บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2563
_____________________________
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล
โดยที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เหมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะจะควบคุ ม และป้ อ งกั น ไม่ ให้ มี ก าร
แพร่ ก ระจายของโรค และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุ เดื อ ดร้อ นราคาญต่ อ ประชาชน และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน
และกาจัด สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. 2563
_____________________________
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๖๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เทศบาลต าบลบึ งโขงหลง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ เทศบั ญญั ตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลบึงโขงหลงแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
กรณี มูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการ
รักษาพยาบาล การให้ ภู มิคุ้มกัน โรคและการทดลองเกี่ยวกับ โรค และการตรวจชัน สู ตรศพหรือซากสั ตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรื อ ชิ้ น ส่ ว นของมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ ที่ เป็ น ผลมาจากการผ่ าตั ด การตรวจชั น สู ต รศพ
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัส ดุของมี คม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉี ดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ ท าด้ ว ยแก้ ว สไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือด สารน้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผ้าก๊อส ผ้าต่าง ๆ
และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
“การจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ” หมายความว่ า กระบวนการด าเนิ น การตั้ ง แต่ ก ารเก็ บ ขน
และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“ห้ องรั กษาผู้ ป่ วยติดเชื้อร้ ายแรง” หมายความว่า ห้ องรักษาผู้ ป่ วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ

-2(๒) สถานพยาบาลสั ต ว์ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยสถานพยาบาลสั ต ว์ และหมายความรวมถึ ง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่ า สถานพยาบาลของราชการส่ ว นกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค เทศบาลตาบลบึงโขงหลง สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องทางราชการ” หมายความว่ า สถานพยาบาลสั ต ว์ ข องราชการ
ส่ว นกลาง ราชการส่ ว นภูมิภ าค เทศบาลตาบลบึ งโขงหลง สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสั ตว์ของ
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจาก
ร่างกายมนุษย์ห รือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ทาการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย
ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค เทศบาล
ต าบลบึ ง โขงหลง สภากาชาดไทย และหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง สถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ” หมายความว่า ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ดาเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อานวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“ผู้ ป ระกอบกิจการห้ องปฏิบั ติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขงหลง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
_____________________________
ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง เป็นอานาจของเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

-3ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เทศบาลต าบลบึ งโขงหลงอาจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น สมควรเทศบาลต าบลบึ ง โขงหลงอาจมอบให้ บุ ค คลใดด าเนิ น การขน
หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง หรืออาจอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น จะมอบให้ บุ คคลอื่ นดาเนิ นการขนมูล ฝอยติดเชื้ อแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลงมอบให้
บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยติ ดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
ข้ อ ๗ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดถ่ า ย เท ทิ้ ง หรือ ท าให้ มี ขึ้ น ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะซึ่ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลงกาหนดหรือจัดให้
ให้ เทศบาลต าบลบึ ง โขงหลงจั ด ให้ มี ส ถานที่ ถ่ า ย เท หรื อ ทิ้ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ หรือกาหนดให้มีวิธีกาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่น ตามมาตรฐานที่กาหนดในเทศ
บัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๙ เทศบั ญ ญั ติในส่ว นที่ว่าด้วยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อให้ ใช้บังคับแก่ผู้ ประกอบกิจการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้เทศบาล
ตาบลบึงโขงหลงจัดส่งเจ้าหน้ าที่ไปทาการตรวจสอบระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด และเมื่อเทศบาลตาบลบึงโขงหลงได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข
หรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเทศบาลตาบลบึงโขงหลง รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตาบล
บึ งโขงหลงมอบให้ ดาเนิ น การกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่าง
น้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

-4(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้ออย่าง
น้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๓) ในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน (๒) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสาเร็จ
การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ในด้ า นสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
(๔) ในกรณีที่มีการดาเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และ
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่เทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการขน และการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมี
คุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสั ตว์ของทางราชการ หรือภายในห้ องปฏิ บัติการเชื้อ
อันตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้อ
อั น ตราย จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ และหรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
และดาเนินการเก็บและหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
เทศบัญญัตินี้
ข้ อ ๑๒ ในการเก็ บ ขน และหรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของเทศบาลต าบลบึ ง โขงหลง
หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค เทศบาลตาบลบึงโขงหลง สภากาชาดไทย หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ หรือผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาเนินการเก็บ ขน และหรือกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งเทศบาลตาบลบึงโขงหลงมอบให้ดาเนินการ
ขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และของบุคคลซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้เทศบาลตาบลบึงโขงหลงหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและดาเนินการขนและกาจัด
มูล ฝอยติ ด เชื้อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขตามที่ กาหนดไว้ต ามเทศบั ญ ญั ตินี้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

