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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... 
 

หลกัการ 
ให้มีเทศบัญญติัเทศบาลตําบลเมืองแกลง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 
เหตุผล 

  โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรค  และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย  ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเช้ือมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ  ขน  และกําจัด  
สมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด       
มูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ        
จึงตราเทศบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ร่าง) 
เทศบญัญตัเิทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ. ... 
 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐(๙) มาตรา 60(๒) และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๒)  ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54  
มาตรา 55  มาตรา ๕๘ มาตรา 63  และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐)  เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล-
เมืองแกลง และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  จึงตราเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ  1  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง  เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
ติดเช้ือ พ.ศ. ...” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศ            
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลงแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน    
เทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 
  ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัติน้ี 
  “มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น    
ซึ่งถา้มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยน้ันแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 
  กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่ เ กิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์            
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
  (1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ       
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 
  (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว สไลด์     
และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
  (3)  วัส ดุซึ่ งสัมผัสหรือสงสัย ว่าสัมผัส กับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์                 
ที่ได้จากเลือด สารนํ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทําจากเช้ือโรคที่มีชีวิต เช่น สําลี ผ้าก๊อส      
ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
  (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ       
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ”  หมายความว่า  กระบวนการดําเนินการต้ังแต่การเก็บ  ขน  และ
กําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
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“ห้องรักษาผู้ ป่วยติดเช้ือร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเช้ือร้ายแรง           

ตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า 
  (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ 
  (2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“ สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ        
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงาน      
อ่ืนของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย ที่มิได้ต้ังอยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเช้ืออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทําการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเช้ืออันตราย ทั้งน้ี    
ตามลักษณะและเง่ือนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต             
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ ไ ด้รับใบอนุญาตให้ ต้ัง    
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง       
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดต้ังสถานพยาบาล       
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการ
ส ถ า นพย าบ า ล ต า ม กฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย ส ถ า นพย าบ า ล  แ ล ะ ผู้ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุญ า ต ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร                 
สถานพยาบาลสัต ว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัต ว์  และหมายความรวมถึงผู้ อํ านวยการ                 
หรือเจ้ าหน้าที่ ของรัฐที่ เ รียก ช่ืออย่าง อ่ืนซึ่ งรับผิดชอบดําเ นินการสถานพยาบาลของทางราชการ                  
และสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
  “ผู้ ดําเนินการห้องปฏิบัติการเ ช้ืออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่                
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ  ๕  ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
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หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
  ข้อ  ๖  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นอํานาจของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลตําบลเมืองแกลงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีมี เหตุ อันสมควรเทศบาลตําบลเมืองแกลงอาจมอบให้ บุคคลใดดําเ นินการ               
ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด            
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์        
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
  บทบัญญัติตามข้อน้ี  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตาม
กฎหมายหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  หรือกําจัด     
มูลฝอยติดติดเช้ือหรือเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่                  
การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน  ด้วยการคิดค่าบริการ  
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลเมืองแกลงและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
  ข้อ  ๘  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ  
เช้ืออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือ
เขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี      
  ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเช้ือ        
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนดหรือจัดไว้ให้ 

ให้เทศบาลตําบลเมืองแกลงจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้ งมูลฝอยติดเ ช้ือในที่หรือ             
ทางสาธารณะ หรือกําหนดให้มีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเช้ือถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานที่กําหนดตาม   
เทศบัญญัติน้ี  รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 

ข้อ  ๑๐  เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายท่ีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายน้ันแจ้งให้เทศบาลตําบล    
เมืองแกลงจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และ
เมื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการ
ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายดังกล่าวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเองได้ 
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  ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง เทศบาลตําบลเมืองแกลง          
อาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ไปร่วม
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้ 
  ข้อ 1๑ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัติน้ี ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข   
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย และเทศบาลตําบลเมืองแกลง รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาล         
ตําบลเมืองแกลงมอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง   
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน  และกําจัดมูลฝอย    
ติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเช้ือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ        
และหรือขนมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยหน่ึงคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา           
ไม่ ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา             
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหน่ึง 
  (2) ในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหน่ึงต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน (1) ส่วนอีกคนหน่ึงต้องมีคุณสมบัติสําเร็จ
การ ศึกษา ไม่ ตํ่ าก ว่ าป ริญญาตรีหรื อ เที ยบ เ ท่ า ในสาขา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใน ด้ านสุ ขา ภิบาล                   
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้านหน่ึง 
  (3) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ      
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีสมบัติตาม (2) ก็ได้ 
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเองของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่
เทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการน้ันจะต้อง
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของตน อย่างน้อยหน่ึงคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  ด้านใดด้านหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ  การขน  และการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง    
และวรรคสาม  อาจแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ 
  ข้อ 1๒ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือภายในสถานบริการการสาธารณสุข                 
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเช้ือ
อันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ือ
อันตราย  ควบคุมดูแลให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือตามเทศบัญญัติน้ี  และดําเนินการเก็บและ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติน้ี 
  ข้อ 1๓ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค เทศบาลตําบลเมืองแกลง สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดต้ังสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการน้ันแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด 
เช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 
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  ในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของบุคคลซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
มอบให้ดําเนินการเก็บ ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง                   
และของบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัด        
ขยะมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้เทศบาลตําบล
เมืองแกลงหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาม
เทศบัญญัตินี้ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ี
กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 
  ในการมอบให้บุคคลใดดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  หรือการออกใบอนุญาตให้
บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด            
ระยะเวลาและเส้นทางขน ตลอดจนเง่ือนไขหรือข้อปฏิบัติอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 
  ข้อ 1๔ บุคคลซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงมอบให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย      
ติดเช้ือแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน                  
ด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ       
การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเ ช้ือ  และดําเ นินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดมูลฝอยติดเ ช้ือ                   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 

