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ค าน า 
 
  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตรายปะปนอยู่ในปริมาณมาก ถ้ามีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและการก าจัดท าลาย 
อาจท าให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีการ
ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสูงเนิน ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ให้ได้มาตรฐาน 

  เทศบาลต าบลสูงเนิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ ส าหรับเป็นข้อบังคับในการ
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือปูองกันการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชนในท้องถิ่นสืบไป 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เรื่อง การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ.2559 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนินว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในเขต
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2436 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และมาตรา 54 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ว่า
ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 กฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขนและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสูง
เนินและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน เรื่อง การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2559” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเทศบาลต าบลสูงเนินนับแต่วันถัดจากวันที่ได้ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสูงเนินแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว สามารถท าให้เกิดโรคได้ 
 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่ เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 



 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง 
 (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์และแผ่น
กระจกปิดสไลด์ 
 (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สาร
น้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้าก๊อต ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง 
 (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง 
 “ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า 
 (1) สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล และความหมายรวมถึง สถานพยาบาลของ
ทางราชการ 
 (2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  แหละหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
 “สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล” หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัดหรือการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติธุระ 
ไม่ว่าจะได้ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง สถานที่ขายยาตามกฎหมาย ว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจ
การขายยาโดยเฉพาะ 
 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานรัฐ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์” หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการบ าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์โดยกระท าเป็น
ปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง สถานที่ขายยา 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถาน
บริการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกาย
มนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์



คุณภาพ ส่วนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ 
 “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
 “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัตกิารเชื้ออันตราย 
 “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน 
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 ข้อ 5 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเท่านั้น 
 ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามข้อ 5 แทนภายใต้การ
ควบคุมดแลของเทศบาล หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการได้ 
 ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจาก ถ่าย 
เท หรือทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลก าหนดหรือจัดไว้ให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท 
หรือทิ้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงหรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 8 ข้อก าหนดในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด าเนินการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง



ด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้ งอยู่จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการ
ตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเมื่อเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าว จึงจะ
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้ในการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
เทศบาลอาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย จัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไป
ร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ 
 ข้อ 9 ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเทศบาล รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขนมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้านใดด้านหนึ่ง 
 (2) ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย
สองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง 
 (3) ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและก าจัด
มูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช่บังคับแก่การเก็บ การขนและการก าจัดมูลฝอยเชื้อด้วยตนเองของเทศบาล
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่เทศบาลหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคน 
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
 ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจด าเนินกิจการร่วมกันในการเก็บขน
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมี
คุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขนและ
หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวก็ได้ 



 ข้อ 10 ในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ และด าเนินการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในหมวด 2 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 11 ในการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น 
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 

ในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคล ซึ่งเทศบาลให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลชองเทศบาล และของบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ให้เทศบาลหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ควบคุม ดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่
ก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ในการมอบให้บุคคลใดด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน และหรือด าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลก าหนดระยะเวลาและเส้นทางขนตลอดจน
เงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 
 ข้อ 12 บุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล 
และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและด าเนินการเก็บ ขน และหรือ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่ง
เทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 13 ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขนและหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และด าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 



 ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนินเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด 2 

การเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 ข้อ 15 ภายใต้บังคับข้อ 17 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดังนี้ 
 (1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
คุณลักษณะตามข้อ 16 (1) 
 (2) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (2) 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ จามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท าลายพร้อมกับการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
 ข้อ 16 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 15 ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการ
แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และปูองกันการรั่วไหลของ
ของเหลวภายในได ้และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 
 (2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่
ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด าที่มีขนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามน า
กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าว จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณี
ที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น ใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ 
การขนและการก าจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การขนและ
การก าจัด จะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด 
หรือส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 
 ข้อ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ 15 อาจจะจัด
ให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
ต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการปูองกันสัตว์ที่เป็น



พาหนะน าโรค และจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ภาชนะรองรับ ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้
หลายครั้ง แต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 ข้อ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดในข้อ 15 โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุด เมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท าได้ 
 (2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ตามท่ีก าหนดในข้อ 15 (1) แล้วปิดฝาให้แน่น หรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อตามท่ีก าหนดในข้อ 15 (2) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 
 (3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะต้องจัดให้มีที่หรือ
มุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 
 (4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ 19 เพ่ือรอการขนไปก าจัด และต้องท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
 ข้อ 19 ภายใต้บังคับข้อ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น
ห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 
 (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
 (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
 (3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
 (4) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
 (6) มีการ้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
 (7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้อง
หรือหน้าธนาคาร 
 (8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ า
เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่งต้อง
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 



 ข้อ 20 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปก าจัดตามข้อ 19 ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
 (1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติด
เชื้อโดยทันท ี
 (3) ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแต่เหตุจ าเป็น 
 (4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย โดย
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 
 (5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติด เชื้อ ห้าม
แวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
 (6) ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 (7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ
เปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษและเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
หรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ และท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืน
นั้น ก่อนเช็ด ถูตามปกติ 
 (8) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้งและห้าม
น ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 
 ข้อ 21 รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข 
ดังนี้ 
 (1) ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและสามารถ
ท าความสะอาดด้วยน้ าได้ 
 (2) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ต้องงปิดฝาให้แน่น เพ่ือปูองกันสัตว์
แมลงเข้าไป 
 (3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดกลางสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติด
เชื้อห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น” 
 (4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายและ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ท าการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 



 ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้ จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามข้อ 19 ก็ได้ 
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
(2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน 

ตามชนิดและจ านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
 (3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                           

