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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญตัิการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. ... 

********************************************************** 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญตัิวาดวยการจัดการมลูฝอยตดิเชื้อ 

เหตผุล 

โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

ประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปองกันไมใหมีกาแพร 

กระจายของโรคและไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอประชาชน และไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีก

ดวย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดําเนินการหลายขั้นตอนตั้งแตการเก็บ ขน และกําจัด สมควร

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ         

การอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือ  

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัด  

มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นและอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย    

การคิดคาบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ราง ) 

เทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบญัญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยตดิเชือ้ อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ   

มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ               

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของ          

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ เทศบัญญตัินี้เรียกวา “เทศบัญญตัิเทศบาลนครอุบลราชธานี  เร่ือง การจัดการมูลฝอย

ตดิเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๒  

 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแลวเจ็ดวัน  

ขอ ๓ ในเทศบญัญตัินี ้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 

ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได  

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและ       

การรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว 

รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ  

(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ      

หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

 (๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว สไลด 

และแผนกระจกปดสไลด  

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ได     

จากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอส        

ผาตาง ๆ และทอยาง 

(๔) มูลฝอยทกุชนดิที่มาจากหองรักษาผูปวยตดิเชื้อ 

 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน และ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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 “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรง         

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา  

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถาน  

พยาบาลของทางราชการ  

(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง 

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐ       

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการ 

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่น 

ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน 

สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยาง   

จากรางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการ 

ตรวจวิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย 

ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให 

ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถาน   

พยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการ     

สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทาง 

ราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ 

 “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่อ 

อยางอื่นซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  

“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง 

หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
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“ผูดําเนินการหองปฏบิตัิการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาทีท่ี่เรยีก ชื่อ

อยางอื่นซ่ึงมีหนาที่รับผดิชอบดําเนินการหองปฏิบตักิารเชือ้อันตราย “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี      

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้      

และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการ ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้   

 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

********************************************************** 

ขอ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการ          

สวนทองถิ่น  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ 

ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือ      

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน       

ผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการก็ได 

 ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน 

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบให          

บุคคลอื่นดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอย           

ติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพร               

ใหประชาชนทราบ  

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ 

นอกจากถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 
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ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ 

หรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถาย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่น ตามมาตรฐานที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ 

รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ ๘ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๙ เทศบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหใชบังคับแก ผูประกอบกิจการ 

สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอย             

ติดเชื้อดวยตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย นั้นแจงใหราชการ

สวนทองถิ่นจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไป ตามมาตรฐานที่กําหนด 

และเมื่อราชการสวนทองถิ่นไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ

หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดวยตนเองได  

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการ การสาธารณสุข 

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล ซึ่งราชการสวนทองถิ่น

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยติด เชื้อโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและ 

หรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร 

การแพทย ดานใดดานหนึ่ง 

 (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จ 

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรม 

สิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง  

(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ            

ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  

ของราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ                   
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แตราชการสวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น    

จะตองแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขา  

วิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  

ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกัน ในการ

เก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง อยางนอย

หนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใด ดานหนึ่งเปน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได  

เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได  

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข 

ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

มอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับ 

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ    

เทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตรการแพทย                    

ดานใดดานหนึ่ง  

(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้อ     

อยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ดานใดดานหนึ่ง  

(๓) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๒) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จ 

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

และวิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง  

(๔) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขน 

และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได 

 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของราชการ 

สวนทองถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตราชการสวน 
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ทองถิ่น หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นจะตองแตงตั้ง 

เจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เปนผูรับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอย   

ติดเชื้อนั้น หรืออาจแตงตั้งเจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคนซึ่งตองผานการอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ      

ในการขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอก 

ซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได  

ขอ ๑๑ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข                

ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการหรือภายในหองปฏิบัติการ             

เชื้ออันตรายของเอกชน ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติ              

การเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการ     

เชื้ออันตรายจัด ใหมี เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกํา จัดมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้              

และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด                  

ไวในเทศบัญญัตินี้  

ขอ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่นหรือสถาน 

พยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ 

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูดําเนินการสถาน 

พยาบาลของทางราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการเก็บ ขน และหรือกํ า จัดมูลฝอยติดเชื้ อเทศบัญญัตินี้  ดํา เนินการเก็บ  ขน และหรือกํา จัด                         

มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้  

ในการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการ 

ขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และของบุคคลซึ่งได      

รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทํา             

เปน ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนด วยการคิดค าบริการ ให ราชการสวนทองถิ่ นห รือ                   

เจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และดําเนิน    

การขนและกําจัด มูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามที่กําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้      

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ในการมอบใหบุคคลใดดาเนินการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาต  

ใหบุคคลใดดาเนินกิจการรับทําการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดระยะเวลา 



