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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขต
เทศบาลตําบลชนแดน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดนว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลชนแดน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลชนแดน
และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2560"
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชนแดน ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
"มูลฝอยติดเชื้อ" หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัส
หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลการ
ให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่อง
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และ
การใช้สัตว์ทดลอง
(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทําด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจก
ปิดสไลด์
(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ํา
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สําลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

/”เจ้าพนักงานท้องถิ่น”...
-2"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน
"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
"ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น
"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
"ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
"ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง" หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"สถานบริการการสาธารณสุข" หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของทาง
ราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ
"สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ" หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาด
ไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ

/”ผู้ดําเนินการ...
-3"ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข"
หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อํานวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
"ผู้ป ระกอบกิ จ การห้ องปฏิ บัติก ารเชื้ ออัน ตราย"
หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ค รอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
"ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย" หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
"ใบอนุญาตการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ" หมายความว่า เอกสารที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้กับผู้ดําเนิน
กิจการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้เท่านั้น
"ใบอนุญาตกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ" หมายความว่า เอกสารที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้กับผู้ดําเนิน
กิจการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้เท่านั้น
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลชนแดนในเรื่องใดหรือทุกเรื่อง รวมทั้งให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลชนแดน ให้เป็นอํานาจของเทศบาลตําบลชนแดน
เท่านั้น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลตําบลชนแดนอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลชนแดนอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
เทศบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๓3 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในทีห่ รือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก ถ่าย เท
หรือทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลกําหนดหรือจัดไว้
ให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะหรือกําหนดให้มี วิธีกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงหรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายซึ่งอยู่ใน
เขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลตําบลชนแดน หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตําบลชน
แดนมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตําบลชนแดน ตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลตําบลชนแดน จะต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

/ข้อ 9 ห้ามมิให้...
-4ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นในทีห่ รือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมไว้
ณ แหล่งกําเนิดโดยทางเทศบาลตําบลชนแดน หรือบุคคลอื่นที่เทศบาลมอบหมายให้ดําเนินการแทน หรือผู้ได้รับ
อนุญาตจะดําเนินการเก็บขนตามวัน เวลาที่กําหนด
ข้อ ๑o เทศบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดําเนินการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วยและให้
สถานบริ การการสาธารณสุขหรื อห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้เทศบาลตําบลชนแดนที่สถานบริ การการ
สาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อเทศบาลตําบลชนแดนได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดําเนินการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งเทศบาลตําบลชนแดนอาจร้องขอให้หน่วยงาน
อื่นที่มีความรู้ไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลชนแดนได้
ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการสาธรณสุข ผู้ประกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเทศบาลตําบลชนแดนรวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตําบลชนแดนมอบให้ดําเนินการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดนและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการแล้วแต่กรณีดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขนมูลฝอย
ติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสอง
คน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใด
ด้านหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารเก็ บ การขน และการกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยตนเอง
ของเทศบาลตําบลชนแดน หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่เทศบาล
ตําบลชนแดน หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของตนอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้าน
หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม (๑) (๒) และ(๓) อาจแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๑๒ การเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช่สถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ หรื อภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออั นตรายของเอกชนให้ผู้
ประกอบกิ จ การสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ อั น ตราย ควบคุ ม ดู แ ลให้
ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม ข้อ ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) ดําเนินการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้