หมวด 3 
การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 

 ข้อ 23 เทศบาลรวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ซึ่งรับท าการขนมูลฝอย
ติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือ
น าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องจัด
ให้ม ี
 (1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 25 โดยให้มีจ านวนที่เพียงพอกับ
การประกอบการหรือการให้บริการ 
 (2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซึ่งมาความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการก าจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะ
ขนไปก าจัด และให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
 (4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอมี
รางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และต้องท าความสะอาดบริเวณที่
จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 23 (1) เท่านั้น 



 (2) ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ
สถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
 (3) ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 20 (2) (6) 
และ (7) 
 (4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้อง
ระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
 ห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน และให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ต้องท าความสะอาดในโอกาส
แรกท่ีสามารถจะท าได้ 
 ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่รั่วซึม 
 (2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามข้อ 19 
วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า
นั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 
 (3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า 
“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
 (4) กรณีเทศบาลท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้เทศบาลแสดงชื่อของเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแล
ของเทศบาลท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมกับแสดงแผ่นปูาย
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่เทศบาลมอบให้บุคคลนั้นด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนด้วย 
 กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อให้กับบุคคลนั้นแสดงชื่อ
เทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกถัง
ด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 (5) ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน ประจ า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารใช้ติดต่อ
แจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดเวลาที่ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ 



 ข้อ 26 ในกรณีใช้รถเข็นตามข้อ 21 ขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดตามหมวด 4 ที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อตามข้อ 25 ให้น าข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด 4 
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 ข้อ 27 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ 28 
 (2) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่เทศบาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขน
จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 (3) ในระหว่างรอก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดยมีขนาดกว้างขวางพอเพียง
ที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท าการก าจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่
เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 
 (4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรม 
การปูองกันและการระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจ าบริเวณท่ีตั้งระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (6) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ 28 (1) ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 30 เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้เทศบาลทราบเป็นประจ าภายใน
วันที่ห้าของทุกเดือน 
 ข้อ 28 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ดังนี้ 
 (1) เผาในเตาเผา 
 (2) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 
 (3) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
 (4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 29 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้อง
เผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือเห็นชอบ 



และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธี
อ่ืนตามข้อ 28 (2) (3) หรือ (4) จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่
สามารถท าลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัสและปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมดภายหลังการด าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยวิธีดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์
เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 29 หรือที่ผ่านการก าจัดเชื้อ
ตามวิธีการตามข้อ 30 และ ให้ด าเนินการก าจัดตามวิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด 5 
การให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล 

 ข้อ 32 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อให้
เทศบาลมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการและระเบียบการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลได้ 
 ข้อ 33 ผู้ใดอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการและได้รับบริการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนแก่เทศบาล ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 6 
การออกใบอนุญาต 

 ข้อ 34 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 35 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล จะต้องยื่นค าขอใบอนุญาตตาม
แบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (3) เอกสารหลักฐานอื่น ตามท่ีเทศบาลประกาศก าหนด 
 ข้อ 36 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 



วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่
ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 37 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ 
 ข้อ 38 บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36 โดยอนุโลม 
 ข้อ 39 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ข้อ 40 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 
 ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 42 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 43 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 



 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
 ข้อ 44 ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน เรื่องที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ 46 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
การส่งหรือปิดค าสั่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 ข้อ 47 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 48 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาล
ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้
 
 
 
 
 



หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 ข้อ 49 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  28  เดอืน   มิถุนายน  พ.ศ.2559 
 
 

       (ลงชื่อ) 
        (นายนคร   กิติพูลธนากร) 
                นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เร่ือง การก าจัดมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ.2559 

ล าดับที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

     อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา 20 (4) 
              (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
              - กรณีท่ีมีน้ าหยักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 
                มีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร เดือนละ 
              - กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมี 
                ปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 
                กิโลกรัมหรือทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ  
                2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร เดือนละ 
              (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
              - ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 
                (ท้ังนี้ ให้ก าหนดเป็นอัตราตามระยะทางท่ีเก็บ 
                ขน) 
              - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม  
                หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดอัตรา 
                เพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ 
              - กรณีท่ีมีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 กิโลกรัม  
                หรือเกิน 500 ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมข้ึนใน 
                ในอัตราทุก ๆ 75 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 500 
                ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500  
                ลิตร หน่วยละ 
     อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
              - ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19 โดย 
                ท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
                การคิดค่าบริการ 
              (ก) รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
              (ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.............................................................. 

 

เขียนที่................................................. 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ................ 

 1. ข้าพเจ้า...................................................................อายุ............ปี สัญชาต.ิ....................... ................ 
โดย............................................................................................................... .................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ 
บุคคลปรากฏตาม................................................................................................................ ................................. 
ที่อยู่เลขที่......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................  
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.................. ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................หมายเลขโทรสาร.................................................ผู้ขออนุญาต 
 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

   ส าเนาบัตรประชาชน(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...........) 

   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาหาร หนังสือให้เห็นชอบการประเมิน 
   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 

   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

    1) .................................................................................................................  
    2) .................................................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต 
 (.....................................................) 

 
 

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

 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ เมื่อวันที่........................................ 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้...................................................................... ........ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ.................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
           (......................................................) 
ต าแหน่ง....................................................วันที่...............................  
 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  

 ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                   (ลงชื่อ)................................................. 

                                          (..................................................) 
                                          ต าแหน่ง นายกเทศบาลต าบลสูงเนิน 

                                        วันที่............................................ 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
เลขที่.....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน.................................... .........พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 
           ไม่ครบ 

1).......................................................................................................... 
2)..........................................................................................................  
3)........................................................................... ............................... 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
เลขที่.....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ.....................  
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 
           ไม่ครบ 

1)..........................................................................................................  
2)..........................................................................................................  
3).......................................................................................................... 