ข้อ 1๕ ให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน  และหรือการกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด  
ในเทศบัญญัติน้ี 

 
หมวด 2 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลกัษณะในการจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ 

   
  ข้อ 1๖ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเช้ือในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ดังต่อไปน้ี 
  (1) มูลฝอยติดเช้ือประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ     
ที่เป็นกล่องหรือถัง 
  (2) มูลฝอยติดเช้ืออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือที่เป็นถุง 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทําลาย       
พร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน 
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ข้อ 1๗ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
(1) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน

ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด  และป้องกัน
การร่ัวไหลของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอย
ติดเช้ือ 

  (2) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่ เป็นถุง ต้องทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มี        
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับนํ้าหนัก กันนํ้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดําที่มี
ขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนํากลับมาใช้อีก” และ      
“ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง สถานบริการ
การสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุช่ือของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ  และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือน้ันใช้สําหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอย     
ติดเช้ือน้ัน ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 
  ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม        
ของการเก็บ การขน และการกําจัด  
  ข้อ 1๘ การเก็บมูลฝอยติดเช้ือในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ อาจจะจัดให้มีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือก็ได้ โดยภาชนะรองรับน้ันจะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมี     
ไม่รั่วซึม ทําความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค และ
จําเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
  ภาชนะรองรับตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ 1๙ การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน และต้องเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย    
ติดเช้ือได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือน้ันลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
โดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสท่ีสามารถจะทําได้ 
  (2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย    
ติดเช้ือที่เป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ       
มูลฝอยติดเช้ือที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให้แน่น 
  (3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเช้ือภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เช้ืออันตราย ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่
หรือมุมหน่ึงของห้องสําหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้รับการบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแล้ว เพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บ
กักในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหน่ึงวัน 
  (4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ เพ่ือรอการขนไปกําจัด และต้องทําความสะอาดและ        
ฆ่าเช้ือโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง 
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  ข้อ ๒๐ ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ ที่เป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการ
ขนไปกําจัด 
  (1) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัด 
  (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างน้อยสองวัน 
  (3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย 
  (4) มีรางหรือท่อระบายนํ้าทิ้งเช่ือมต่อกับระบบบําบัดนํ้าเสีย  
  (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
  (6) มีการป้องกันสัตว์  แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร     
เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
  (7) มีข้อความเป็นคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ”       
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
  (8) มีลานสําหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่ พักรวมมูลฝอยติดเ ช้ือ  และลานน้ันต้องมีราง             
หรือท่อรวบรวมนํ้าเสียจากการลา้งรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  ในกรณีที่ เ ก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเ ช้ือไว้ เ กินเจ็ดวัน ที่ พักรวมมูลฝอยติดเ ช้ือ              
ตามวรรคหน่ึงต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือตํ่ากว่าน้ันได้ 
  ข้อ 2๑ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ           
เพ่ือรอการขนไปกําจัดต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังน้ี 
  (1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเป้ือน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส      
มูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 
  (3) ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็น 
  (4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในข้อ 2๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย      
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 
  (5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย     
ติดเช้ือ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
  (6) ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
  (7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ  แล้วเก็บมูลฝอย   
ติดเช้ือหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วทําความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือ         
ที่บริเวณพ้ืนน้ันก่อนเช็ดถูตามปกติ 
  (8) ต้องทําความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง        
และห้ามนํารถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 
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ข้อ 2๒ รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยต้องมีลักษณะ        

และเง่ือนไขดังน้ี 
  (1) ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค        
และสามารถทําความสะอาดด้วยนํ้าได้ 
  (2) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแล้วต้องปิดฝาให้แน่น  เพ่ือป้องกัน
สัตว์และแมลงเข้าไป 