๘ 
 

และเสนทางขน ตลอดจนเงื่ อนไขหรือขอปฏิบัติ อื่นๆ เพื่ อปฏิบัติ การให เปนไปตามเทศบัญญัติ                        

นี้และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย  

ขอ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน 

ภายใตควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนิน 

กิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

แลวแตกรณี มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ                    

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 

เงื่อนไขที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ ๑๔ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบตัิการเชื้ออันตราย 

และเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัด        

มูลฝอยติดเชื้อของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข    

ที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 

หลกัเกณฑ วิธีการ และมาตรการเกีย่วกบัสุขลกัษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ 

********************************************************** 
 

สวนที่ ๑ 

การเก็บมลูฝอยติดเชื้อ 

********************************************************** 
 

ขอ ๑๕ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ ดงัตอไปนี ้

 (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย        

ติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง 

 (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ           

มูลฝอยตดิเชือ้ที่เปนถงุ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียวและตองทําลาย 

พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  

 

 

 

 



๙ 
 

ขอ ๑๖ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตองมคีุณลักษณะดังตอไปนี ้

 (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดทุี่แขง็แรง ทนทาน 

ตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่ว 

ไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  

(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ 

เหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมร่ัวซึมและไมดูดซึม  

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดํา      

ที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณ      

ที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และตองมีขอความวา “หามนํากลับมาใชอีก” และ 

“หามเปด” ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการ 

การสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะสําหรับ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันที่เกิด    

มูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย  

ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีไดหลายขนาดตามความเหมาะสม       

ของ การเก็บ การขน และการกําจัด  

ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดใหมีภาชนะ 

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอ    

สารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปน 

พาหนะนําโรคและจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได  

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้งแตตองดแูลรกัษาใหสะอาดอยูเสมอ 

 ขอ ๑๘ การเกบ็มลูฝอยตดิเชื้อ ตองดําเนินการดังตอไปน้ี  

(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสําหรับ 

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย    

ติดเชื้อไดโดยทันทีที่ เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย         

ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได 

(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อที่เปนกลองหรือถังแลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ   

มูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุงแลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน  



๑๐ 
 

(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการ 

เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัด        

ใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยาย         

ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน  

(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปกําจัด และตองทําความสะอาดและ     

ฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหน่ึงคร้ัง  

ขอ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เปนหองหรือเปน 

อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ         

เพื่อรอการขนไปกําจัด 

(๑) มีลกัษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ทีส่ะดวกตอการขนมลูฝอยตดิเชื้อไปกําจัด  

(๒) มีขนาดกวางเพยีงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อไดอยางนอยสองวัน  

(๓) พื้นและผนังตองเรยีบ ทําความสะอาดไดงาย  

(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชือ่มตอกบัระบบบําบดัน้ําเสยี 

(๕) มีลกัษณะโปรง ไมอับชื้น  

(๖) มีการปองกันสัตว แมลง เขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร 

เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”       

ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร  

(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือ         

ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด เชื้อไวเกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ         

ตามวรรค หนึ่ง ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้นได  

ขอ ๒๐ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ       

เพื่อรอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  

(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการฝก 

อบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะ    

เวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก  ถุ งมือยางหนา              

ผากันเปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติ     



๑๑ 
 

งาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย      

หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาทีก่ําหนด เวนแตมเีหตจุําเปน  

(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ 

ตามที่กําหนดในขอ ๒๒ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยาย 

โดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได  

(๕) ตองมี เสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวม            

มูลฝอยติดเชื้อหามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชือ้  

(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง                

หามหยิบดวยมอืเปลา ตองใชคีมคบีหรือหยบิดวยถงุมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บ 

มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายา     

ฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ  

(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้ง 

และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น  

ขอ ๒๑ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและ 

เงื่อนไขดังนี้ 

(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค   

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนน                

เพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น          

มูลฝอยติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอื่น” 

(๔) ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ 

เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเคร่ืองมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน 

ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

ขอ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได     

แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ  

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน  



๑๒ 
 

(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว    

ปวยไวคางคืนตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(๓) สถานที่ทีอ่าจมีมูลฝอยตดิเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด 
 

สวนที่ ๒ 

การขนมูลฝอยติดเชือ้ 
 

ขอ ๒๓ ราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน      

มูลฝอยติดเชื้อแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก               

เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน             

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ   

การสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข    

หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี 

(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื้อทีม่ีลักษณะตามที่กําหนดในเทศบัญญตัินี ้โดยใหมีจํานวนที่