 
ดังนั้น      กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........................วัน 
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 



(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสูเนิน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  2559 

เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 

............................ 
ผู้เข้าประชุม 
 1. นายนิเวชน ์  กิติพูลธนากร  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายนภดล  ฉ่ าสูงเนิน  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายวิชัย  วิษณุโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางสุมาลี  ภิญโญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายนิพนธ์  เพ็งประสพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นางเบญจา  ดวงสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายเผด็จ  เมฆสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายสมนึก  สุภศร   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายเชิด  ดวงมาลี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายยุทธพงษ์ ปริวัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายชุมพล  ทนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายชูวงศ ์  เม็งไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายเกษม  สุขใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ร่วมประชุม 
 1. นายนคร  กิติพูลธนากร  นายกเทศมนตรี 
 2. นายชูชาต ิ  พลายงาม  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางสาวจารุดา สัตยาพิสุทธิ์  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายมณฑล  ชมพูพันธุ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 5. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 
 7. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหน้าส านักปลัด 
 8. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 9. นางอุบลรัตน์  ไชยโครต  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 10. นางกาญจนา สดสุชาติ   กรรมการชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา 
 11. นางประณีต  คลังสมบัติ  กรรมการชุมชนญาติเจริญ ก.ม.2 
 12. นางสาวเพียงใจ เป็นสูงเนิน  กรรมการชุมชนบ้านหันสามัคคี 
 13. นางสาวสมใจ พันธ์รัตนา  ที่ปรึกษาชุมชนบ้านหันสามัคคี 
 14. นางสาวเพ็ญพรรณ ฉ่ าสูงเนิน  ประธานชุมชนบ้านหันสามัคคี 
 15. นางขันทอง  จ าปาศักด์ิ  กรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 
 16. นางส าล ี  เพชรสูงเนิน  กรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 
 17. นางสุเพียบ  กล่องเพียบ  ประธานกรรมการชุมชน ญาติเจริญ ก.ม.2 



 18. นางละเอียด  สุวรรณรัตน์  รองประธานกรรมการชุมชนเสริมสุขฯ 
 19. นางสัมฤทธิ์  ชูแหวน   กรรมการชุมชนเสริมสุขฯ 
 20. นางสาวสุมาล ี สมพงษ์   ชาวบ้านชุมชนเบญจมิตร 
 21. นางประมวล วงษ์ทา   กรรมการชุมชนญาติเจริญ ก.ม.2 
 22. นางปานทิพย์ กรวยนอก  กรรมการชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
 23. นางบัวสวรรค ์ ชนะองค์   กรรมการชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
 24. นางละมัด  ทอนสูงเนิน  ที่ปรึกษากรรมการชุมชนสุขาวดี 
 25. นายธงไชย  ช่วยขุนทด  ประธานคณะกรรมการชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
 26. นางอาภาศรี  เดโช   ประธานชุมชนเสริมสุขฯ 
 27. นางพร  อรรถพรโสภิต  ที่ปรึกษาชุมชนสว่างแสงธรรม 
 28. นายสุทธ ิ  วันสุข   คณะกรรมการชุมชนเบญจมิตร 
 29. นางศรีสุนันทา ราชัยสวรรค ์  ประธานชุมชนแสงไทย-ประปา 
 30. นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง   พยาบาลวิชาชีพ 
 31. นายทนงศักดิ์ สมพงษ์   ชาวบ้าน 
 32. นางสุวรรณ ี  ทองสะอาด  ชาวบ้าน 
 33. นายสมพร  ทนสูงเนิน  ประธานชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา 
 34. นายภานุเดช มนูญศักดิ์  กรรมการชุมชนสุขาวดี 
 35. นางศรีไศล  สมบัติ   ประธานชุมชนสุขาวดี 
 36. นายศิริชัย  เมิงขุนทด  กรรมการชุมชนบ้านหันฯ 
 37.นางสาววาสนา ตรีอาภรณ์วงศ์  กรรมการชุมชนบูรพาสามัคคี 
 38. นางสาวพรฤดี บังอรศิริ   กรรมการชุมชนตะคลองหลง 
 39. นางสาววันเพ็ญ โคธรรมสีกา  กรรมการชุมชนบ้านหันฯ 
เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายเกษม  สุขใจ  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เลขานุการสภาฯ  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพวันนี้วันที่  30  พฤษภาคม  2559 
(นายเกษม)  เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญท่ี 2 ประจ าปี 2559 
   บัดนี้สมาชิกเทศบาลต าบลสูงเนินมาประชุม จ านวน 12 คนครบองค์ประชุม 
   แล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  วันนี้วันที่  30  พฤษภาคม  2559 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
(นายนิเวชน์)  สมัยที่  2  ประจ าปี  2559  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
   สภาเทศบาล ต าบลสูงเนิน ณ บัดนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบสาระการประชุมผมขอให้ 

เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเทศบาลต าบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลสูงเนิน สมันสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2559 

เลขานุการฯ -ประกาศเทศบาลต าบลสูงเนิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 ตามที่สภาเทศบาลต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 
โดยเริ่มวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีก าหนด 30 วัน ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 



อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2436 และข้อ 22 ประกอบ 20 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2559 โดยมี
ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
    นิเวชน์     กิติพูลธนากร 
         (นายนิเวชน์     กิติพูลธนากร) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประธานสภาฯ ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ 
(นายนิเวชน์) ทราบและตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของส าเนารายงานการประชุม 
เลขานุการฯ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบส าเนา 
(นายเกษม) รายงานการประชุมที่ได้ส าเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่หน้าที่ 1 – 17 

ว่ามีข้อความใดบ้างท่ีสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายนิเวชน์) 
ที่ประชุม มีมติรับรอง  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือทราบกรณีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ของ