/ข้อ 13 ในการ...
-5ข้อ ๑๓ ในการ เก็บ ขน และหรือ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลตําบลชนแดนหรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรื อ สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องทางราชการ ให้ เ ทศบาลตํ า บลชนแดน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือ ผู้ ดํา เนิ น การสถานพยาบาลของทางราชการหรื อผู้ดํ าเนิ น การสถานพยาบาลสั ตว์ข องทางราชการนั้ น แต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดําเนินการเก็บขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ แห่งเทศบัญญัตินี้
ในการเก็ บ การขนและหรื อ การกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของบุ ค คลซึ่ ง เทศบาลตํ า บลชนแดน มอบให้
ดําเนินการเก็บขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดนและของบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เทศบาลตําบลชนแดน หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาม ข้อ ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการเก็บ ขนและ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ แห่งเทศ
บัญญัตินี้
ในการมอบให้บุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เทศบาลตําบลชนแดน กําหนดระยะเวลาและเส้นทางขนตลอดจน
เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ อื่ น ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ บุ ค คลดั ง กล่ า วถื อ ปฏิ บั ติ ไ ว้ ด้ ว ย (ข้ อ ๙
กฎกระทรวง)
ข้อ ๑๔ บุคคลซึ่งเทศบาลตํ าบลชนแดน มอบให้ดําเนินการเก็บ ขนและกําจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดน และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการการเก็บ
ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการไว้ ตามข้อ ๖
วรรคสาม มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ แห่งเทศบัญญญัตินี้
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดําเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของตนดําเนินการ
เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ แห่ง
เทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะ
ตาม ข้อ ๑๗(๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
คุณลักษณะตามข้อ ๑๗ (๒)
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องทําลายพร้อมกับการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น

/ข้อ 17 ภารชนะ...
-6ข้อ ๑๗ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๑๖ ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการแทง
ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลว
ภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ําหนักกันน้ําได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสงและมีข้อความสีดําที่มีขนาดสามารถ
อ่านได้ชัดเจนว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า "ห้ามนํากลับมาใช้อีก" และ "ห้าม
เปิด" ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้
สําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ระบุวันที่ที่เกิดมูล
ฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บการ
ขน และการกําจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ การขนและการกําจัดจะ
กําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใดหรือสําหรับใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ ๑๖ อาจจะจัดให้มี
ภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อสารเคมีไม่
รั่วซึม ทําความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคและ
จําเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง สามารถนํากลับให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและทํา
ความสะอาดฆ่าเชื้ออยู่เสมอ
ข้อ ๑๙ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อตามที่กําหนดในข้อ ๑๖ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็ว
ที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่
กําหนดในข้อ ๑๖ (๑) แล้วปิดฝาให้แน่นหรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๖ (๒) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้อง
สําหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วเพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้าม
เก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๒o เพื่อรอการขนไปกําจัดและต้องทําความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่มีการขนมูลฝอยติดเชื้อเสร็จสิ้น

/ข้อ 20 ภายใต้...
-7ข้อ ๒o ภายใต้บังคับข้อ ๒๓ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไป
กําจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(๗) มีข้อความเป็นคําเตือนและเข้าใจง่ายโดยมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า "ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ" ไว้
ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคารพักขยะ
(๘) มีลานสําหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ําเสีย
จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้อง
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑o องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้นได้
ข้อ ๒๑ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด
ตามข้อ ๒o ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไป
สัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและต้องบันทึกเหตุจําเป็นนั้นลงใน
ตารางเวลาที่กําหนดไว้ด้วย
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนด
ในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี
คุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอนและ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะ
หรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยนหรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า
ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นใน
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามนํา
รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไปใช้ในกิจการอย่างอื่นและให้เก็บแยกต่างหาก

/ข้อ 22 รถเข็น...
-8ข้อ ๒๒ รถเข็นสําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทํา
ความสะอาดด้วยน้ําได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์และ
แมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้าม
นําไปใช้ในกิจการอื่น"
(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่ องมือสํ าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้าย และ
อุป กรณ์ หรื อ เครื่อ งมื อสํ าหรั บใช้ทํ า ความสะอาดและฆ่า เชื้อ บริ เ วณที่ มู ล ฝอยติด เชื้ อ ตกหล่ น ตลอดเวลาที่ ทํา การ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒o ก็ได้ แต่ต้องจัด
ให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตาม
ชนิดและจํานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๔ เทศบาลตําบลชนแดน รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตําบลชนแดน มอบให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดน และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึ่งรับทํา
การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
เพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ ๒๖ โดยให้มีจํานวนที่เพียงพอกับการ
ประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัด ซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อตามข้อ ๒๐ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปกําจัดและให้
มีข้อความเป็นคําเตือนว่า "ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีราง
หรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย และต้องทําความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่จอดเก็บ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ําเสมอ

