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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
เร่ือง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
    ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ มาตรการเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบรกิารการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
และของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด การคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพ่ือใหผูประกอบกิจการ ผูดําเนินการของสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย ตลอดทั้งผูที่เก่ียวของไดรบัผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย         
ติดเชื้อใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการที่กําหนด ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให
กระทําไดโดยตราเปนเทศบัญญัติ ดังน้ัน เทศบาลนครนครราชสมีาจึงไดตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

………………………………………………. 
 

  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัด หรือแยงตอบทกฎหมาย ประกอบ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๔ มาตรา ๕5 มาตรา ๕8 มาตรา 63 และมาตรา ๖5 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เร่ือง การจัดการมลูฝอย               
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคบัในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาแลวเจ็ดวัน  
  ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคบั ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแยงกับ         
เทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศระเบียบ หรือ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  
  ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งนั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
แลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

  ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มลูฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน 
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได  
 กรณมีูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย และการ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค และการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้งใน
การศกึษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ  

(๑)  ซาก หรือชิ้นสวนของมนุษยหรอืสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ 
หรอืซากสัตว และการใชสัตวทดลอง  

(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว สไลด  
และแผนกระจกปดสไลด                                                                                                                             
                                (๓) วัสดุซ่ึงสัมผัส หรอืสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีได
จากเลือด สารนํ้าจากรางกายของมนุษย หรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ 
และทอยาง 
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        (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรกัษาผูปวยติดเชื้อรายแรง  
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรนีครนครราชสีมา 

          “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรบัแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
          “ผูซึ่งไดรบัการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา พนักงานเทศบาลซ่ึงไดรบั
การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535  
  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง

ขึ้นอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรอืเขาใชสอยได  

           “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชน หรือใชสัญจรได  

          “หองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง” หมายความวา หองรักษาผูปวยซึ่งติดเชื้อรายแรงตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา 
              (1) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 
     (๒) สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความถึง
สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  
         “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         “สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
สวนกลางราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอ่ืนของรฐั
ตามที่กระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         “หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมี และจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษย หรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ตาม
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา  
 “ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรบัใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน สภากาชาดไทย และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ  
         “ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ หรอืเจาหนาที่ของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ  
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  “ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย  
 “ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเช้ืออันตราย  
  ขอ ๖ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ใหเปนอํานาจของ
เทศบาลนครนครราชสมีา  
  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลนครนครราชสีมา อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการก็ได 
  ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก 
ถาย เท หรือท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด หรือจัดให  
  ขอ ๘ เทศบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ใหใชบังคับแกผูดําเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุข หรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น แจงใหเทศบาลท่ีสถานบรกิาร
การสาธารณสุข หรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอย   
ติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อเทศบาลนครนครราชสีมาไดใหความเห็นชอบแลวผูดําเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอย  
ติดเชื้อดวยตนเองได  
  ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง เทศบาลนครนครราชสีมาอาจรองขอให
อธิบดีกรมอนามัย หรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่
ของเทศบาลนครนครราชสีมาได  
  ขอ ๙ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข          
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเทศบาลนครนครราชสีมา รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลนคร
นครราชสีมามอบใหดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมาและ
บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บ และ 
หรอืขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญา
ตรี หรือเทยีบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย ดาน
ใดดานหน่ึง 
          (๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคณุสมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศกึษา
ไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ
วิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง 
 (3) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน การเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได  
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
เทศบาลนครนครราชสมีา หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตเทศบาล
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นครนครราชสีมา หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น จะตองแตงตั้ง
เจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคณุสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร          
ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  
  ราชการสวนทองถ่ินสองแหง หรือหลายแหงท่ีอยูใกลเคียงกัน อาจดําเนินกิจการรวมกัน ในการเก็บ
ขน และหรอืกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน ซึ่ง
มีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่
ผูรบัผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได 
  เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม อาจแตงต้ังจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได  
  ขอ ๑๐ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายของ
เอกชนใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม ขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) และดําเนินการ
เก็บ และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน หมวด 2 และหมวด 
4 แหงเทศบัญญัตินี้ 
  ขอ ๑๑ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน
สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรฐัท่ีจัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงต้ังเจาหนาที่รบัผิดชอบในการเก็บ ขน และหรอืกําจัด             
มูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด ในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัติน้ี 
  ในการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคล ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบ
ใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และของบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรอืโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแต
กรณี ควบคุม ดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และ
ดําเนินการเก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามที่กําหนดไวในหมวด 2 
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้  
   ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนญุาตใหบุคคลใดดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลกําหนดระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจน
เงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอ่ืนๆเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ีใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย  
  ขอ ๑๒ บุคคลซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการ
ควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บมูลฝอยติดเช้ือโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี                 
มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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และดําเนินการเก็บ ขน และหรอืกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด 2 
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้  
  ขอ ๑๓ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเช้ืออันตรายและ 
เจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในหมวด 2 
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้  
 