เพยีงพอกับการประกอบการหรือการใหบริการ  

(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผาน 

การฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่พัก  

รวมมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะขน  

ไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมีขนาด      

ที่สามารถ มองเห็นไดชัดเจนแสดงไวในสภาพถาวรดวย 

(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะมีขนาดกวางขวาง 

เพียงพอมีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาด 

บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ  

ขอ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก     

บริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังตอไปน้ี  

(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื้อเทาน้ัน  



๑๓ 
 

(๒)ต องขนอย างสม่ํ า เสมอตามวันและเวลาที่ กํ าหนด โดยคํานึ งถึง ปริมาณขอ ง                  

มูลฝอยติดเชื้อ และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน  

(๓) ผูปฏบิตัิงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื้อตองดําเนินการใหถกูสขุลักษณะ ดงันี้  

 ก. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากัน 

เปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน     

รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย หรือ     

สวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที  

ข. ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ  

ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทาง หาม    

หยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บ     

มูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายา     

ฆาเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ  

(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย      

ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน  

หามนํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางนอย

สัปดาหละครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลตองทําความ สะอาดในโอกาสแรก

ที่สามารถจะทําได  

ขอ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื้อตองมีลกัษณะและเง่ือนไขดงันี ้ 

(๑) ตัวถังปดทึก ผนงัดานในตองบดุวยวัสดทุี่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมรั่วซึม  

(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่สิบองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได     

และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย  

(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง         

ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

(๔) กรณีราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อ 

ของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง     

ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน 

ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวน 



๑๔ 
 

ทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน       

ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ    

มองเห็นไดอยางชัดเจนดวย  

กรณีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตราชการสวนทองถิ่นใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอย     

ติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ         

ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนพรอมกับ     

แผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลข 

โทรศัพทของบุคคลนั้น ไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ  

(๕) ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูปฏิบัติงาน     

ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน      

หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเคร่ือง     

มือสื่อสารสําหรับใชติดตอแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใชรถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัดที่อยูภายในสถาน 

บริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้ งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย          

ติดเชื้อ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอย 

ติดเชื้อโดยอนุโลม  
 

สวนที่ ๓ 

การกําจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
 

 ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อตองดําเนินการดังตอไปนี ้ 

(๑) ตองกําจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในเทศบัญญตัินี้  

(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขนจากที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  

(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่          

เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกวางขวาง      

เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคํา 

เตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวดวย  



๑๕ 
 

(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ 

ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะ 

เวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย     

ติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการร่ัวไหล      

ของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณหรือเคร่ืองมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาต     

ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาในเตาเผา ใหสถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติ       

การติดเชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตาม เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการ      

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหราชการสวนทองถิ่น      

ทราบเปนประจําภายในวันที่หาของเดือน 

 ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ มีวิธีการดงันี ้

 (๑) เผาในเตาเผา 

 (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา  

(๓) ทําลายเชือ้ดวยความรอน 

 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ 

และหองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควัน     

ใหเผาดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด     

หรือเห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด  

ขอ ๓๐ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความ 

รอนหรือวิธีอื่นจะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทําลาย    

เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด  

ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบ 

เกณฑมาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัส       

ซับทิลิส แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

ขอ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผานการกําจัดเชื้อ   

แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอยางอื่น 
 



๑๖ 
 
 

หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

********************************************************** 

ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทํา    

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่น จะตองยื่นคําขอ    

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  

(๑) บตัรประจําตัวประชาชน  

(๒) สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ทีด่ิน/อาคาร/ยานพาหะ)  

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

(๔) หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ (กรณีที่สงไป   

กําจัดที่อื่น)  

(๕) หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีที่กฎหมายกําหนด)  

(๖) หลกัฐานการรับฟงความคดิเห็นจากผูมสีวนไดเสีย (กรณีที่กฎหมายกําหนด) 

(๗) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)  

(๘) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนติิบคุคล (กรณีเปนนติิบคุคล)  

(๙) หลกัฐานทีแ่สดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนติิบคุคล (กรณีเปนนิตบิคุคล)  

ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน        

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได      

ในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา         

ที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่      

กําหนดในเทศบัญญัตินี้  

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง         

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งคร้ังละไมเกิน          

สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนด 



๑๗ 
 

เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา       

ยังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา      

แลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)        

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอ     

เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว  

ขอ  ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหต ามเทศบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่ งปนับแต วันที่                        

ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทาน้ัน 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ    

เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  

ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได 

งาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ขอ ๓๘ ในกรณีที ่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผู ได รับ

ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย    

หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ      

วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสญูหาย ใหผูยืน่คาํขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสาํเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาทีแ่หงทองที่ที่ใบอนญุาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนกังานทองถิ่นประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้          

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ 

ใบอนุญาต  

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองคร้ังขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถกูสัง่พักใชใบอนญุาตอีก  



๑๘ 
 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       

พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ 

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ    

ของประชาชน  

 

ขอ ๔๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง      

โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ

ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๔๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก      