-5ในการมอบให้บุคคลใดดาเนินการขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญ าตให้
บุ คคลใดดาเนิ น กิ จ การรั บ ท าการขนและการก าจัด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ เทศบาลตาบลบึ งโขงหลงกาหนด
ระยะเวลา และเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งเทศบาลตาบลบึงโขงหลงมอบให้ดาเนินการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้ควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริ การแล้ ว แต่ก รณี มีห น้ าที่ ค วบคุ ม ดูแ ลการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการเก็บ การขน
และหรื อการก าจั ดมู ล ฝอยติ ดเชื้อ และด าเนิ น การเก็บ ขน และหรือก าจัด มูล ฝอยติ ดเชื้อ ให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดาเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ดาเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีห น้ าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อของตน และดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
_____________________________
ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
เป็นกล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นถุง
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพี ยงครั้งเดียวและต้องทาลายพร้อม
กับการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๖ ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
ต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะส าหรั บ บรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ เป็ น ถุ ง ต้ อ งท าจากพลาสติ ก หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ มี
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้าหนัก กันน้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดาที่มี
ขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้

-6ระหว่ า งประเทศตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด และต้ อ งมี ข้ อ ความว่ า “ห้ า มน ากลั บ มาใช้ อี ก ”
และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถาน
บริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ อ และในกรณีที่ภาชนะ
สาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สาหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกาจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่
วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการ
เก็บ การขน และการกาจัด
ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภ าชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี
ไม่รั่วซึม ทาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหนะนา
โรคและจาเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะสาหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติ ดเชื้อนั้นลงในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
โดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทาได้
(๒) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสาหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้ มี
ที่หรือมุมหนึ่งของห้องสาหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกัก
ในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
(๔) จั ดให้ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกาจัด และต้องทาความสะอาดและฆ่า
เชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้ องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ
การขนไปกาจัด
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้ องกัน สั ตว์ แมลง เข้าไป มีป ระตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้ องหรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้

-7(๗) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(๘) มีล านส าหรับ ล้ างรถเข็ นอยู่ใกล้ ที่ พั กรวมมูล ฝอยติ ดเชื้อ และลานนั้ นต้ องมีรางหรือท่ อ
รวบรวมน้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรค
หนึ่งต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้
ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอ
การขนไปกาจัดต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ต้อ งมี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานซึ่ งมี ค วามรู้เกี่ย วกับ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยบุ ค คลดั งกล่ าวต้ องผ่ านการ
ฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามหลั ก สู ต ร
และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกาย
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
(๓) ต้องกระทาทุกวันตามตารางเวลาที่กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสาหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลั กษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จาเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่
บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๘) ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง
และห้ามนารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
ข้ อ ๒๑ รถเข็ น ส าหรั บ เคลื่ อ นย้ า ยภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ลั ก ษณะ
และเงื่อนไขดังนี้
(๑) ท าด้ ว ยวัส ดุ ที่ ท าความสะอาดได้ ง่าย ไม่ มี แง่มุ ม อั น จะเป็ น แหล่ งหมั ก หมมของเชื้อ โรค
และสามารถทาความสะอาดด้วยน้าได้
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ แล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกัน
สัตว์และแมลงเข้าไป
(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติด
เชื้อ ห้ามนาไปใช้ในกิจการอื่น”

-8(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อ นย้าย
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่น ตลอดเวลาที่
ทาการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ แต่ต้อง
จัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้
ค้างคืนตามชนิดและจานวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๓ เทศบาลตาบลบึงโขงหลง รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลตาบลบึงโขงหลงมอบให้ดาเนินการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริ การซึ่งรับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ
การสาธารณสุข หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข
หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลั กษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้มีจานวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
(๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกาจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไป
กาจัด และให้มีข้อความเป็ นคาเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูล ฝอยติดเชื้ อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย
(๔) บริ เวณที่ จอดเก็บ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่ เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอมีรางหรือท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย และต้องทาความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุ ข
หรือของห้ องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนาไปกาจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
(๒) ต้องขนอย่างสม่าเสมอตามวันและเวลาที่กาหนด โดยคานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
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ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื้ อน ผ้ าปิ ด ปาก ปิ ดจมูก และรองเท้ าพื้ น ยางหุ้ มแข้งตลอดเวลาที่ ป ฏิบั ติงาน และถ้าในการปฏิบั ติงาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานทาความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจ
สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
ข. ต้องกระทาโดยระมัดระวัง ห้ามโยนหรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูล
ฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่า
เชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน
ห้ามนายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องทาความสะอาดใน
โอกาสแรกที่สามารถจะทาได้
ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณี ที่ เป็ น ยานพาหนะส าหรับใช้ขนขยะมูล ฝอยติดเชื้อจากที่พั กรวมมูล ฝอยติดเชื้อ
ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ต้องสามารถควบคุมอุณ หภูมิให้ อยู่ที่สิ บองศาเซลเซียสหรือต่ากว่านั้นได้
และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีเทศบาลตาบลบึ งโขงหลงทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลตาบลบึงโขงหลงนั้น
แสดงชื่อของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลตาบลบึงโขงหลงให้เป็นผู้ดาเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลงด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพ ท์ของบุ คคลนั้ น ไว้ในยานพาหนะขนมูล ฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย
กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตเทศบาลตาบลบึงโขงหลงให้เป็นผู้ดาเนินการรับทาการขนมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลตาบลบึงโขงหลงด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อม
กับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