หมวด ๒ 
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

 

  ขอ ๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๖ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
ดังน้ี 
             (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย           
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๕ (1) 
             (2) มูลฝอยตดิเชื้ออ่ืนซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลกัษณะตามขอ ๑๕ (๒)  
             ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียว และตองทําลาย
พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  
  ขอ ๑๕ ภาชนะสําหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๔ ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
             (๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง
ทนทานตอการแทงทะลุ และการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็ง หรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ 
             (๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม 
 ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมสีีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดํา ที่มี
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตรา หรือสัญลักษณท่ีใชระหวาง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และตองมีขอความวา “หามนํา
กลับมาใชอีก” และ“หามเปด” ในกรณีท่ีสถานบรกิารการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง 
สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีท่ีภาชนะ
สําหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวัน นับแตวันที่เกิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย                                
                    ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขน และการกําจัด แตในกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การขน และการ
กําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรบับรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรบัใชในสถานบริการสาธารณสุขใด หรือสําหรับ
ใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได  
  ขอ ๑๖ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔ 
อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรบัมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรบันั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทานตอ
สารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองท่ีมีการปองกันสัตวที่เปนพาหะ 
นําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได 
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  ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้ง แตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  
  ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการตอไปนี้ 
    (๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔ โดยไมปะปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไมสามารถเก็บลงใน
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเรว็ที่สุด เม่ือมีโอกาสที่สามารถจะทําได 
            (๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ              
มูลฝอยติดเชื้อที่กําหนดในขอ ๑๔ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 
            (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะตอง
จัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกัก
ในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน 
  (๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อลักษณะตามขอ ๑๘ เพ่ือรอการขนไปกําจัด และตอง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งคร้ัง  
  ขอ ๑๘ ภายใตบังคับขอ ๒๑ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่
เปนหองหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
เพื่อรอการขนไปกําจัด  
 (๑) มลีักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
            (๒) มีขนาดกวางเพียงพอ ท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน 
            (๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
            (๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดนํ้าเสีย 
            (๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 
            (๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจ หรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 
             (๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”    
ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร 
            (๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีราง หรือ 
ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย  
                     ในกรณทีี่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซยีส หรือต่ํากวานั้น 
  ขอ ๑๙ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการ
ขนไปกําจัดตามขอ ๑๘ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
           (๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
           (๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากัน
เปอน ผาปดปาก ปดจมูกและรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือ
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สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที 
            (๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน 
            (๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๐ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็น จะเคลื่อนยาย
โดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได 
            (๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคล่ือนยายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อหามแวะ หรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
            (๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
            (๗) กรณท่ีีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหลนหรอืภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหาม
หยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอย   
ติดเชื้อ หรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณ
พ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 
 (8) ตองทําความสะอาด และฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละ
คร้ัง และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใชในกิจการอยางอื่น 
  ขอ ๒๐ รถเข็นสําหรบัเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไข
ดังน้ี  
          (๑) ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมุนของเชื้อโรค 
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 
           (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนนเพ่ือ
ปองกันสัตวและแมลงเขาไป 
           (๓) มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น             
มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 
           (๔) ตองมีอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาด และฆาเชื้อบริเวณท่ีมูลฝอยติดเชื้อตกหลน
ตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
  ขอ ๒๑ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๑๘      
ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ  
                              (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน 
           (๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคนื หรือประเภทท่ีมีที่พักสัตว
ปวยไวคาคืนตามชนิด และจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