(3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น            
มูลฝอยติดเช้ือ ห้ามนําไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
  (4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือที่ตกหล่นระหว่าง การเคล่ือนย้าย 
และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสําหรับใช้ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือตกหล่นตลอดเวลาที่ทํา
การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
  ข้อ 2๓ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปน้ี จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือก็ได้        
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เป็นการเฉพาะ 
  (1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
  (2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์       
ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจํานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  (3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเช้ือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดบริเวณที่พักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง ให้มีลักษณะตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การขนมูลฝอยติดเช้ือ 

 
  ข้อ 2๔ เทศบาลตําบลเมืองแกลง รวมท้ังบุคคลซึ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงมอบให้              
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง และบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ ดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยติดเ ช้ือ โดยทําเป็นธุรกิจ                   
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือจากที่ พักรวม                   
มูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย เพ่ือนําไปกําจัดภายนอก
สถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ต้ังห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย ต้องจัดให้มี 
  (1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติน้ี โดยให้มีจํานวน           
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ 
  (2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะต้องมีความรู้เ ก่ียวกับมูลฝอยติดเ ช้ือ                
โดยผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  (3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับ               
ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ  ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้ได้จนกว่าจะขน
ไปกําจัด และให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
  (4) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายนํ้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย และต้องทําความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ืออย่างสมํ่าเสมอ 
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ข้อ 2๕ การขนมูลฝอยติดเช้ือจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก              
บริเวณที่ต้ังห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปน้ี 
  (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขยะมูลฝอยติดเช้ือเท่าน้ัน 
  (2) ต้องขนอย่างสมํ่าเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอย           
ติดเช้ือและสถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น 
  (3) ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 
       ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เป้ือน ผ้าปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วน
หน่ึงส่วนใดไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติด
เช้ือโดยทันที 
      ข. ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
      ค.กรณีที่มีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทาง  ห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า  ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ      
มูลฝอยติดเช้ือหรือกระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่  แล้วทําความสะอาดด้วยนํ้ายา    
ฆ่าเช้ือที่บริเวณพ้ืนน้ันก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเช้ือและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นในระหว่างการขน 
  ห้ามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน และให้ทําความสะอาดและฆ่าเช้ือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกหรือมีการร่ัวไหลต้องทําความสะอาดใน
โอกาสแรกที่สามารถจะทําได้ 
  ข้อ 2๖ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือต้องมีลักษณะและเง่ือนไขดังน้ี 
  (1) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม 
  (2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสําหรับใช้ขนมูลฝอยติดเช้ือจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ ภายใน
ตัวถังของยานพาหนะน้ันต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ และจะต้องติด
เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 
  (3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเช้ือ” 
  (4) กรณีเทศบาลตําบลเมืองแกลงทําการขนมูลฝอยติดเช้ือให้เทศบาลตําบลเมืองแกลง แสดง
ช่ือของเทศบาลตําบลเมืองแกลงด้วยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลตําบลเมืองแกลงให้เป็นผู้ดําเนินการขนมูลฝอยติดเช้ือ
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเมืองแกลงทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ ให้บุคคลน้ันแสดงช่ือเทศบาลตําบล
เมืองแกลงด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน      
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลน้ันไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือในบริเวณที่บุคคลภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจน
ด้วย  
 



-๑๐-  

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลเมืองแกลงให้เป็นผู้ดําเนินการรับทําการขน      
มูลฝอยติดเช้ือโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ให้บุคคลน้ันแสดงชื่อเทศบาลตําบลเมืองแกลงด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับ
แผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขในอนุญาต ช่ือ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลน้ัน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  (5) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
การร่ัวไหลของมูลฝอยติดเช้ือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  ข้อ 2๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีต้ังห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ             
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปกักเก็บในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือโดย
อนุโลม 

 
ส่วนที่ ๓ 

การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 

  ข้อ 2๘ การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1) ต้องกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามที่กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 
  (2) ต้องกําจัดมูลฝอยติดเช้ือภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากท่ีพักรวม    
มูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
  (3) ในระหว่างรอกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้ในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะ
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้ได้จนกว่าจะทําการกําจัด รวมท้ังจัดให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า “ที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย  
  (4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเช้ือซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  (5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย       
ติดเช้ือ รวมท้ังอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของ    
มูลฝอยติดเช้ือและอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจําบริเวณที่ต้ังระบบกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
  (6) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธี
กําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช้วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการติดเช้ือ
อันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 3๑ เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือเป็นประจําวันทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ันให้เทศบาลตําบลเมืองแกลงทราบเป็น
ประจําภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 
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ข้อ 2๙ การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ มีวิธีการดังน้ี 

