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หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เหตุผล 
 

 โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน     
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค            
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการ          
มูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์              
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใด                  
เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการเก็บค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการ             
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ      
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเมือง 
เร่ือง  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2564 

......................................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มเีทศบัญญัตวิ่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลหลักเมือง  โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลต าบลหลักเมือง  และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  จึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้ 

 

                 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเมือง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย           

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมือง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี

การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 

 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่ เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวิ นิจฉัยทางการแพทย์และการ

รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทั้งใน

การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

 (1)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์

และการใช้สัตว์ทดลอง 

 (2)  วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว สไลด์ และ            

แผ่นกระจกปิดสไลด์ 

 (3)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สาร

น้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง  

 (4)  มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 

 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก าจัด

มูลฝอยติดเชื้อ 

 “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง”  หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 “สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า 

 (1)  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง

ราชการ 

 (2)  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

 “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการ

ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่กระทรว ง

สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ”  หมายความว่า  สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถาน

บริการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์

หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย  ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไข

ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ

ทางราชการ 

 “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง

รับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

 “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

 “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่าง

อ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
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 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า เทศบาลต าบลหลักเมือง 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ข้อ 5  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ      

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดมูลฝอย                

ติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า

การขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือจะ

อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขน    

มูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

 ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก

ถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 

 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ หรือ

ก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืน ตามมาตรฐานที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รามทั้ง

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 8  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รามทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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 ข้อ 9  เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการ สถาน

บริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย

ตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเมื่อราชการส่วน

ท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายดังกล่าวจึงจะด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชิ้อด้วยตนเองได้ 

 ข้อ 10  ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้

ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้

ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย

หนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหนึ่ง 

 (2)  ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย

หนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง 

 (3)  ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่าง

น้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน (2) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ

วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 

 (4)  ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง (2)  และ (3) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (3) ก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่าง

น้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (3) เป็นผู้รับผิดชอบในการขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการก าจัดมูลฝอยติด

เชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมี

คุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 

 ข้อ 11  ในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช่

สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายของ

เอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ควบคุมดูแล ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ และด าเนินการเก็บและหรือก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 12  ในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของ

ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง

ราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ เก็บ ขน และหรือก าจัด     

มูลฝอยติดเชื้อเทศบัญญัตินี้ ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ในการขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและ

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแล

ให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ในการมอบให้บุคคลใดด าเนินการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด

ด าเนินกิจการรับท าการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาและเส้นทางขน 

ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคล

ดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 

 ข้อ 13  บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้

ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท า

การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณีมีหน้าที ่ 
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ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ

ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 14  ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และ             

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ของตน และด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก าหนดใน        

เทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด  2 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

ส่วนที่  1 
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 ข้อ 15  ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น

กล่องหรือถัง 

 (2)  มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เป็นถุง 

 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท าลายพร้อมกับการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

 ข้อ 16  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1)  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการ

แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของ

ของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

 (2)  ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว  ไม่

ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด าที่มีขนาด

สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกระโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง

ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด”       

ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง   สถานบริการการสาธารณสุข 
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ดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น

ใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็บวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่

เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรณหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ 

การขน และการก าจัด 

 ขอ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับ

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองท าดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม  

ท าความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหะน าโรค และจ าเปน    

ตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได  

 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  

 ขอ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองด าเนินการดังตอไปนี้  

 (1) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุ   

มูลฝอยติดเชื้อ โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดย

ทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมี

โอกาสที่สามารถจะท าได  

 (2) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่

เป็นกล่องหรือถังแลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่

เป็นถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน  

 (3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุม

หนึ่งของหองส าหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพ่ือรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในที่พักรวม   

มูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 

 (4) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรอการขนไปก าจัด และตองท าความสะอาดและฆาเชื้อโรคใน

ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง  

 ขอ 19 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปนอาคาร

เฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ ส าหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไป

ก าจัด  

 (1)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด  

 (2)  มีขนาดกวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 
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 (3)  พ้ืนและผนังตองเรียบ ท าความสะอาดไดงาย  

 (4)  มีรางหรือทอระบายน้ าทิ้งเชื่อมตอกับระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 (5)  มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 

 (6)  มีการปองกันสัตว แมลง เขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร เพ่ือ

สะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได  

 (7)  มีขอความเปนค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวที่หนา   

หองหรือหนาอาคาร  

 (8)  มีลานส าหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอรวบรวมน้ า

เสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตอง

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูทีส่ิบองศาเซลเซียสหรือต่ ากวานั้นได  

 ขอ 20 การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน

ไปก าจัดตองด าเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

 (1) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการฝกอบรม

การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา             

ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 (2) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน ผา    

ปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใด 

สวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองท าความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ

โดยทันท ี 

 (3) ตองกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เวนแตมีเหตุจ าเปน  

 (4) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นส าหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่

ก าหนดในขอ 22 เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจ าเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยาย โดยผู

ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได  

 (5) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ หาม

แวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด  

 (6) ตองกระท าโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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 (7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบดวยมือ

เปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา   หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ  แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือ 

กระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แลวท าความสะอาดดวยน้ ายาฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอน

เช็ดถูตามปกต ิ

 (8) ตองท าความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง และหาม

น ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน  

 ขอ 21 รถเข็นส าหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะ และเงื่อนไข 

ดังนี้  

 (1) ท าดวยวัสดุที่ท าความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ

ท าความสะอาดดวยน้ าได  

 (2) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน เพ่ือปองกันสัตว

และแมลงเขาไป  

 (3) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ   ห

ามน าไปใชในกิจการอื่น”  

 (4) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือส าหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย และ 

อุปกรณหรือเครื่องมือส าหรับใชท าความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลาที่ท าการ

เคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

 ขอ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได แตตองจัดให

มีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ  

 (1) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน  

 (2) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตวปวยไวคางคืน

ตามชนิดและจ านวนไมเกนิที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 (3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด 
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สวนที่ 2 

การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 ขอ 23 ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบใหด าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อ

แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นให้ด าเนิน        

กิจการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ ซึ่งรับ

ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของหองปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้อ

อันตรายตองจัดใหมี  

 (1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหมีจ านวนที่ เพียงพอ

กับการประกอบการหรือการใหบริการ   

 (2) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะต้องมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการฝก 

อบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 (3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการก าจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวม    มูล

ฝอยติดเชื้อ ต้องมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขนไปก าจัด 

และใหมีขอความเปนค าเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมีขนาดที่สามารถมองเห็น

ไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย  

 (4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาดกวางขวางเพียงพอ มี

รางหรือทอระบายน้ าเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบ าบัดน้ าเสีย และตองท าความสะอาดบริเวณที่จอด

เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ าเสมอ  

 ขอ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข  หรือ 

ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหอง

ปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองด าเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปนี้  

 (1)  ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเทานั้น  

 (2)  ตองขนอยางสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ

สถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจ าเปน  

 (3)  ผูปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
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  ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน       

ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือสวน

ใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองท าความสะอาดรางกาย หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติด

เชื้อโดยทันที  

  ข. ตองกระท าโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

  ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หาม 

หยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอย 

ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แลวท าความสะอาดดวยน้ ายาฆาเชื้อที่บริเวณ

พ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกต ิ

 (4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้อง

ระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 

 ห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน และให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่าง

น้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องท าความสะอาดในโอกาสแรก

ที่สามารถจะท าได ้

 ขอ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้  

 (1) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดไดงายไมรั่วซึม  

 (2) ในกรณีที่เปนยานพาหนะส าหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อภายในตัวถังของ

ยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียส หรือต่ ากวานั้นได และจะตองติดเครื่อง      

เทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย  

 (3) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานวา 

“ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”  

 (4) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของราชการ

ส่วนท้องถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นใหเปนผูด าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการ

ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นดวย

ตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขน     

มูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคล

นั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นใหอยางชัดเจนดวย 
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 กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการส่วนท้องถิ่นใหเปนผูด าเนินการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท า

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อ

ราชการส่วนท้องถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับแผนปายขนาดที่สามารถ

มองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอก

ตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (5) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ เหมาะสมส าหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจ า

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหล

ของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารส าหรับใชติดตอแจงเหตุ 

อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ  

 ขอ 26 ในกรณีที่ใชรถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่ก าจัด ที่อยูภายในสถานบริการการ

สาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยอนุโลม 

  

สวนที่ 3 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 ขอ 27 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตองด าเนินการดังตอไปนี้  

 (1) ตองก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  

 (2) ตองก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติด

เชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย   

 (3) ในระหวางรอก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บกักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะท าการก าจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนค าเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย  

 (4) จัดใหมีผูปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการฝกอบรม

การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร และระยะเวลาตามที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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 (5) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผูปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือส าหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ

และอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจ าบริเวณท่ีตั้งระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 (6) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาต ใชวิธีก าจัด

มูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอ่ืนที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา ใหสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตาม เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจ า

ทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเปนประจ าภายในวันที่หาของเดือน 

 ขอ 28 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้  

 (1)  เผาในเตาเผา  

 (2)  ท าลายเชื้อดวยไอน้ า  

 (3)  ท าลายเชื้อดวยความรอน  

 (4)  วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ขอ 29 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและหองเผา

ควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ ากวาเจ็ดร้อยหกสิบองศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผา   ดวย

อุณหภูมิไมต่ ากวาหนึ่งพันองศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือเห็นชอบ และใน

การเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 ขอ 30 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการท าลายเชื้อดวยไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อดวยความรอนหรือ

วิธีอ่ืนจะตองด าเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อบัคเตรี    

เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด  

 ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑ

มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแต

กรณ ีทั้งนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

 ขอ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผานการก าจัดเชื้อแลว        ให

ด าเนินการก าจัดตามวิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เปนอยางอ่ืน 

  

หมวด 3 
การออกใบอนุญาต 
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 ขอ 32 หามมิใหผูใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเปนธุรกิจ หรือโดยได

รับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

 ขอ 33 ผูใดประสงคจะเปนผูด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะตองยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ตามแบบท่ีก าหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

 ๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 

 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 

 (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (๔) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 

 (๕) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 

 (๖) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 

 (๗) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 (๘) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 (๙) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 ขอ 34 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา ที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น

ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงค าสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ก าหนดใน        

เทศบัญญัตินี้  

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีค าสั่งไมอนุญาต ได

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองม ีหนังสือ

แจงการขยายเวลาและเหตุจ าเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ ตามที่ได

ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี   ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ขอ 35 ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
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 ขอ 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให

ใชไดเพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเทานั้น  

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดยื่นค าขอพรอมกับเสียคา

ธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 ขอ 37 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ขอ 38 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระทีส่ าคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น ค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ 

ก าหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้  

 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจงความ       

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ใหผูยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานท้องถิ่นประกอบดวย  

 ขอ 39 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแห

งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตใน

เรื่องที่ก าหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงาน   ทองถิ่นมี

อ านาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน  

 ขอ 40 เจาพนักงานทองถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต    

 (1) ถูกสั่ งพักใชใบอนุญาตตั้ งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก         

 (2) ตองค าพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 (3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยทูี่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
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 ขอ 41 ค าสั่งพักใชใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหท าเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับค าสั่งดังกลาว ใหสงค าสั่งโดยทางไปรษณียตอบ

รับ หรือใหปดค าสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือ  

วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบค าสั่งแลวตั้งแตเวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปดค าสั่ง แลวแตกรณ ี 

 ขอ 42 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนก าหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  

หมวด 4 
คาธรรมเนียมและค่าปรับ 

 

 ขอ 43 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการขนมูลฝอยติด

เชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบใหบุคคลอื่นด าเนินการแทนจะตองเสียคาธรรม

เนียมการใหบริการขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการส่วนท้องถิ่น ตามอัตราที่ก าหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการส่วน ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ขอ 44 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ทาย      เทศ

บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ

กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม ภายในเวลาที่ก าหนด 

ใหช าระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจ านวนคาธรรมเนียมที่คางช าระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิก

การด าเนินกิจการนั้นกอนถึงก าหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป  

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางช าระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอ านาจสั่งใหผูนั้นหยุดการด าเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจ านวน  

 ขอ 45 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการส่วนท้องถิ่น 
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หมวด 5 
คาบริการขั้นสูง 

 

 ขอ 46 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจากผูใช

บริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

 

หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

 

 ขอ 47 ผูใดฝาฝนค าสั่งของเจาพนักงาน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่ ก าหนด

ไวในบทก าหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

   ประกาศ ณ วันที่               เดือน                   พ.ศ. 2564 

 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………………………….. 

         นายสินาด  รุ่งจรูญ 

  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง 

 

 

 

 

 เห็นชอบ 

 

 (ลงชื่อ)…………………………………………….. 

            (………………………….………….) 

              ผู้ว่าราชการจังหวดัราชบุรี 

 



อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเมือง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564 

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

๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 (ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน 

      ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร  

  หรือน้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม       เดือนละ     ๕๐๐    บาท 

      ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม  

  ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม  

  ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยละ     ๕๐๐   บาท 

   (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 

       - ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ 

      ๑)  ค่าบริการ 

  ก) ระยะทางห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมืองไม่เกิน ๑ กิโลเมตร 

            คิดอัตราครั้งละ   ๑,๕๐๐   บาท 

  ข) ระยะทางห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมืองตั้งแต่ ๑ ถึง ๓ กิโลเมตร 

           คิดอัตราครั้งละ   ๒,0๐๐   บาท 

  ค) ระยะทางห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมืองตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ กิโลเมตร 

           คิดอัตราครั้งละ   2,๕๐๐   บาท 

  ง) ระยะทางห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมืองมากกว่า ๕ กิโลเมตร ขึ้นไป 

            คิดอัตราครั้งละ   3,๐๐๐   บาท 

      ๒)  ค่าขน 

  ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร หรือน้ าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม   ครั้งละ  ๑๓๐ บาท 

  ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร หรือน้ าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 

       ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม 

       ในอัตราต่อหน่วย            หน่วยละ  ๑๓๐บาท 

       (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

       เศษเกิน ๕๐ ลิตร หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
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๒. ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (ก) ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

     ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ าหนักไมเ่กิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

  ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร หรือน้ าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม                                 

      ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม  

      ในอัตราต่อหน่วย         หน่วยละ ๑,๕๐๐ บาท 

         (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

         เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรอืเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 

      กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือน้ าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  

     ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ    ๒๕   บาท 

      (เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

     เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 

3. ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 3.๑ รับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ              ฉบับละ     3,๐๐๐   บาท 

 3.๒ รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ              ฉบับละ     ๕,๐๐๐   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ…………………………………………. 

