บันทึกขอความ
สวนราชการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
ที่ ศก ๕๒๐๐๒ /
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การลงนามแตงตัง้ คณะทํางาน “จัดทํารางเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรือ่ ง การกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๖”
เรียน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ดวยพบวาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในปจจุบันยังดําเนินการดวยวิธีการที่
ไมถูกสุขลักษณะและไมมปี ระสิทธิภาพ ทําใหเกิดการปนเปอ นของสิง่ แวดลอมและเกิดความเสี่ยงตอเจาหนาที่
พนักงานเก็บขน รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป อาทิ การขาดมาตรฐานและเกณฑปฏิบัติทชี่ ัดเจน
การดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลไมถูกวิธี การดําเนินการเก็บขนไมถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล
ดังนั้น เพื่อใหมมี าตรการในการควบคุม ดูแล ใหการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน
พยาบาลเปนไปอยางถูกสุขลักษณะ และปองกันไมทําใหเกิดการเสีย่ งตอการแพรกระจายของเชื้อโรคตอ
สภาพแวดลอม จึงเห็นควรนําเรียนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ โปรดพิจารณาลงนามในคําสั่งแตงตัง้
คณะทํางานฯ เพื่อจัดทํารางเทศบัญญัติฯ และประกาศใชใหมีผลเปนรูปธรรมตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพชระ ศรีสุธรรม)
นิติกร

คําสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
.......................................
ดวยพบวาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในปจจุบันยังดําเนินการดวยวิธีการที่
ไมถูกสุขลักษณะและไมมปี ระสิทธิภาพ ทําใหเกิดการปนเปอ นของสิง่ แวดลอมและเกิดความเสี่ยงตอเจาหนาที่
พนักงานเก็บขน รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป อาทิ การขาดมาตรฐานและเกณฑปฏิบัติที่ชัดเจน
การดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลไมถูกวิธี การดําเนินการเก็บขนไมถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล จึงแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้
๑.นายฉัฐมงคล
๒.นายสมพร
๓.นายบุญเพ็ง
๔.นางสาวศรีเสงี่ยม
๕.นายเกียรติศักดิ์
๖.นายนเรศ
๗.นายอัครวุฒิ
๘.นางสมพร
๙.นางภคมน
๑๐.นางอุไร
๑๑.นางจิราภัค
๑๒.นายศักดิ์ไชย
๑๓.นายภูมิภัทร
๑๔.นางเครือวัลย
๑๕.นางคุณัญญา
๑๖.นางสาวพชระ

อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
หัวหนาคณะทํางาน
จึงศิรกุลวิทย รองนายกเทศมนตรี
รองหัวหนาคณะทํางาน
ธานี
ปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
ณูรักษา
รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
ธรรมกุล
รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
กระเบา
ผอ.สํานักการศึกษา
คณะทํางาน
มณีนิล
ผอ.สํานักการชาง
คณะทํางาน
สังขสุวรรณ ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
คณะทํางาน
คําตา
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
คณะทํางาน
บัวบาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางาน
พรกิจวรกุล ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
คณะทํางาน
เตรียมพิทักษ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
คณะทํางาน
ราศรี
หัวหนาฝายบริการและสงเสริมอนามัย คณะทํางาน
ทรงกลด
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ คณะทํางาน
มากพยับ
หัวหนาฝายนิติการ คณะทํางาน/เลขานุการ
ศรีสุธรรม
นิติกร
คณะทํางาน/ผช.เลขานุการ

-๒มีหนาที่
พิจารณาจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.๒๕๕๖” ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
สั่ง ณ วันที่

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วาดวยการควบคุมการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เหตุผล
ดวยพบวาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในปจจุบันยังดําเนินการดวยวิธีการที่ไม
ถูกสุขลักษณะและไมมปี ระสิทธิภาพ ทําใหเกิดการปนเปอ นของสิง่ แวดลอมและเกิดความเสี่ยงตอเจาหนาที่
พนักงานเก็บขน รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป อาทิ การขาดมาตรฐานและเกณฑปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
การดําเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลไมถูกวิธี การดําเนินการเก็บขนไมถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล ดังนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกาํ หนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประกอบกับมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองศรีสะเกษ วาดวยการเก็บ ขน และกําจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แหง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงออกเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินเี้ รียกวา “เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นับแตวันถัดจากวันที่ไดปดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนซึง่ ถามี
การสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลว สามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมลู ฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษา
พยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว
และการใชสัตวทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกวสไลดและแผน
กระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด
สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตาง ๆ
และทอยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง

-๒“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิง่ ทีส่ รางขึ้น
อยางอื่นซึง่ บุคคลอาจเขาอยูห รือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึง่ มิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง สถานพยาบาล
ของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงสถาน
พยาบาลสัตวของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบตั ิการเชื้ออันตรายที่มิไดตงั้ อยูภายในสถาน
บริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมีและจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษยหรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขทีท่ ําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ สวนประกอบและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้
ตามลักษณะและเงือ่ นไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรบั ใบอนุญาตใหตงั้ สถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมาย วาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น สภากาชาดไทยและหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตัง้ สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
สัตวของทางราชการ

-๓“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถาน
พยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
และผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึง ผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยาง
อื่นซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองหองปฏิบัติ
การเชื้ออันตราย
“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการหรือเจาหนาที่ทเี่ รียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีหนาทีร่ ับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ขอ ๕ หามมิใหผูใดทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขผูป ระกอบ
กิจการหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายและเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวมทัง้ บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบให
ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และบุคคลซึง่ ไดรบั
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบในการเก็บและหรือขน
มูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึง่ คน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัตสิ ําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตรการแพทย
ดานใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมเี จาหนาที่รบั ผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอย
สองคน โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามทีก่ ําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาลวิศวกรรมสิง่ แวดลอมและ
วิศวกรรมเครื่องกล ดานใดดานหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินการทัง้ (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาทีร่ ับผิดชอบในการเก็บ ขน และ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการเก็บ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตเทศบาลเมืองศรี
สะเกษหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น จะตองแตงตั้งเจาหนาที่
ของตนอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ดานใดดานหนึ่งเปนผูร ับผิดชอบในการเก็บ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนัน้
ราชการสวนทองถิ่นสองแหงหรือหลายแหงทีอ่ ยูใกลเคียงกันอาจดําเนินกิจการรวมกันในการเก็บขน
และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึง่ อยางนอยหนึง่ คน
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดานในดานหนึง่ เปนเจาหนาที่
ผูรบั ผิดชอบในการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได

-๔เจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรค
สาม อาจแตงตัง้ จากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดงั กลาวก็ได
ขอ ๗ ในการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองศรีสะเกษหรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐทีจ่ ัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาล
สัตวของทางราชการแลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น แตงตั้งเจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บ ขนและ
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบ
ใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และของบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ใหเทศบาลเมืองศรีสะเกษหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลวแตกรณี ควบคุม ดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบตามขอ ๖ (๑) (๒) หรือ (๓)
และดําเนินการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวใน
เทศบัญญัตินี้
ขอ ๘ บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแล
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และบุคคลซึง่ ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี มี
หนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ับผิดชอบในการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
และดําเนินการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เทศบัญญัตินี้
ขอ ๙ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายและเจา
พนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาทีร่ ับผิดชอบในการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
การเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๐ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหผปู ระกอบกิจการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายจัดใหมเี จาหนาทีร่ ับผิดชอบในการเก็บและหรือ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และดําเนินการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้

-๕ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ ๑๓ ใหเก็บบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อทีม่ ี
คุณลักษณะตามขอ ๑๒ (๑)
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอย
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๒ (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครัง้ เดียว
และตองทําลายพรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ขอ ๑๒ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๓ ตองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อทีเ่ ปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการ
แทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่วไหลของ
ของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก โดยผูข นยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อทีเ่ ปนถุง ตองทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว
ไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึง่ ตองมีสแี ดง ทึบแสง และมีขอความสีดําทีม่ ีขนาด
สามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวาง
ประเทศตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองมีขอความวา “หามนํา
กลับมาใชอีก” และ “หามเปด”
ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง สถานบริการการ
สาธารณสุขดังกลาว จะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อและในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวัน นับแตวันที่เกิดมูลฝอย
ติดเชื้อนั้นใหระบุวันที่ทเี่ กิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึง่ มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขนและการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บการขนและ
การกําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการการสาธารณสุขใด
หรือสําหรับใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได
ขอ ๑๓ การเก็บมูลฝอยติดเชือ้ ในภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๑ อาจจะ
จัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองทีม่ ีการปองกัน
สัตวที่เปนพาหนะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมฝี าปดเปดก็ได
ภาชนะรองรับ ตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้ง แตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเ สมอ
ขอ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมลู ฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๑ โดยไมปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลง
ในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีทเี่ กิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุด เมื่อมีโอกาสทีส่ ามารถจะทําได

