บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....................

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 20 มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว แล้ว ๗ วัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
-------------------------------ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่ง
ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
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(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทาด้วยแก้ว สไลด์ และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์
(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้ อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อต ผ้าต่างๆ
และท่อยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”
หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ง มิ ใ ช่ เ ป็น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ
(2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสั ตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสั ตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทาการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ ออันตราย ทั้งนี้
ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จั ดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ ด าเนิ น การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้
ด าเนิ น การสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล และผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่ นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการ
“ผู้ ป ระกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ อั น ตราย”
หมายความว่ า เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ ดาเนิ น การห้ องปฏิบั ติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้ จัดการหรือเจ้าหน้า ที่ ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวให้เป็นอานาจของเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 32 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ดาเนิ น กิจ การโดยทาเป็ น ธุร กิจ หรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการคิดค่าบริการในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 ผู้ ป ระกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติก ารเชื้ อ
อันตรายซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรือเขต
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พื้นที่ที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
กาจั ดมูล ฝอยติเชื้อเทศบาลตาบลหาดเสี้ ย ว จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้ว ยสุ ขลั กษณะตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีทเี่ ทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนดหรือจัดไว้ให้
ให้เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทาง
สาธารณะ หรื อ ก าหนดให้ มี วิ ธี ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ ถ่ า ย เท หรื อ ทิ้ ง โดยวิ ธี อื่ น ตามมาตรฐานหรื อ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 เทศบัญญัติในส่ว นที่ว่าด้ว ยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ให้ ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาเนินการกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และเมื่อเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข
หรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
ในการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาจร้อง
ขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวได้
ข้อ 10 ในการปฏิบั ติการตามเทศบัญญั ตินี้ ให้ ผู้ ป ระกอบกิจการสถานบริก ารการสาธารณสุ ข
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตาบล
หาดเสี้ยว มอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และ
บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ
หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(2) ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสาเร็จ
การศึ ก ษาไม่ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เทีย บเท่ า ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ นด้ า นสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
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(3) ในกรณีที่มีการดาเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน
และกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้ อ 11 ในการเก็ บ และหรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ภายในสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ซึ่ ง มิ ใ ช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดาเนินการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหมวด 2 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้
ข้อ 12 ในการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ย ว สภากาชาดไทย หรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องทางราชการ แล้ ว แต่ ก รณี ควบคุ ม ดู แ ลให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ด าเนิ น การ
สถานพยาบาลของทางราชการหรื อผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสั ตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้
ในการเก็บ การขน และหรือการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่ง เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
มอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และของบุคคลซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และดาเนินการเก็บ ขน และ
หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4
แห่งเทศบัญญัตินี้
ในการมอบให้บุคคลใดดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว กาหนดระยะเวลา
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และเส้ น ทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรื อข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ให้ บุ คคล
ดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ 13 บุ คคลซึ่ง เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยว มอบให้ ดาเนินการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อ และดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้
ข้อ 14 ให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมู ลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
----------------------------------------ข้อ 15 ภายใต้บังคับข้อ 17 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้
(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (1)
(2) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (2)ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้ง
เดียวและต้องทาลายพร้อมกับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ 16 ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 15 ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทาน ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกัน
การรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอย
ติดเชื้อ
(2) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทาจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม ภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดาที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า
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“มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนากลับมาใช้อีก” และ
“ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการ
การสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกาจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูล
ฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ การขน และการกาจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ การ
ขน และการกาจัด จะกาหนดขนาดของภาชนะสาหรับบรรจุมูล ฝอยติด เชื้อส าหรับใช้ในสถานบริการการ
สาธารณสุขใด หรือสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้
ข้อ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กาหนดใน ข้อ 15 อาจจะ
จัดให้มีภ าชนะรองรั บภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกัน
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค และจาเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มี ฝาปิดเปิดก็ได้ ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง
ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กาหนดในข้อ 15 โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะ
สาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทาได้
(2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อตามที่กาหนดในข้อ 15 (1) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กาหนดในข้อ 15 (2) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายใน
ห้องปฏิบัติการ เชื้ออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที
จะต้อ งจั ด ให้ มี ที่ห รื อ มุ มหนึ่ ง ของห้ อ งส าหรั บ เป็ นที่ ร วมภาชนะที่ไ ด้ บรรจุ มู ล ฝอยติ ดเชื้อ แล้ ว เพื่ อรอการ
เคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 19 เพื่อรอการขนไปกาจัด และต้อง
ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
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ข้อ 19 ภายใต้บังคับข้อ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น
ห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อเพื่อรอการขนไปกาจัด
(1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
(2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(3) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(4) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(7) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(8) มีลานสาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อ
รวบรวมน้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรค
หนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่านั้นได้
ข้อ 20 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขน
ไปกาจัดตามข้อ 19 ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ
ฝึกอบรมการป้ องกัน และระงับ การแพร่ เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูล ฝอยติดเชื้อ ตามหลั กสู ตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่
อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(3) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้
(5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอนและในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(6) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง
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ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายา
ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(8) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง
และห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้อ 21 รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลัก ษณะและเงื่อนไข
ดังนี้
(1) ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และ
สามารถทาความสะอาดด้วยน้าได้
(2) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อ
ป้องกัน สัตว์และแมลงเข้าไป
(3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น”
(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น
ตลอดเวลาที่ทาการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 ก็ได้
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วย
ไว้ค้างคืนตามชนิดและจานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
บริ เ วณที่ พั ก ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ลั ก ษณะตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
-----------------------------------------ข้อ 23 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว มอบให้ดาเนินการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
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แทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัดให้มี
(1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 25 โดยให้มีจานวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
(2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการ
ฝึ กอบรมการป้ องกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อหรื ออั นตรายที่อาจเกิด จากมูล ฝอยติด เชื้ อตามหลั กสู ตรและ
ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 1๙ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จน
กว่าจะขนไปกาจัด และให้มีข้อความเป็นคาเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ” ด้วยสีแดงและมี
ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และต้องทาความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่าเสมอ
ข้อ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 23 (1) เท่านั้น
(2) ต้องขนอย่างสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนด โดยคานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
(3) ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดใน
ข้อ 20 (2) (6) และ (7)
(3) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อ ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามนายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องทาความสะอาดในโอกาสแรก
ที่สามารถจะทาได้
ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(1) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสาหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ
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17 วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่า
กว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(4) กรณีเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
แสดงชื่อของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวให้เป็นผู้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อ เทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยว ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูล ฝอยติดเชื้อ พร้ อมกับแสดงแผ่ นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว มอบให้บุคคลนั้นดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ให้เป็นผู้ดาเนินการรับทาการขน
มูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อม
กับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(5) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสาหรับ
ใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ 26 ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ 21 ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัดตามหมวด 4 ที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อตามข้อ 25 ให้นาข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
-------------------------------------------ข้อ 27 การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กาหนดในข้อ 28
(2) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว กาหนด แต่ต้องไม่เกิน
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สามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย
(2) ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดยมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทาการกาจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคา
เตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
(3) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึ กอบรมการป้ องกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อหรื ออั นตรายที่อาจเกิด จากมูล ฝอยติด เชื้ อตามหลั กสู ตรและ
ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของ
มูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจาบริเวณที่ตั้งระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(5) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้
วิธีกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ 28 (1) ให้สถานบริการการสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 30 เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน
ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจาทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ทราบเป็นประจาภายในวันที่ห้าของทุกเดือน
ข้อ 28 การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(1) เผาในเตาเผา
(2) ทาลายเชื้อด้วยไอน้า
(3) ทาลายเชื้อด้วยความร้อน
(4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 29 การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้อง
เผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือเห็นชอบ
และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 30 การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทาลายเชื้อด้วยไอน้าหรือวิธีทาลายเชื้อด้วยความร้อนหรือ
วิธีอื่นตามข้อ 28 (2) (3) หรือ (4) จะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพที่สามารถทาลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
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ภายหลังการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 28 หรือที่ผ่านการกาจัดเชื้อ
ตามวิธีการตามข้อ 30 แล้ว ให้ดาเนินการกาจัดตามวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การออกใบอนุญาต
--------------------------------------------ข้อ 32 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 33 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ประกาศกาหนด
ข้อ 34 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหมวด ๑,๒,๓,๔ และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบท้ายในใบอนุญาต
(๒) หากปรากฏในภายหลั งว่า การประกอบกิ จการที่ได้ รับอนุญาตขัดต่ อกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
(๓) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๔) ต้องยิ นยอมให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข หรือผู้ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการ
ประกอบการค้านั้ นได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อตรวจหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๕) การอื่นใดตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดหรือเห็นสมควร
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ข้อ 35 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ได้
รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถู กต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 36 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 37 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญ าตและการอนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 38 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ท้ า ย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ ช าระค่ าปรั บ เพิ่มขึ้น อีกร้ อยละยี่สิ บของจานวนค่าธรรมเนีย มที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ ได้รั บ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 42 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุ ญาตถู กทาลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ ผู้ ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รั บ ใบอนุ ญาตตามข้อบั ญญัตินี้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้ภ ายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 44 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 45 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
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ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานั กทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 46 ผู้ ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของในเรื่องใด
หรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 48 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 49 ให้นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยวเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

ปิติ แก้วสลับสี
(นายปิติ แก้วสลับสี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ......................
....................................................................................
๑. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๓๐๐ บาท
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
เกิน ๑๓ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒ กิโลกรัมหรือ
ทุกๆ ๑๓ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๓๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือเศษไม่เกิน๖.๕ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน๑ กิโลกรัมหรือเกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
ให้เก็บค่าธรรมเนียม เป็น ๒ รายการ
๑. ค่าบริการเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ
๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าเก็บและขน
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๑๐๐ ลิตร
ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ๑๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ
๑๐๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๗.๕ กิโลกรัมหรือเกิน ๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ
(ก) รับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
(๑) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
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ไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
เกิน ๑๓ ลิตรให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ
๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑,๐๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑ กิโลกรัมหรือเกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
กรณีที่มีน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑ กิโลกรัม หรือทุกๆ๖.๕ ลิตรในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๒๐ บาท
(เศษไม่เกินครึ่งกิโลกรัมหรือเศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งกิโลกรัม หรือเศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
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บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ......................
....................................................................................
๑. อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๕๐๐ บาท
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
เกิน ๑๓ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒ กิโลกรัมหรือ
ทุกๆ ๑๓ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๕๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือเศษไม่เกิน๖.๕ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน๑ กิโลกรัมหรือเกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
ให้เก็บค่าธรรมเนียม เป็น ๒ รายการ
๑. ค่าบริการเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ
๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าเก็บและขน
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งละ ๑๓๐ บาท
- กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๑๐๐ ลิตร
ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ๑๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ
๑๐๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑๓๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๗.๕ กิโลกรัมหรือเกิน ๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๒. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
(๑) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
ไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
(๒) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณ
เกิน ๑๓ ลิตรให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ
๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตรในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑,๕๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
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เศษเกิน ๑ กิโลกรัมหรือเกิน ๖.๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
กรณีที่มีน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัมหรือไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑ กิโลกรัม หรือทุกๆ๖.๕ ลิตรในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๒๕ บาท
(เศษไม่เกินครึ่งกิโลกรัมหรือเศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งกิโลกรัม หรือเศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