เทศบาลต าบลสูงเนิน 
ประธานสภาฯ ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือ 
(นายนิเวชน์) ทราบ 
ราองนายกเทศมนตรี ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
(นายชูชาติ) เพ่ือทราบกรณีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ของเทศบาลต าบลสูง

เนิน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบ กรณี

จัดท าแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 หมวด 3 ข้อ 17 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่น จึง
ของเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน เพ่ือทราบต่อไป 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
         (ลงชื่อ)     นคร     กิติพูลธนากร     ผู้เสนอ 
         (นายนคร     กิติพูลธนากร) 
         นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
         (ลงชื่อ)     สมนึก     สุภศร            ผู้รับรอง 
           (นายสมนึก     สภุศร) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
         (ลงชื่อ)     เชิด     ดวงมาลี            ผู้รับรอง 
           (นายเชิด     ดวงมาลี) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญฝุายคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
(นายนิเวชน์) 
ผอ.กองวิชาการ กราบเรียนท่านประทานสภา ท่านสมาชิกสภาท่านคณะผู้บริหารและท่าน

คณะกรรมการชุมชนทุกท่าน แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสูงเนินที่เราจัดท า 
นั้นเป็นแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ตามระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 จริงๆแล้วก าหนดให้แผนพัฒนาสามปีจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี แต่ในปีนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายใน 
31 พฤษภาคมและเทศบาลต าบลสูงเนินได้ส่งแบบสอบถามในเรื่องปัญหาความ
ต้องการของประชาชนไปยังชุมชนต่างๆ ทั้ง 14 ชุมชน และได้จัดให้มีการประชุม
ประชาคมต าบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเทศบาลต าบลสูงเนินได้จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างแผนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  26 
พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเสร็จแล้วจึง
น าเข้าที่ประชุมสภา เพ่ือให้สภาเพ่ือทราบ ส าหรับโครงการต่างๆ ที่ทางชุมชนได้
เสนอเข้ามาทางคณะกรรมการจัดท าแผนได้น ามาเรียงล าดับความส าคัญแล้วน ามา
บรรจุไว้ในแผน ซึ่งเราจะน าแผนพัฒนาสามปีนี้มาจัดท าเทศบัญญัติปี 2560 นี้ 
ขอขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายนิเวชน์) 
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 4 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนินเรื่องการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 

ประธานสภาฯ -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ 
(นายนิเวชน์) เพ่ือประกอบการพิจารณาและก่อนที่ผู้บริหารจะชี้แจงผม 
 ขอชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลที่ไม่ใช่เทศบัญญัติ

เกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณ ดังนี้ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 -กระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมสภา จะเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวหรือไม่ครบ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติให้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวคือวาระที่ 1 
(นายนิเวชน์)  รับหลักการของร่างเทศบัญญัติ 
   วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
   วาระท่ี 3 ลงมติ 
มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้นในวันนี้จะให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ขอเชิญฝุาย 
(นายนิเวชน์) บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 

เชิญครับ 
รองนายกเทศมนตรี ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 
(นายชูชาติ) สูงเนิน เพ่ือขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน เรื่องการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 
หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยที่เป็น
การสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน ว่าด้วย การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้
กระท าได้โดยการตราเทศบัญญัติ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าเทศบัญญัติในเรื่อง
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 



ข้อกฎหมาย 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2436ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับ
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2545 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่
มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงชื่อ)     นคร     กิติพูลธนากร      ผู้เสนอ 
           (นายนคร     กิติพูลธนากร) 
           นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
    (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ์     ปริวัฒนศักดิ์  ผู้รับรอง 
           (นายยุทธพงษ์     ปริวัฒนศักดิ์) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
    (ลงชื่อ)       สุมาลี     ภิญโญ          ผู้รับรอง 
      (นางสุมาลี     ภิญโญ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึก 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ.2559 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจักการมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 

เหตุผล 
 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยใน 
เขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน 
เรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ.2559 
___________________________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในเขต
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2536 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และมาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2545 ออกตามค วามใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลสูงเนินและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนินเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2559” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเทศบาลต าบลสูงเนินนับแต่วันถัดจากวันที่ได้ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสูงเนินแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติประกาศระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่ามูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยติดนั้นและสามารถเกิดโรคได้ 
 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่ เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาลการให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์
และการใช้สัตว์ทดลอง 
 (2) วัสดุของมีคมเช่นเข็มใบมีดกระบอกฉีดยาหลอดแก้วภาชนะท่ีท าด้วยแก้วสไลด์และแผ่นกระจกปิด
สไลด์ 
 (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดสารน้ า
จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิตเช่นส าลีผ้าก๊อตผ้าต่างๆและท่อยาง 



 (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง “ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” 
หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า 
 (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
ราชการ 
 (2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
สัตว์ของทางราชการ 
 “สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล” หมายความว่าสถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ
ซึ่งจัดไว้เพ่ือประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม
การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัดหรือการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
 “สถานพยาบาลสัตว์ทางราชการ” หมายความว่าสถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลางราชการ
ส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์” หมายความว่าสถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการบ าบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบ าบัดโรคสัตว์โดยกระท าเป็น
ปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบ
ธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
 “ห้องปฏิบัติเชื้ออันตราย” หมายความว่าห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุขซึ่งได้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์ที่อาจก่อให้ก่อเกิดเชื้ออันตรายและห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท าการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพส่วนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตรายทั้งนี้ตามลักษณะ
และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น
สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทาง
ราชการ 
 “ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
 “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 