-๖(๒) ตองบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสีส่ วนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอย
ติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๑ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๑ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายทีม่ ีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะตองจัด
ใหมีทหี่ รือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยาย
ไปเก็บกักในที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึง่ วัน
(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อทีม่ ีลักษณะตามขอ ๑๕ เพื่อรอการขนไปกําจัด และตองทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ ๑๘ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีทพี่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะ
บรรจุมลู ฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลกั ษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ทสี่ ะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอทีจ่ ะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลกั ษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคารเพื่อสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถทีจ่ ะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”ไวที่หนาหอง
หรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอรวบรวมน้ํา
เสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึ่งตอง
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูท ี่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได
ขอ ๑๖ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขน
ไปกําจัดตามขอ ๑๕ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัตงิ านซึง่ มีความรูเ กี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากันเปอน ผา
ปดปาก ปดจมูก และรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงานรางกายหรือสวน
ใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาทีก่ ําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน

-๗(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อที่มลี ักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๑๗ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยาย โดย
ผูปฏิบัตงิ านซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อ
หามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีทมี่ ีมลู ฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหามหยิบดวยมือ
เปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
หรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณพื้น
นั้น กอนเช็ด ถูตามปกติ
(๘) ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละครั้งและหาม
นํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
ขอ ๑๗ รถเข็นสําหรับเคลือ่ นยายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ อยางนอยตองมีลกั ษณะและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมมุ อันจะเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรคและ
สามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชือ้ แลว ตองปดฝาใหแนน เพื่อปองกัน
สัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ
หามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอปุ กรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการเคลื่อนยาย
และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณทีม่ ูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลา
ที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๘ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๕ ก็ได
แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรบั ผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีทพี่ ักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภททีม่ ีที่พกั สัตวปวยไวคางคืน
ตามชนิดและจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ทอี่ าจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
บริเวณที่พกั ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามวรรคหนึง่ ใหมลี ักษณะตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-๘หมวด ๓
การเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๙ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปนอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษหรือเอกชนที่ไดรบั อนุญาตจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษเทานั้น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได
ในกรณีที่มเี หตุอันสมควรเทศบาลเมืองศรีสะเกษอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการวรรคหนึ่งแทนภายใต
การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน
หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนีม้ ิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผู
ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกลาว แจงดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๐ เทศบาลเมืองศรีสะเกษรวมทัง้ บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบใหดําเนินการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และบุคคลซึง่ ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการซึง่ รับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตราย ตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อทีม่ ีลกั ษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๒ โดยใหมีจํานวนที่เพียงพอ
กับการประกอบการหรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูป ฏิบัตงิ านประจํายานพาหนะซึง่ มีความรูเ กีย่ วกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการฝก
อบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะ
เวลาตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึง่ มีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๕ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอทีจ่ ะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะ
ขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ”ดวยสีแดงและมีขนาดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อทีเ่ ปนสถานที่เฉพาะ มีขนาดกวางขวางเพียงพอ
มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูร ะบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาด
บริเวณทีจ่ อดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ
ขอ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากทีพ่ ักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองดําเนินการใหถกู สุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๐ (๑) เทานั้น

-๙(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาทีก่ ําหนด โดยคํานึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและ
สถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มเี หตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัตงิ านประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ ๑๖ (๒) (๖)
และ (๗)
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตอง
ระมัดระวังมิใหมลู ฝอยติดเชื้อและภาชนะสําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขน
หามนํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละ
ครั้ง เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถ
จะทําได
ขอ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงาย ไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๕
วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา
นั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรทสี่ ามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานวา
“ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(๔) กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลเมืองศรีสะเกษแสดงชื่อของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้ง
สองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบคุ คลซึ่งไดรบั มอบจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษใหเปน
ผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวทภี่ าย
นอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อพรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน ระบุวิธีการที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อและชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น
ใหอยางชัดเจนดวย
กรณีบุคคลซึ่งไดรบั อนุญาตจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษใหเปนผูดําเนินการรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อใหบุคคลนั้น
แสดงชื่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผนปาย
ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่และผูป ฏิบัติงานประจํายาน
พาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลนหรือการ
รั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครือ่ งมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครือ่ งมือสื่อสารสําหรับใช
ติดตอแจงเหตุอยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ

-๑๐ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๑๗ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานทีก่ ําจัดตามหมวด ๔
ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๒๒ ใหนําขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๔ ขอกําหนดในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด ๔ ใหใชบังคับแกผูดําเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุขหรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น แจงใหเทศบาลเมืองศรี
สะเกษจัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและเมื่อ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษไดใหความเห็นชอบแลว ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูดําเนินการ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาว จึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองได
ขอ ๒๕ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามทีก่ ําหนดในขอ ๒๖
(๒) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาทีเ่ ทศบาลกําหนด แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ขน
จากที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมลู ฝอยติดเชื้อทีม่ ีลกั ษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๕ โดยมีขนาดกวางขวางเพียง
พอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา
“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย
(๔) จัดใหมผี ูปฏิบัตงิ านกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการฝกอบรม
การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูลฝอยติดเชือ้ ตามหลักสูตรและระยะเวลา ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) จัดใหมเี ครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูป ฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวม
ทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัตเิ หตุที่อาจเกิดขึน้ จากการตกหลนหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัตกิ ารเชื้ออันตรายหรือผูท ี่ไดรับอนุญาตใชวิธีกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นทีม่ ิใชวิธีเผาในเตาเผาตามขอ ๒๖ (๑) ใหสถานบริการการสาธารณสุขหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย หรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ ๒๘ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้นใหเทศบาลเมืองศรีสะเกษทราบ
เปนประจําภายในวันที่หาของทุกเดือน
ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-๑๑ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาทีม่ ีหองเผามูลฝอยติดเชื้อและ
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผา
ดวยอุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียทีป่ ลอยออกจากเตาเผา ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอนหรือ
วิธีอื่นตามขอ ๒๖ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพทีส่ ามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัสและปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว
ตองมีการตรวจสอบเกณฑ
มาตรฐานทางชีวภาพ โดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลสิ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๙ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามขอ ๒๗ หรือทีผ่ านการกําจัดเชื้อ
ตามวิธีการตามขอ ๒๘ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เปนอยางอื่น
หมวด ๕
การออกใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลเมืองศรีสะเกษกําหนดระยะเวลาและเสนทางขน
ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย
(บัญญัตติ ามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ ออกตาม พรบ.สาธารณสุขฯ)

ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
(บัญญัตติ ามมาตรา ๑๙ พรบ.สธ.)

ขอ ๓๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบทีเ่ ทศบาลเมืองศรีสะเกษกําหนด (ออกตามความในมาตรา ๕๔ พรบ.สธ.)
ขอ ๓๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ
ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทัง้ หมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแก
ผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันไดรับคําขอ

-๑๒เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มเี หตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสัง่ ไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครัง้ ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ผูไดรบั อนุญาต ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยไมมี
เหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว
ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสัง่ ไมตออายุ
ใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๓๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีทเี่ ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีทเี่ ปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยีส่ ิบของจํานวนคาธรรมเนียม เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะได
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครัง้ ตอไป
ขอ ๓๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอ ๓๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ ๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรบั ใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบที่
เทศบาลเมืองศรีสะเกษกําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

-๑๓(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระทีส่ ําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิน่ ประกอบดวย
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินหี้ รือเงือ่ นไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกีย่ วกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ พักใชใบอนุญาตได แตครั้งละไม
เกินสิบหาวัน
ขอ ๔๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูร ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุทจี่ ะตองถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัตหิ รือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินหี้ รือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกีย่ วกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกู ตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูทเี่ หมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผรู ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูร ับใบอนุญาต หรือผูร ับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของผูร ับใบอนุญาต และใหถือวาผูร ับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไป
ถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี ทั้งนี้ การสงหรือปดคําสัง่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๔๔ ผูถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ของในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๓/๑ แลวแตกรณี
ขอ ๔๗ ผูใดฝาฝนขอ ๓๙ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๓

-๑๔ขอ ๔๘ ผูร ับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการเก็บ ขน และกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓/๒
ขอ ๔๙ ใหนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเปนผูรกั ษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓

เดือน กันยายน

พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงชื่อ)
(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามกฎกระทรวงวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
และอัตราคาธรรมเนียมอืน่ ๆ พ.ศ.๒๕๔๕
๑.คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ บาท
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒
กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือแตละ ๑๓ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ บาท
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครัง้ คราว
- คาเก็บและขนแตละครัง้ คิดอัตราครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
- กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตรา
เพิ่มขึ้นอีกครั้งละ ๔๐๐ บาท
- กรณีที่มีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัมหรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพิม่ ขึ้นในอัตรา
ทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ ๔๐๐ บาท
๒.อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรบั ประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

