าเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้คิดอัตราไม่เกินที่เทศบาลจัดเก็บตามข้อ(1)

100
100
1,000
2,000
200

2,000
2,000