หมวด ๓ 
การขนมูลฝอยติดเช้ือ 
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  ขอ ๒๒ เทศบาลนครนครราชสีมารวมท้ังบุคคลซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบใหดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก                    
เจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคดิคาบริการ ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรอืของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสุข หรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี  
 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ที่มีลักษณะตามขอกําหนดในขอ ๒๔ โดยใหมีจํานวนท่ี
เพียงพอกับการประกอบการ หรือการใหบริการ 
            (๒) ผูขับข่ีและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือโดยผาน
การฝกอบรมการปองกัน และระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร และ
ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่
พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๑๘ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได 
จนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมี
ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย 
                               (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานท่ีเฉพาะ มีขนาดกวางขวาง
เพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย และตองทําความสะอาด
บริเวณที่จอด เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสมํ่าเสมอ  
  ขอ ๒๓ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายนอกบรเิวณท่ีตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้  
            (๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๒๒ (๑) เทานั้น 
            (๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 
            (๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอ ๑๙ (๒) (๖) 
และ (๗) 
            (๔) ผูขับข่ียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย   
ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อ และภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขนหามนํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาด และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละคร้ัง 
เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก หรือมีการร่ัวไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได   
 
          
  ขอ ๒๔ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะ และเงื่อนไขดังน้ี 
              (๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงายไมร่ัวซึม 
            (๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมลูฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ ตาม
ขอ ๑๘ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํา
กวานั้นได และจะตองติดเคร่ืองเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย 
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            (๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง          
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
            (4) กรณีเทศบาลนครนครราชสีมาทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลนครนครราชสีมา
แสดงชื่อเทศบาลดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากเทศบาลนครนครราชสีมา ใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมาทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลนคร
นครราชสีมาดวยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมามอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวใน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดวย 
  กรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครนครราชสีมาใหเปนผูดําเนินการรบัทําการขน        
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อให
บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลนครนครราชสีมาดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผน
ปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนญุาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
   (5) ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับข่ี และผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ อุปกรณหรอืเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหลน
หรอืการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเคร่ืองมือ สื่อสารสําหรับ
ใชติดตอหรือแจงเหตุ อยูในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ  
  ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใชรถเข็นตามขอ ๒๐ ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดยังสถานที่กําจัด ตามหมวด 4           
ที่อยูภายในสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายในบริเวณที่ตั้งหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขน          
มูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๒๔ ใหนําขอ ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 

หมวด ๔ 
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

  ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการตอไปนี้  
            (๑) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๗                                
                               (๒) ตองกําจัดมูลฝอยตดิเชื้อ ตามระยะเวลาท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนด แตตองไม
เกินสามสิบวัน นับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย 
            (๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๘ โดยมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา 
“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย 
           (๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามที่กระทรวงสาธารณสขุกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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           (๕) จัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  
ติดเชื้อรวมท้ังอุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการตกหลน หรือการรั่วไหลของ            
มูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ หรือเคร่ืองมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
           (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาตามขอ ๒๗ (๑) ใหสถานบริการการสธารณสุข หองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาตน้ันตรวจวิเคราะหตามขอ ๒๙ เพ่ือตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้น ใหเทศบาลนครนครราชสมีาทราบเปนประจํา
ภายในวันที่หาของทุกเดือน  
  ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ดังนี้  
            (๑) เผาในเตาเผา 
            (๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา 
            (๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน 
            (๔) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ และ
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวย
อุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และใน
การเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน
หรอืวิธีอื่นตามขอ ๒๗ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพ
ที่สามารถทําลายเช้ือบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด  
  ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑ
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแต
กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
                    ขอ ๓๐ เศษของมูลฝอยตดิเชื้อท่ีเหลือหลังจากการเผาตามขอ ๒๘ หรือที่ผานการกําจัดมูลฝอย    
ติดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๙ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเปนอยางอ่ืน  
 