/ข้อ 24 การขนมูลฝอย...
-9ข้ อ ๒๕ การขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากที่ พั ก รวมมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเชื้ อ อั น ตรายเพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ภายนอกสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข หรื อ ภายนอกบริ เ วณที่ ตั้ ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๔ (๑) เท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่
จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น
(๓) ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ ๒๑(๒) (๖) และ
(๗)
(๔) ผู้ ขั บขี่ ย านพาหนะขนมูล ฝอยติด เชื้ อ และผู้ ป ฏิบั ติง านประจํ า ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติด เชื้อ ต้ อ ง
ระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ า มนํ า ยานพาหนะขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ไปใช้ ใ นกิ จ การอย่ า งอื่ น และให้ ทํ า ความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องทําความสะอาดใน
โอกาสแรกที่สามารถจะทําได้
ข้อ ๒๖ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดได้ง่าย ไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสําหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ วรรค
สอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑o องศาเซลเซียส หรือต่ํากว่านั้นได้และ
จะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า "ใช้
เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"
(๔) กรณีเทศบาลตําบลชนแดน ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อให้เทศบาลตําบลชนแดน แสดงชื่อของเทศบาล
ตําบลชนแดน ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลตําบลชนแดน ให้เป็นผู้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลชนแดน ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตําบลชนแดน ด้วย
ตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เชื้อพร้อมกับแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่เทศบาลตําบลชนแดน มอบให้บุคคลนั้นดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลชนแดน ให้เป็นผู้ดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อ
เทศบาลตําบลชนแดน ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูล
ฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสําหรับใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ใน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ

/ข้อ 27 ในกรณีที่ใช้...
-10ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ ๒๒ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดตามหมวด ๔ ที่อยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตาม
ข้อ ๒๖ ให้นําข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด๔
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดใน ข้อ ๒๙
(๒) ต้องกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่เทศบาลตําบลชนแดน กําหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒o โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคําเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้ง
อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ ๒๙(๑) ให้สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๓๑ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เป็นประจําทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้น ให้เทศบาลตําบลชนแดน ทราบเป็นประจําภายในวันที่ห้า
ของทุกเดือน
ข้อ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อด้วยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อ ๒๕ กฎกระทรวง)
ข้อ ๓o การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน
การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า ๗๖o องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า
๑,ooo องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการ
ควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

/ข้อ 31 การกําจัด...
-11ข้อ ๓๑ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทําลายเชื้อด้วยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อด้วยความร้อน หรือวิธีอื่น
ตามข้อ๒๙ (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถ
ทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลั ง การกํ า จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัส ซับทิลิส
แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ ๓๐ หรือที่ผ่านการกําจัดเชื้อตาม
วิธีการตามข้อ ๓๑ แล้วให้ดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปเว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นอย่างอื่น
(ข้อ ๒๘ กฎกระทรวง)
หมวด ๕
การออกใบอนุญาตค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตําบลชนแดน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตําบลชนแดน จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบฉบับจริง
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาตพร้อมแนบฉบับจริง
(๓) สําเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งของกิจการ หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบ
กิจการ
-แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง
-สําเนาแบบก่อสร้างของอาคารที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
-ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
-หลักฐานแสดงว่ามีความรู้ในการประกอบกิจการของผู้ขอใบอนุญาต
-ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน ๖ เดือน
-หลักฐานการประกันอัคคีภัยของสถานประกอบกิจการ
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ใบอนุญาตจากกรมขนส่งขับขี่ยานพาหนะ (กรณีของพนักงานขับรถ)
-เล่มทะเบียนยานพาหนะและยานพาหนะที่ใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) หลั ก ฐานการมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกรณี ก ารต่ อ
ใบอนุญาต
(๖) ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับเก่าที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)
(๘) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลชนแดน เห็นสมควร ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๓๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หมวด ๓ ของเทศบัญญัตินี้