       เขียนที่   ส านักงานเทศบาลต าบลหลักเมือง 
      วันที่……….เดือน……………….…………..พ.ศ………………….… 

ข้าพเจ้า………………………………………………………….………………..……….อายุ……………ปี  สญัชาติ……….………. 
เลขประจ าตัวประชาชน……………………..………….……………ตัง้อยู่บ้านเลขที่…………..………………….หมู่ที…่……….….…..
ต าบล……………….………….อ าเภอ…………………………….จังหวดั…………………….หมายเลขโทรศัพท์……………………..….. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
(  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร   

 สถานที่จ าหน่ายอาหาร    สะสมอาหาร     ชื่อสถานประกอบการ................................................... 
ประเภท……………………………………………….……..โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ…………………………….…ตารางเมตร 

(  )  กิจการตลาด ประเภทที่....................โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...................................................ตารางเมตร 
(  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท………………………….....ชื่อสถานประกอบการ......................................
 มีคนงาน….………....คน   ใช้เครื่องจักรขนาด………….…แรงม้า 
(  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท………………………….………………………………….. 
 ณ บริเวณ…………………………………..………………….….โดยวิธกีาร………………………..…………………………………. 
(  )  กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่……………………………………….……………………………………………………... 
 เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่…………………………..……………………………..……………… 
 เก็บขนมูลฝอยทั่วไป  โดยมีแหล่งก าจัดที่……………………………….……………………………………………………… 
 เก็บขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่……………………………………………………….……………. 
 เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหล่งก าจัดที่……………………………….………………………………………….………… 
 เก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีระบบก าจัดอยู่ที…่…………………………….…………………….……………. 

ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน และเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ   
           ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ............................  

 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง   ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ส าเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่มีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีการต่ออายุใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการ  ผู้ปฏิบัติ   
 ใบอนุญาต ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)    
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการประกันอัคคีภัย 

 ใบอนุญาตจากกรมการขนส่ง และอ่ืนๆ..................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

     (ลงชื่อ)……………………………….……………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (……………………….……………….) 

ค าขอเลขที่.................../............. 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที…่…………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ     ไม่ครบ ส่วนขาดคือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ............................  
 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง   ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ส าเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่มีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีการต่ออายุใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการ  ผู้ปฏิบัติ   
 ใบอนุญาต ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)    
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการประกันอัคคีภัย 
ใบอนุญาตจากกรมการขนส่ง และอ่ืนๆ..................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน……วัน  นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

       ลงชื่อ………………………..………………………… 
               (……………………………………………….) 
                                                                ต าแหน่ง……………………………………………   
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
เลขที…่…………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ     ไม่ครบ ส่วนขาดคือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ............................  
 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง   ใบมอบอ านาจ(กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ส าเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ที่มีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีการต่ออายุใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการ  ผู้ปฏิบัติ   
 ใบอนุญาต ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)    
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการประกันอัคคีภัย 
ใบอนุญาตจากกรมการขนส่ง และอ่ืนๆ..................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน……วัน  นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
      ลงชื่อ………………………………………………… 
            (……………………………………………….) 
                                                              ต าแหน่ง………………………………………….. 



ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
      (ลงชื่อ) 

                         (                               ) 
             ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรี.............................         
                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    วันท่ี……………………..…………………………………. 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เมื่อวันที่………………………………………… 
 
          (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้…………………..…………...…………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
          (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ………………………………………………………….…………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
          (ลงชื่อ)…………………………….……………………...... 

          (………………………….………………………) 
                                          ต าแหน่ง……………………………………………………. 

      วันที่…………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 

เล่มที่.....................เลขที่.................../...................... 
   

  (1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ........................................................ . สัญชาติ...........................
อยู่บ้านเลขท่ี ..........................หมู่ที่.......................ต าบล / แขวง ........................อ าเภอ / เขต ................................  
จังหวัด..................................โทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท............................................... 
ตั้งอยู่เลขที่..........................หมู่ที่... ...........ต าบล.............................อ าเภอ......................จังหวัด...........................
โทรศัพท์.................................. 
  อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.......................................บาท (..................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่.............................................  
 

  (2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลหลักเมือง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564 
 

 (3) หากปรากฎในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

 

  (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
       4.1)................................................................................................................ ........................... 
       4.2)......................................................................................................... .................................. 
 

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่....................เดือน............... ....................พ.ศ......................... 
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