หมวด ๕ 
การใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาล 

 

  ขอ ๓๑ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือกําจัด            
มูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลนครนครราชสีมามีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ และระเบียบการเก็บ 
ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด             
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ หรอืโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาได  
  ขอ ๓๒ ผูประกอบกิจการอยูในเขตพื้นที่การใหบริการ และไดรับบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อของเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเขตพ้ืนท่ีที่เทศบาลนครนครราชสีมามอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 
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จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบรกิารเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อแกเทศบาลนครนครราชสีมา ตามอัตราที่กําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๖ 
การออกใบอนุญาต 

 

  ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรอืไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
  ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปน
ธุรกิจ หรือไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จะตองย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบคําขออนุญาตแนบทายเทศบัญญัติ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน 1 ฉบับ 
   (2) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1 ฉบับ 
   (3) สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล      จํานวน 1 ฉบับ 
   (4) สําเนาทะเบียนรถและการขออนุญาตใชรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ   จํานวน 1 ฉบับ 
   (5) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการขนสง 
จากกรมการขนสงทางบก และชําระภาษีประจําปเรียบรอยแลว     จํานวน 1 ฉบับ 
   (6) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธ์ิ ผูมีอํานาจลงนามในสัญญา 
เชาซื้อดังกลาว และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
   (7) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ)     จํานวน 1 ฉบับ 
  ขอ 35 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
ความถูกตอง และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด        
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง และสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาตก็ใหสงคนืคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันได
รับคําขอ 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลให         
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรบัคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง หรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน          
เทศบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได
ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี  
 
  ขอ 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตนิี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครนครราชสีมาเทานั้น  

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย 
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  
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   การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 
และเง่ือนไขที่เทศบาลกําหนดไวตามขอ 33 ขอ 34 และขอ 35 โดยอนุโลม  
  ขอ 37 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย          
เทศบัญญัตินี้ สําหรับกรณทีี่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณทีี่เปนการขอ
ตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา          ที่กําหนดใหชําระ
คาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมคร้ังตอไป  
  ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางคาชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน  
  ขอ 38 บรรดาคาธรรมเนียม และคาปรับตามเทศบัญญัติน้ีใหเปนรายไดของเทศบาลนคร
นครราชสีมา  
  ขอ 39 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  ขอ 40 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบท่ี
เทศบาลนครนครราชสมีากําหนด  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย  
  ขอ 41 ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรบัใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัต ิหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรบัใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแต
ตองไมเกินสิบหาวัน  
  ขอ 42 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
           (1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
           (2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 
           (3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตนิี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรอืปฏิบัติไมถูกตองน้ัน กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
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  ขอ 43 คําสั่งพักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรบัใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณยีตอบรับ หรือใหปดคําสั่งน้ันไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรบั
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแต
กรณี ทั้งนี้การสง หรือปดคําสั่งใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
  ขอ 44 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 

หมวด 7 
อํานาจหนาที ่

 