  (1) เผาในเตาเผา 
  (2) ทําลายเช้ือด้วยไอนํ้า 
  (3) ทําลายเช้ือด้วยความร้อน 
  (4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยการเผาในเตาเผา  ให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือ                  
และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเช้ือให้เผาที่อุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 760 องศาเซลเซียส  และในการเผาควันให้
เผาด้วยอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
  ข้อ 3๑ การกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการทําลายเช้ือด้วยไอนํ้าหรือวิธีทําลายเช้ือด้วย      
ความร้อนหรือวิธีอ่ืนจะต้องดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทําลาย
เช้ือบัคเตรี เช้ือรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเช้ือได้หมด 
  ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการดังกล่าวตามวรรคหน่ึงแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เช้ือบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  ข้อ 3๒ เศษของมูลฝอยติดเช้ือที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรือที่ผ่านการกําจัดเช้ือแล้ว
ให้ดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
ใบอนญุาต 

 
  ข้อ 3๓ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับการทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 3๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
กําหนด 
  ข้อ 35 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น                
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน         
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น       
ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกน้ันด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้วย                
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน              
ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติน้ี 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกในอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง          

ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน                   
สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น                  
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน แล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกคร้ัง 
  ข้อ 36 ผู้ ได้รับอนุญาตต้องมารับในอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ              
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ 37 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเท่าน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
  ข้อ 38 ผู้ได้รับในอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ ได้รับ      
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ 4๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง   
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ 4๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติน้ี และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 
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ข้อ 4๒ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนในอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่
กรณี 
  ข้อ 4๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนในอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนในอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและคา่ปรบั 

 
ข้อ ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขน    

มูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และกําจัดมูลฝอยติดเช้ือแก่เทศบาลตําบลเมืองแกลงตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ ทั้งน้ี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
  ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 
 

หมวด ๕ 
ค่าบริการขัน้สงู 

  ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัติน้ีจะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี 

 
 
 
 



หมวด ๖ 
บทกาํหนดโทษ 

 
ข้อ 4๘ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีต้องระวางโทษ

ตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ประกาศ ณ วันที่......................................       

 
 
 
 
              (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
          นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
  เหน็ชอบ 
 
 
           (นายสุรศักด์ิ  เจริญศิริโชติ) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ทา้ยเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ. ... 

 

ลําดับ รายการ อัตราค่าเก็บ ขน 
(บาท) 

อัตราค่ากําจัด 
(บาท) 

๑ ค่าเก็บ ขน และกําจัด มูลฝอยติดเช้ือ   
๑.๑ ค่าเก็บ ขน และกําจัด มลูฝอยติดเช้ือ เป็นรายเดือน   
      ๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๑๓ ลิตร  
               หรือนํ้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม                  เดือนละ 

๓๐๐ ๒๐๐ 

      ๑.๑.๒ กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑๓ ลิตร  
              หรอืนํ้าหนักเกิน ๒ กิโลกรมั ใหค้ิดเป็นหน่วย 
               ทกุๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ ๒ กิโลกรัม  
               ในอัตราต่อหน่วย                                 หน่วยละ 
               (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  
               ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร 
               หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย)       
             

 
 
 

๓๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 

๑.๒ ค่าเก็บ ขน และกําจัดมลูฝอยติดเช้ือ เป็นครั้งคราว   
      ๑.๒.๑ คา่บริการ                                             ครั้งละ 
               - กรณีระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตรจากเทศบาล 
                 ตําบลเมืองแกลง คิดเป็น ๑๐๐ บาท 
               - กรณีระยะทางเกิน ๕ กิโลเมตรจากเทศบาล 
                 ตําบลเมืองแกลง เพ่ิมค่าบริการตามระยะทาง 
                 ที่เพ่ิมขึ้นกิโลเมตรละ ๑๐ บาท  
                 โดยค่าบริการต่อครั้งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๐ - 

      ๑.๒.๒ คา่เก็บ ขน และกําจัด 
               - กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  
                 หรือนํ้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม                ครั้งละ 
               - กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลติร  
                 หรือนํ้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรมั 
                 ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑๐๐ ลติร  
                 หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรมั  
                 ในอัตราต่อหน่วย                               หน่วยละ 
                 (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไมเ่กิน ๗.๕ กิโลกรัม  
                  ให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย 
                  เศษเกิน ๕๐ ลิตร หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรมั  
                  ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
 

 
 

๑๓๐ 
 
 
 
 

๑๓๐ 

 
 

๒๕ 
 
 
 
 

๒๕ 



. 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
๒ ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ 

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 ๒.๑ การรับทําการขนมูลฝอยติดเช้ือ                                               ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 
 ๒.๒ การทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                               ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐ 

 
 

 
 
 