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 

หมวด ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

********************************************************** 
 

ขอ ๔๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการขน 

มูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ       

แทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตรา        

ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติ  ทั้งนี้  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการกํา จัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการสวน          

ทองถิ่ นจะตองดํา เนินการใหถู กต องดวยสุขลักษณะตามที่กํ าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมาย                  

อื่นที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทาย เทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําห รับกรณีที่ เปนการขอรับใบอนุญาตครั้ง แรก ห รือ                 

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถา      

มิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม     



๑๙ 
 

ที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป  

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน     

เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย 

คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

 ขอ  ๔๕ บรรดาค าธรรมเนียมและค าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให เปนรายไดของ           

ราชการสวนทองถิ่น  
 

หมวด ๕ 

คาบริการขั้นสูง 

********************************************************** 
 

ขอ ๔๖ ผู ได รับ ใบอนุญาตให เ ปนผู ดํ า เนิ นกิ จการตามเทศบัญญัติ นี้ จะพึ ง เ รีย ก                 

เก็บคาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

********************************************************** 

 

ข อ  ๔ ๗  ผู ใ ด ฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ข อ ง เ จ าพ นั ก ง า นห รื อ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม เ ท ศ บั ญ ญั ติ นี้                      

ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ         

ที่แกไขเพิ่มเติม  
 

ประกาศ ณ วันที่          เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

(ลงชื่อ) 

                                                                       (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจดิเจริญ)  

                                                     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



๒๐ 
 

 

   เห็นชอบ 

  

 

   (ลงชื่อ) 

                  (นายสฤษดิ ์  วิฑูรย) 

             ผูวาราชการจังหวัดอบุลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

อัตราคาธรรมเนยีมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายเทศบญัญตัเิทศบาลนครอุบลราชธานี 

การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 

พ.ศ. ... 

*************************************************** 

๑.  คาเก็บและขนมูลฝอยตดิเชื้อ   

 (ก)  คาเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื้อ เปนรายเดือน   

    ๑)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม   เดอืนละ  200   บาท 

    ๒)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนวย  

       ทุก ๆ ๑๓ ลติร หรือทกุ ๆ ๒ กโิลกรัม  

       ในอัตราตอหนวย        หนวยละ   200  บาท 

       (เศษไมเกิน ๖.๕ ลติร หรือไมเกิน ๑ กโิลกรัม  

       ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลติร  

       หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนึ่งหนวย)  

(ข)  คาเกบ็และขนมลูฝอยตดิเชื้อ เปนครั้งคราว 

    คาเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อใหเก็บคาธรรมเนยีมเปน ๒ รายการ   

    ๑)  คาบริการ          ครั้งละ  ๕๐๐  บาท 

    ๒)  คาเก็บและขน  

       ก) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๑๐๐ ลติร  

         หรือน้ําหนักไมเกิน ๑๕ กิโลกรัม     ครั้งละ  ๑๐  บาท 

       ข) กรณีที่มปีริมาณเกิน ๑๐๐ ลติร  

         หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม  

         ใหคดิเปนหนวย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร 

         หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม  

         ในอัตราตอหนวย       ครั้งละ  ๑๐   บาท 

         (เศษไมเกิน ๕๐ ลติร หรือไมเกิน ๗.๕ กิโลกรัม  

         ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๕๐ ลติร  



๒๒ 
 

         หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนึง่หนวย) 

๒.  คากําจัดมลูฝอยตดิเชื้อ   

 (ก)  คากําจัดมูลฝอยตดิเชื้อเปนรายเดือน     

    ๑)  กรณีที่มปีริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑๓ ลติร  

        หรือน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม     เดอืนละ  ๑๕  บาท 

    ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลติร  

       หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนวย  

       ทุก ๆ ๑๓ ลติร หรือทกุ ๆ ๒ กโิลกรัม  

       ในอัตราตอหนวย               หนวยละ  ๑๕  บาท 

       (เศษไมเกิน ๖.๕ ลติร หรือไมเกิน ๑ กโิลกรัม  

       ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๖.๕ ลติร  

      หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคดิเปนหนึง่หนวย) 

(ข)  คากําจัดมลูฝอยตดิเชื้อ เปนครั้งคราว 

      กรณีที่มีปริมาณไมเกิน ๖.๕ ลติร                                        

      หรือนํ้าหนกัไมเกิน ๑ กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย  

      ทุก ๆ ๖.๕ ลติร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม  

      ในอัตราตอหนวย         หนวยละ  ๒๕  บาท 

      (เศษไมเกิน ๓.๒๕ ลติร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม  

      ใหคดิเปนครึ่งหนวย เศษเกิน ๓.๒๕ ลติร  

      หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคดิเปนหน่ึงหนวย) 

๓.  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคดิคาบริการ   

 (ก)  รับทําการขนมูลฝอยตดิเชือ้       ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (ข)  รับทําการกําจัดมลูฝอยตดิเชื้อ      ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 