  ขอ 45 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง (1) - (5) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครนครราชสมีา ในเรื่องใด หรือทุกเร่ืองก็ได  
  ขอ 46 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจดังตอไปนี้  
                             (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทาํคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรอืใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
   (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก
หรอืในเวลา ๑๕ วันทําการ เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของ หรือ    
ผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น 
   (๓) แนะนําใหผูไดรบัใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาต หรือตาม       
เทศบัญญัติ หรือตามหลักเกณฑ หรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ 
   (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ประโยชนในการดาํเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
   (5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนได           
โดยไมตองใชราคา 
      ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรบัการ
แตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร  
  ขอ 47 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ
ระเบียบที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ หรอืคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่กําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น ให          
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการน้ันแกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข
หรอืถาการดาํเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 
เร่ือง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………… 

1. อัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 

รายการ อัตรา
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 

(ก.) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 
     - คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ กิโลกรัมละ 

 
3 บาท 

น้ําหนักของมูลฝอย          
ติดเชื้อ คิดจากการชั่ง 

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
   1. คาเก็บและขนแตละคร้ังคดิอัตราครั้งละ 
        - ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
        ไมเกิน 5 กิโลเมตร คิดอัตราคร้ังละ 

 

        - ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
        เกิน 5 กิโลเมตร แตไมเกิน 10 กิโลเมตร คิดอัตราครั้งละ 
 

        - ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา 
        เกินกวา 10 กิโลเมตร คิดอัตราครั้งละ 
 

   2. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือ 
     ปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก คร้ังละ 

 

   3. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐     
     ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือ    
     ทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรอืเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร  
     หนวยละ 

 
 
 

1,000 บาท 

 

 
2,000 บาท 

 

 
3,000 บาท 

 

 
400 บาท 

 

 
 
 

400 บาท 

 

 
 

- ระยะทางคิดจาก           
เลขไมลของรถบริการ 

 

 
 
 
 
 

- น้ําหนักของมูลฝอย 
ติดเชื้อ คิดจากการชั่ง 

 
 
 

 
2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเอกชน  
 

รายการ อัตรา
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 

(ก) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 5,000 บาท ตอป 
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 5,000 บาท ตอป 
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เลขที่รบั………/……….         เลขที่…………..     

คาํขอรับ 
   ใบอนญุาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

      เขียนท่ี………………………………..…… 
 

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

 ขาพเจา………………………………………………..อายุ…….……ป สัญชาติ……………อยูบานเลขที่………หมูที่...…….

ตรอก/ซอย………………..ถนน……………………….ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต……………………………….

จังหวัด………………………….โทรศัพท……………………………… 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

ประเภท……………………………………………………………………...ตอ นายกเทศมนตรนีครนครราชสีมา  โดยใชชื่อกิจการ

วา……………………………………………………………จํานวนคนงาน……………คน ตั้งอยู ณ เลขที่………...……หมูท่ี…….….. 

ถนน...................ตําบล...……………………อําเภอ ..................... จังหวัด ...............................โทรศัพท………………………

มือถือ……….………….. 

        พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ                                               
               (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาทะเบียนบาน         จํานวน 1 ฉบับ 
  (  ) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล        จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาทะเบียนรถและการขออนุญาตใชรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ    จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการขนสงจากกรมการขนสงทางบก 

     และชําระภาษีประจําปเรียบรอยแลว       จํานวน 1 ฉบับ 
(  ) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธ์ิ ผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อดังกลาวและ     

               สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)   จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      ผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)    จํานวน 1 ฉบับ 
(  ) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด................................................................................. 

 
 ขอรบัรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                             (ลงชื่อ)……………...…………….................ผูขอรบัใบอนุญาต 

                                      (…………………………..………………………………….) 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

เลมท่ี………….…เลขที่…….……..ป………….. 
 

 อนุญาตให…………………………………………………….………อายุ…….……ป สัญชาติ…………..…............................

อยูบาน/สํานักงานเลขที่…………….หมูที่..…….ตรอก/ซอย…………..………………ถนน………………………..……………..

ตําบล/แขวง……………….………………………อําเภอ/เขต………………………….…………จังหวัด……………………………...……

โทรศัพท……...…………………. มือถือ.................................. 