-10(๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น หรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมื อป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารสาหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่อยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุข หรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๓
การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อ ๒๗ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ต้องกาจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูล ฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียง
พอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทาการกาจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคาเตือนว่า
“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย
(๔) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึ ก อบรมการป้ อ งกั น และระงั บ การแพร่ เชื้ อ หรื อ อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามหลั ก สู ต ร
และระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูล
ฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจาบริเวณที่ตั้งระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ใช้
วิธีกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่ นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติ การ
ติดเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อเป็นประจาทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้เทศบาลตาบลบึงโขงหลงทราบเป็น
ประจาภายในวันที่ห้าของเดือน
ข้อ ๒๘ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทาลายเชื้อด้วยไอน้า
(๓) ทาลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๙ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและ
ห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผา
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เห็ น ชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสี ยที่ ปล่ อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๐ การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทาลายเชื้อด้วยไอน้าหรือวิธีทาลายเชื้อด้วยความ
ร้อนหรือวิธีอื่นจะต้องดาเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทาลาย
เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
ภายหลังการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลื อหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการกาจัดเชื้อแล้ว
ให้ดาเนินการกาจัดตามวิธีกาจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
_____________________________
ข้อ ๓๒ ห้ ามมิให้ ผู้ใดดาเนิ นกิจการรับ ทาการขนหรือกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง จะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลงกาหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่
อื่น)
(๕) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๗) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๘) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๙) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ข้อ ๓๔ เมื่อ ได้ รับ คาขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้ เจ้าพนัก งานท้ องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
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ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัติ
ในกรณี ที่มีเหตุจ าเป็ น ที่เจ้ าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญ าต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ นสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีห นั งสื อแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ ล ะครั้งให้ ผู้ ขออนุญ าตทราบก่อ นสิ้ นกาหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๕ ผู้ ได้รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารับ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ ได้ รับ หนั งสื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่ สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิบ ห้ าวันนั บแต่วันที่ ได้ท ราบถึงการสู ญ หาย ถูกทาลาย หรือช ารุด
ตามแบบที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลงกาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุ ญ าตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ย วกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
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กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
ข้อ ๔๑ คาสั่ งพัก ใช้ ใบอนุ ญ าตและค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุญ าต ให้ ท าเป็น หนั งสื อแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่ งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุญ าต และให้ถือว่าผู้รับ ใบอนุ ญาตนั้ นได้รับทราบคาสั่งแล้ วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
_____________________________
ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูล
ฝอยติ ด เชื้ อ ของเทศบาลต าบลบึ งโขงหลง หรื อ เขตพื้ น ที่ ที่ เทศบาลต าบลบึ งโขงหลงมอบให้ บุ ค คลอื่ น
ดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่เทศบาลตาบลบึงโขง
หลงตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาล
ตาบลบึงโขงหลงจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนดให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้ างชาระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลบึง
โขงหลง

-15อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563
____________________
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข)

ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
๑) ค่าบริการ
(โดยให้กาหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) ค่าขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกนิ ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 500 บาท

เดือนละ 500 บาท

ครั้งละ 5,000 บาท

ครั้งละ 130 บาท

ครั้งละ 130 บาท

-16๒. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข)

ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือครึ่งกิโลกรัม
ให้คิดครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๓. ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ข) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เดือนละ 1,500 บาท

เดือนละ 1,500 บาท

หน่วยละ 25 บาท

ฉบับละ 10,000 บาท
ฉบับละ 15,000 บาท

-17อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และกาจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563
____________________
๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข)

ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
๑) ค่าบริการ
(โดยให้กาหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) ค่าขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกนิ ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 500 บาท

เดือนละ 500 บาท

ครั้งละ 5,000 บาท

ครั้งละ 130 บาท

ครั้งละ 130 บาท

-18๒. ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข)

ค่ากาจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือครึ่งกิโลกรัม
ให้คิดครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

เดือนละ 1,500 บาท

เดือนละ 1,500 บาท

หน่วยละ 25 บาท