/(2) ผู้ขอรับใบอนุญาต...
-12(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ของเทศบัญญัตินี้
(๓) ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตดํา เนิน กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขนและกํ า จั ดมู ล ฝอยติ ด เชื้ อต้ อ งเป็ น ปฎิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ ของเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอใบอนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เมื่อคําขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วในกรณียื่นขออนุญาตรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะทําการตรวจสภาพ
ด้านสุขลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ เครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ข อ
ใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัติ
นี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลชนแดน เท่านั้น
การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมหรือมา
ชําระค่าธรรมเนียมหลังยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นอายุในใบอนุญาตฉบับเดิมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดไว้ข้างต้น
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราและตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน

/ข้อ 40 บรรดา...
-13ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลชน
แดน
ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่
เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมตาม
แบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุ ญาตสู ญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํ าสํ าเนาบันทึ กการแจ้งความต่ อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น พร้ อ มเอกสารตามข้ อ ๓๔
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ า รุด ในสาระที่สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุญ าตนํ า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสารตามข้อ ๓๔ ประกอบด้วยประกอบด้วย
ข้อ ๔๔ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขดังนี้
(๑)ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคําว่า“ใบแทน”กํากับไว้และให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทนพร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) บั น ทึ ก ด้ า นต้ น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หายถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ของ
ใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่เลขที่ปีพ.ศ.ของใบแทนใบอนุญาต
หมวดที่ ๖
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ในการนี้ให้มี
อํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศบัญญัตินี้หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ยึด หรื ออายั ดสิ่ งของใดๆที่อ าจก่อ ให้ เ กิด อัน ตรายต่อ สุข ภาพของประชาชนเพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น
(๕) เก็บหรือนําสิ่งของใดๆที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะเป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

/ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
-14ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลชนแดน ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยและให้บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
นั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๔๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้
ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเและได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๕๐ ในการปฎิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวดที่ ๗
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐(๑) (๒) (๓) หรือ (๖)ใน
กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
ลําดับ
1

รายการ
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
รายเดือน
- กรณีที่มนี ้ําหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร
คิดอัตราเดือนละ
- กรณีที่มนี ้ําหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรัมหรือ
ทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร
คิดอัตราเดือนละ
เป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครัง้
คิดอัตราเดือนละ
- กรณีที่มีมลู ฝอยติดเชื้อมีนา้ํ หนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ให้คดิ อัตราเพิ่มอีกครั้ง
ละ
- กรณีที่มีมลู ฝอยติดเชื้อมีนา้ํ หนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 75 กิโลกรัมหรือ
ทุก ๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือแต่ละ 500
ลิตร
ให้คดิ อัตราเพิ่มอีกครัง้ ละ

บาท

300.-

300.3,000.400.-

400.-

2
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ (ต่อปี)
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ต่อปี)
ฉบับละ

ลําดับ
1
2

10,000.10,000.-

บัญชีอตั ราค่าบริการขัน้ สูงในการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
รายการ
บาท
50
อัตราค่าเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
กิโลกรัมละ
อัตราค่ากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
10
กิโลกรัมละ

เลขที่รับ........................../....................

แบบ มต.1

คําขอใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลตําบลชนแดน
เขียนที่...................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............................ปี สัญชาติ...................................
อยู่บ้านเลขที่...................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์.....................................................................
ขอยื่นแบบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อต่อนายกเทศมนตรี
ตําบลชนแดน
โดยใช้ชื่อกิจการว่า............................................................................................ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....................................
หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์..................................................Email……………………………………..
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
 3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. สําเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคล
 5. บัญชีอัตราการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
 6. อื่น ๆ ...............................................................................................
แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.......................................................)

แบบ มต.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลตําบลชนแดน
เล่มที่............................เลขที่...................../.............................
ข้อ 1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....................................................................สัญชาติ.............................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................................
ตําบล.............................................อําเภอ......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์....................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตําบล...............................อําเภอ........................จังหวัด...............
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................................บาท (.................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่.......................ลงวันที่...................เดือน.................................พ.ศ....................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............................หมู่ที่.......................ตําบล...............................อําเภอ........................จังหวัด...............
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................
ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดนว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ..............
2. ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.
ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..................................เดือน........................................พ.ศ...........................
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดให้เมื่อวันที่..................................เดือน........................................พ.ศ...........................

ลงชื่อ....................................................
(............................................................)
(นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน)
คําเตือน

1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