 “ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่าผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 “เทศบาล” หมายความว่าเทศบาลต าบลสูงเนิน 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 “อาคาร” หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรงร้านแพคลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 ข้อ 5 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเท่านั้น 
 ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามข้อ5 แทนภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการได้ 
 ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเททิ้งหรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนอกจากการ
ถ่ายเทหรือทิ้งหรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่เทศบาลก าหนดหรือจัดไว้ให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่ถ่ายเท
หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่ายเทหรือทิ้ งโดยวิธีอ่ืน
ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงหรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 8 ข้อก าหนดในส่วนที่ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด4 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด าเนินการสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง
และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้เทศบาลที่สถานบริการการ
สาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู่จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติด
เชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและเมื่อเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้วผู้ด าเนินการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเองได ้
 ในการตรวจสอบระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งเทศบาลอาจร้องขอให้อธิบดีกรมอนามัยหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัยไปร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ 
 ข้อ 9 ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขผู้ประกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเทศบาลรวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณีด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขนมูล
ฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคนโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน
ใดด้านหนึ่ง 
 (2) ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย
สองคนโดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน (1) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า



กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
วิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 
 (3) ในกรณีที่มีการด าเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและก าจัด
มูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ก็ได้ 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของเทศบาลหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการแต่
เทศบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของตนอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
ใดด้านหนึ่งเป็นผู้รักผิดชอบในการเก็บการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
  ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจด าเนินกิจการร่วมกันในการเก็บขน
และหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่ง
มีคุณสมบัติตาม (2) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวก็ได้ 
 ข้อ 10 ในการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือผู้ด าเนินห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อและด าเนินการเก็บและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ใน หมวด2 และ หมวด4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 11 ในการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลหรือสภานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการในราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทย
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการแล้วแต่
กรณีควบคุมดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด าเนินการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน หมวด2 
หมวด3 และหมวด4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ในการเก็บการขนและหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลและของบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการให้เทศบาลหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณีควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและด าเนินการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดใน หมวด2 หมวด3 และหมวด4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ในการมอบให้บุคคลใดด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บขนและหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เทศบาลก าหนดระยะเวลาและเส้นทางขนตลอดจนเงื่อนไข
หรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 



 ข้อ 12 บุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล
และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณีมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนและหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและด าเนินการเก็บขนและหรือก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในหมวด2 หมวด3 และหมวด4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 13 ให้ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บการขนหรือการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน
และด าเนินการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด2 หมวด
3 และหมวด4 แห่งเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนินเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด 2 

การเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 ข้อ 15 ภายใต้บังคับข้อ 17 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดังนี้ 
 (1) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (1) 
 (2) มูลฝอยติดเชื้ออ่ืนซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคมให้เก็บบรรจุในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่
มีคุณลักษณะตามข้อ 16 (2) 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท าลายพร้อมกับการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 
 ข้อ 16 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 15 ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการ
แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีเช่นพลาสติกแข็งหรือโลหะมีฝาปิดมิดชิดและปูองกันการรั่วไหลของ
ของเหลวภายในได้และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 
 (2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่ายทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนักกันน้ าได้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องมีสีแดงทึบแสงและมีข้อความสีด าที่ มีขนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามน า
กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย
ตนเองสถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและในกรณีที่
ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับ
แต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 
 ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บการ
ขนและการก าจัดแต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บการขนและการ
ก าจัดจะก าหนดขนาดของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใดหรือ
ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได้ 



 ข้อ 17 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดใน ข้อ15 อาจจะ
จัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานต่อสารเคมีไม่รั่วซึมท าความสะอาดได้ง่ายและต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิดเว้นแต่ในห้องที่มีการปูองกันสัตว์ที่
เป็นพาหนะน าโรคและจ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 ข้อ 18 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (1) ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้นและต้องเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนดใน ข้อ15 โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืนและในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อจะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท าได้ 
 (2) ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่
ก าหนดใน ข้อ15 (1) และปิดฝาให้แน่นหรือไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อตามท่ีก าหนดใน ข้อ15 (2) แล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 
 (3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายที่มีปริมาณมากหากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะต้องจัดให้มีที่หรือ
มุมหนึ่งของห้องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วเพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อแต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน 
 (4) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตาม ข้อ19 เพ่ือรอการขนไปก าจัดและต้องท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
 ข้อ 19 ภายใต้บังคับข้อ 22 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็น
ห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ส าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 
 (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
 (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
 (3) พ้ืนและผนังต้องเรียบท าความสะอาดได้ง่าย 
 (4) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (5) มีลักษณะโปร่งไม่อับชื้น 
 (6) มีการปูองกันสัตว์แมลงเข้าไปมีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้องหรืออาคารเพ่ือสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานและปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
 (7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้า
ห้องหรือหน้าอาคาร 
 (8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ า
เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวันที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้อง
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านั้นได้ 

ข้อ 20 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไป
ก าจัดตามข้อ 19 ต้องด าเนินให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ 



ปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลได้แก่ถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก
ปิดจมูกและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทันท ี

(3) ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนดเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
(4) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่

ก าหนดในข้อ 21 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดย
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 

(5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอนละในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้าม
แวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

(6) ต้องกระท าโดยระมัดระวังห้ามโยนหรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
(7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่าต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนาหากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษและเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือ
กระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้น
ก่อนเช็ดถูตามปกต ิ

(8) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้งและห้าม
น ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

ข้อ 21 รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่ายไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและสามารถ

ท าความสะอาดด้วยน้ าอุ่น 
(2) มีพ้ืนและผนังทึบเมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือปูองกันสัตว์และ

แมลงเข้าไป 
(3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้าม

น าไปใช้ในกิจการอื่น” 
(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายและ

อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นตลอดเวลาที่ท าการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 22 สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 ก็ได้
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ 

(1) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
(2) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืนหรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ปุวยไว้ค้างคืน

ตามชนิดและจ านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(3) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



หมวด 3 
การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 23 เทศบาลรวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึ่งรับท าการขนมู ลฝอย
ติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไป
ก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 

(1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 25 โดยให้มีจ านวนที่เพียงพอกับ
การประกอบการหรือการให้บริการ 

(2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซ่ึงมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรม
การปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการก าจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะ
ขนไปก าจัดและขอให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 

(4) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวางเพียงพอมี
รางหรือท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหยะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียและต้องท าความสะอาดบริเวณที่จอด
เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 24 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 23 (1) เท่านั้น 
(2) ต้องขนอย่างสม่ าเสมอตามวันและเวลาที่ก าหนดโดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ

สถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
(3) ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 20 (2) (6) 

และ (7) 
(4) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้อง

ระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
ห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืนและให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่าง

น้อยสัปดาห์ละครั้งเว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องท าความสะอาดในโอกาสที่
สามารถจะท าได้ 

ข้อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ตัวถังปิดทึบผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุทนทานท าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม 
(2) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส าหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 

วรรคสองภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า
นั้นได้และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 



(3) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายยอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า 
“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

(4) กรณีเทศบาลท าการขนมูลฝอยติดเชื้อให้เทศบาลแสดงชื่อของเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแล
ของเทศบาลท าการขนมูลฝอยติดเชื้อให้บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมกับแสดงแผ่น
ปูายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการที่เทศบาลมอบให้บุคคลนั้นด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อใ น
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นให้อย่างชัดเจนด้วย 

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการรับท าการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท าการขนมูลฝอยติดเชื้อให้บุคคลนั้นแสดงชื่อ
เทศบาลด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมกับแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาตชื่อสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(5) ต้องมีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารส าหรับใช้
ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท าการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ 26 ในกรณีที่ใช้รถเข็นตามข้อ 21 ขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดตามหมวด 4 ที่อยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูล
ฝอยติดเชื้อตามข้อ 25 ให้น าข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
หมวด 4 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อ 27 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ 28 
(2) ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่เทศบาลก าหนดแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ขน

จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
(3) ในระหว่างรอก าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 19 โดยมีขนาดกว้างขวางเพียง
พอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท าการก าจัดรวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นค าเตือนว่า 
“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดงและมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 

(4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรม
การปูองกันและระงับการแพร่เชื้ออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) จัดให้มีเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยไว้ประจ าบริเวณท่ีตั้งระบบก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 



(6) กรณีที่มีสถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอ่ืนที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผาตามข้อ 28 (1) ให้สถานบริการการสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 30 เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน
ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ าทุกเดือนและให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้เทศบาลทราบเป็น
ประจ าภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 

ข้อ 28 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการดังนี้ 
(1) การเผาในเตาเผา 
(2) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 
(3) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
(4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 29 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อและห้อง

เผาควันการเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียสและในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียสทั้งนี้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือเห็นชอบ
และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาตามที่ กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีท าลายเชื้อด้วยไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธี
อ่ืนตามข้อ 28 (2) (3) หรือ (4) จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่
สามารถท าลายเชื้อบัคเตรีเชื้อราไวรัสและปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้หมดภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้วต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์
เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิสแล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 31 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 29 หรือที่ผ่านการก าจัดเชื้อ
ตามวิธีการตามข้อ 30 แล้วให้ด าเนินการก าจัดตามวิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไปเว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน 

 
หมวด 5 

การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล 
ข้อ 32 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้

เทศบาลมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการและระเบียบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลได้ 

ข้อ 33 ผู้ใดอยู่เขตพ้ืนที่การให้บริการและได้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนแก่เทศบาลตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 



หมวด 6 
การออกใบอนุญาต 

ข้อ 34 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 35 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลจะต้องยื่นค าขอรับอนุญาตตามแบบที่
เทศบาลก าหนดพร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่เทศบาลประกาศก าหนด 
ข้อ 36 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ 37 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 38 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 34 ข้อ 35 และข้อ 36 โดยอนุโลม 

ข้อ 39 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ 40 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 



ข้อ 41 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 42 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 43 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่นท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

ข้อ 44 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 46 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณีทั้งนี้การส่ง
หรือปิดค าสั่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 

ข้อ 47 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 48 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติตามที่
มาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลในเรื่องใด
หรือทุกเรื่องก็ได้ 

 



หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ 49 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

    ประกาศ ณ วันที่     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
      (นายนคร     กิติพูลธนากร) 
      นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
 
 
เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
 (นายชูศักดิ์     ชุนเกาะ) 
     นายอ าเภอสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสูงเนิน 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 
 

อันดับ รายการ บาท 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรา 20 (4) 
     (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
- กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัมหรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตรเดือนละ 
- กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตรค่าเก็บและขน
ทุกๆ 2 กิโลกรัมหรือทุกๆ 13 ลิตรหรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัมหรือแต่ละ 13 
ลิตรเดือนละ 
     (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้งคิดอัตราครั้งละ 
(ท้ังนี้ให้ก าหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัมหรือเกิน 500 ลิตรให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้น
อีกครั้งละ 
- กรณีท่ีมีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 กิโลกรัมหรือเกิน 500 ลิตรให้คิดค่าเก็บขน
เพ่ิมข้ึนในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตรหรือเศษของ 75 กิโลกรัม
หรือ 500 ลิตรหน่วยละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ 
          (ก) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อฉบับละ 
          (ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อฉบับละ 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
(นายนิเวชน์ฯ)  เชิญฝุายคณะผู้บริหารอธิบายครับ 
ปลัดเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(นายเกษม) เทศบัญญัตินี้คือ เทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อความหมายของ