 ขอ ๑. ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท…………………………………………………………………………………….…………..…….คาธรรมเนียม……..……………บาท  
ใบเสร็จรับเงิน   เลมที่……..……..….เลขที่…………….ลงวันที่……….เดือน………………….พ.ศ………………  
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………..………………………จํานวนคนงาน……………คน                           
ตั้งอยู ณ เลขที่…………..…หมูที่………...….ตําบล…..………………..………อําเภอ..................... จังหวัด........................... 
โทรศัพท……………………………..โทรสาร……………………….…………….. 
 
 ขอที่ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

( ๑ ) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙    
และประกาศ หรือ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของในเร่ืองน้ี 
 ( ๒ ) ………………………………………………………………………………… 
          ( ๓ ) ………………………………………………………………………………... 
   

ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันที่…………เดอืน……………………….พ.ศ………….. 
 

               ออกให ณ วันท่ี……….…เดือน…………….…….พ.ศ…..…...… 
 

 
    ลงชื่อ……………………………     ลงชื่อ…………………………………….. 
        (……………………………)                       (…………………………..) 
               ผูรับเงิน                           นายกเทศมนตรนีครนครราชสีมา 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีไดรบัใบอนุญาต 
  ๒) ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้น รอยละ ๒๐ 
 



19 
 

เลขที่รบั…………/…………                                         เลขที่..………….. 
    

      คําขอตออายุ 
        ใบอนญุาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 
เขียนที่…………………………………….. 

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

 
ขาพเจา…………………………………………………..……………………….อายุ…………….ป สัญชาติ…….……… 

อยูบานเลขที่………..………….หมูที่……..….ตรอก/ซอย……………..……..….ถนน……...……...........................……..... 
ตําบล/แขวง…………………………….……อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………….….
โทรศัพท………………..……………………… มือถือ..................................... 
 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย  
ประเภท……………………………………………………….…………………………..ตอ  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
โดยใชชื่อกิจการวา………..…………………………………………….จํานวนคนงาน………………….คน 
ตั้งอยู ณ เลขที่…………..หมูที่…….…..ถนน............................ตําบล…………..………………..อําเภอ ...........................
จังหวัด  ................................................................โทรศัพท…………………….โทรสาร…………………. 
 

 พรอมคาํขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
   (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาทะเบียนบาน         จํานวน 1 ฉบับ 
  (  ) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล        จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาทะเบียนรถและการขออนุญาตใชรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ    จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการขนสงจากกรมการขนสงทางบก 

     และชําระภาษีประจําปเรียบรอยแลว       จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธ์ิผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อดังกลาวและ 
      (  ) สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)   จํานวน 1 ฉบับ 
 (  ) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     ผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)    จํานวน 1 ฉบับ 
(  ) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด................................................................................. 

 

ขอรบัรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

 
                               (ลงชื่อ)…..…………………….………ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                       (……….……………..…………) 
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เลขที่รับ…………/…………                    เลขที่..………………. 

 

 คําขออนุญาตการตาง ๆ 
         เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเกบ็ ขน หรือกาํจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

 

เขียนที่……………………………………..………….. 
                                

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

ขาพเจา………………………………………………………………………...…..…..อายุ…………….….ป สัญชาติ……..……… 
อยูบานเลขที่………….…...หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย……….…………….…….ถนน……………………………………………………… 
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด………..…………….โทรศัพท…………………….. 
โดยใชชื่อกิจการวา…………………………….…………..……………………………………..……………..จํานวนคนงาน……….……คน 
ตั้งอยู ณ  เลขที่….……หมูที่………….ตรอก/ซอย……….…………….……ถนน..................    ตําบล………………………………..
อําเภอ..................................จังหวัด ..........................................โทรศัพท……………………………มือถือ
............................โทรสาร…………………………….. 
 ขอยื่นคําขอตอ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ดวยขาพเจามีความประสงค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
...................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..................
...............………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
……..…….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ขอรบัรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)...……………………….…………ผูขออนุญาต 
      (………………………………………) 
 
 