มูลฝอยติดเชื้อคือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์และการรักษาพยาบาลการให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลอง
เกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์รวมทั้งในการศึกษาวิจัย
เรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์
หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และ
การใช้สัตว์ทดลอง และวัสดุของมีคมเช่นเข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา 
หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้วสไลด์และแผ่นกระจกปิดสไลด์และวัสดุซึ่ง



สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เลือดสารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มี
ชีวิตเช่นส าลีผ้าก๊อสต่างๆและท่อยาง และมูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้อง
รักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง “ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความ
ว่าห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ
สถานพยาบาลจะมีสุขอนามัยที่ดีข้ึนของประชาชน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
(นายนิเวชน์ฯ) ขอเชิญกองสาธารณสุขฯอภิปรายครับ 
พยาบาลวิชาชีพ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(น.ส.อรุณโรจน์ฯ) ดิฉันนางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ ประจ ากองสาธารณสุขฯ 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ในเรื่องการตราเทศบัญญัติการจัดการขยะติดเชื้อ ก็คือ ใน
ปัจจุบันเทศบาลต าบลสูงเนิน มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง มีสถานพยาบาล
ส าหรับสัตว์ 6 แห่ง คลินิกเอกชน 5 แห่ง ซึ่งสถานที่เหล่านี้ ผลิตขยะมูล
ฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อซึ่งในเทศบัญญัตินี้เราจะเน้นตรงที่ขยะติดเชื้อที่
ผลิตออกมา ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคท่ีสามารถออกมาปะปนกับ
ขยะทั่วไปได้ ถ้าไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อประชาชน 
เราจึงตราเทศบัญญัติขึ้นมา เพ่ือให้มีการควบคุมการดูแล การขน ซึ่ง
ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ให้บริษัทเอกชนเอามาด าเนินการจัดเก็บ เราก็
สามารถควบคุมบริษัทที่เข้ามาด าเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนของเราค่ะ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
(นายนิเวชน์ฯ) อภิปราย ผมขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 (วารที่ 1) หรือไม่ ขอมติครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูลฝอยติด

เชื้อ พ.ศ.2559 (วาระท่ี 1) 
ประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จะมีผู้ขอแก้ไข

เพ่ิมเติม 
(นายนิเวชน์ฯ) หรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 ผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นควรให้คงร่างเดิมของ
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 โปรดยกมือครับ 

มิติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้คงร่างเดิมของเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2559 นะครับ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบข้อ 52 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
(นายนิเวชน์ฯ) ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 

ขั้นลงมติไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้า
มีเหตุอันสมควร การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติเรื่องการด าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
หรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมครับ 



มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2559 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานสภาฯ ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับที่ประชุมสภา 
(นายนิเวชน์) เทศบาลเพื่อทราบ 
รองนายกเทศมนตรี ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
(นางสาวจารุดา) ต าบลสูงเนิน เพ่ือขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็น 
เครื่องมือในการจัดการศึกษา ซึ่งในหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
7. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  กรรมการ 

ที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
8. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา   กรรมการ/เลขานุการ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี คณะกรรมการการศึกษามีหน้าที่ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี) และติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ฯ 
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลสูงเนิน เพ่ือขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2559 ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจะน า
รายชื่อเสนอผ่านนายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางเตือนใจ  สิงหเริงชัย 
2. นางผ่องพรรณ เพ็งประสพ 
3. นายนภดล  ฉ่ าสูงเนิน 
4. นายเชิด  ดวงมาลี 



ขอแสดงความนับถือ 
      (ลงชื่อ) นคร     กิติพูลธนากร     ผู้เสนอ 
            (นายนคร     กิติพูลธนากร) 
            นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน 
      (ลงชื่อ)     เชิด     ดวงมาลี        ผู้รับรอง 
       (นายเชิด     ดวงมาลี) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
      (ลงชื่อ)   เบญจา   ดวงสูงเนิน     ผู้รับรอง 
               (นางเบญจา   ดวงสูงเนิน) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายนิเวชน์ฯ) 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีครับ 
(นายนิเวชน์ฯ) 
(นายนคร)  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบ 
นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณมาก ที่ได้อนุมัติการออกเทศบัญญัติในเรื่องขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึง

เป็นการออกเพ่ือคุ้มครองพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล เพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ของสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งเรายังพบว่ามีขยะติดเชื้อ
ปนเปื้อนมากับรถขยะของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราออกเทศบัญญัติตรงนี้แล้วทาง
เทศบาลเองก็คงไม่ได้เข้าเข้าไปด าเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นขยะของ
สถานพยาบาล แต่คนที่จะเข้ามาด าเนินการนั้นจะต้องขออนุญาตจากทางเทศบาล
ให้ถูกต้องและเราต้องไปดูสถานที่ก าจัด ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ในเขตอ าเภอสูงเนินของ
เรา ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขยะติดเชื้อของจังหวัดนครราชสีมานั้น ยังไม่มีโรงงาน
ก าจัดขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะถูกรวบรวมและน าไปก าจัดที่สระบุรีเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เราจึงขออนุญาตออกเทศบัญญัติตรงนี้มา เพ่ือคนที่จะมาวิ่งเก็บขยะติด
เชื้อในเขตเทศบาลของเรานั้นต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งทางโรงพยาบาลก็มี
ผู้ประกอบการอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เรากังวลก็คือคลินิกสัตว์แพทย์ ซึ่งยังการควบคุมยังไม่
ทั่วถึง เพราะฉะนั้นเมื่อมีเทศบัญญัติตรงนี้ ทางเทศบาลก็จะได้ด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วน ส่วนเรื่องแผนพัฒนาสามปีก็เป็นการรวบรวมความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสูงเนิน เพื่อที่จะได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ความต้องการ มีเรื่อง 2 เรื่องที่จะกราบเรียนพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะ
คณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้เนื่องจากเทศบาลจะจัดให้มี
โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ที่โรงงานก าจัด
ขยะของเทศบาลต าบลสูงเนิน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในเวลา 08.00 น. 



เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับองค์ในหลวงของเรา
ขอให้ท่านจัดมวลชน ชุมชนละ 30 คนให้ใส่เสื้อเหลืองและไปที่ศูนย์ก าจัดขยะของ
เราในเวลา 08.30 น. ท่านประเสริฐ บุญชัยสุขร่วมกับท่านนายอ าเภอสูงเนิน ก็จะ
เป็นประธานในพิธีปลูกปุาพร้อมกัน และเข้าไปดูโรงงานก าจัดขยะของเราซึ่งมีมูลค่า 
สองร้อยสามสิบหกล้านบาทนั้นมีการท างานอย่างไร และเรายังต้องใช้เงินในเฟส 2 
อีกประมาณเกือบสองร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปด าเนินการ
จัดหามาเพื่อให้โรงงานก าจัดขยะของเราได้แก้ไขปัญหาขยะได้อย่างแท้จริง และอีก
งานก็คืองานปรองดองรวมใจปลูกจิตส านึก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ในเวลา 
18.00 น. เราได้เชิญน้องเบส หรือนักพูดสร้างจิตส านึก ที่ผมเคยเปิดให้ฟังในวัน
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ที่พูดถึงในหลวงก็จะมาพูดประมาณ 2 ชั่วโมงเราจ้าง
เขามาพูดถึง 30,000 บาท เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟัง เราตั้ง
เปูา 500 คนขึ้นไป เมื่อเราสร้างจิตส านึกเสร็จเราก็ไปปลูกต้นไม้ให้ในหลวงในวันที่ 
9 มิถุนายน 2559 และอีกเรื่อง คนโรคจิตปีเข้าบ้านนายพัน เพ่ือฟันผู้พัน มีหลาย
คนสอบถามเกิดขึ้นเพราะอะไร คือทั้งสองครอบครัวมีปัญหากันมาหลายปี ด้วย
ความที่ผู้พันสิทธิพงษ์ได้ดูแลบริเวณนั้นทั้งหมดและเวลาที่นายมานพ คนโรคจิตไป
ท าร้ายผู้อื่น ผู้พันก็จะเป็นคนคอยห้ามปราม และนายมานพเคยปีนเข้าบ้านแกแล้ว
แกก็ยิง เชื่อว่าเป็นการอาฆาต ในวันเกิดเหตุท่านผู้พันกลับมาจากด่านขุนทด ก็นอน
อ่านหนังสือพิมพ์ที่หลังบ้าน ซึ่งรั้วหลังบ้านต่ ามาก และภรรยาก็มาฉลองกับคณะ
นวดแผนไทยที่หน้าบ้าน พอกลับเข้าไปก็เป็นจังหวะที่นายมานพยืนค่อมสามีบนเปล
ก าลังฟันสามีตนเองมีแผลทั้งหมด 10 แผล ภรรยาก็เลยเข้าไปช่วยสามีแต่โดนฟัน
อีก 3 แผลสามีก็เลยได้โอกาสลุกข้ึนไปหยิบปืน ด้วยบาดเจ็บท าให้ยิงไม่ถนัดและ
กลัวลูกปืนไปโดนภรรยาที่ก าลังโดนนายมานพท าร้ายอยู่นั้น เลยตัดสินใจยิงไปที่ขา
คนร้ายก็เลยปีนรั้วหนีออกไปแต่ก็เสียเลือดมาก จึงหนีไปไม่พ้นนอนรอต ารวจอยู่ซอย
ข้างๆ มีหลายคนถามว่าจะได้ปล่อยตัวออกมาอีกไหม เพราะเขาเป็นคนบ้า คดีครั้งนี้
เป็นคดีร้ายแรง ข้อหาพยายามฆ่าคงต้องติดคุกอีกหลายปีเลย ไม่ต้องกังวลเพราะคง
ไม่มีโอกาสได้ออกมาก่อเหตุอีก เรียนมาเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
(นายนิเวชน์ฯ) ก่อนจะปิดการประชุมสภา ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วม

รับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดประชุม 
(นายนิเวชน์ฯ) เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 (ลงชื่อ)     บังอร     กระจ่างโพธิ์         ผู้จด/บันทึก 
    (นางบังอร  กระจ่างโพธิ์) 
 (ลงชื่อ)     เกษม     สุขใจ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายเกษม     สุขใจ) 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (ลงชื่อ)     ยุทธพงษ์     ปริวัฒนศักดิ์        ประธานกรรมการ 
  (นายยุทธพงษ์     ปริวัฒนศักดิ์) 



 (ลงชื่อ)     เผด็จ     เมฆสูงเนิน         กรรมการ 
  (นายเผด็จ     เมฆสูงเนิน) 
 (ลงชื่อ)     ชุมพล     ทนสูงเนิน         กรรมการ 
  (นายชุมพล     ทนสูงเนิน) 
 (ลงชื่อ)     ชูวงศ์     เม็งไธสง         กรรมการ/เลขานุการ 
  (นายชูวงศ์     เม็งไธสง) 
 (ลงชื่อ)     นิเวชน์     กิติพูลธนากร        ประธานสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
  (นายนิเวชน์     กิติพูลธนากร) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


