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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
และของเทศบาลนครนครราชสีมา

เหตุผล
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด การคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อใหผูประกอบกิจการ ผูดําเนินการของสถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้อ
อันตราย ตลอดทั้งผูที่เกี่ยวของไดรบั ผิดชอบในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการที่กําหนด ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให
กระทําไดโดยตราเปนเทศบัญญัติ ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมาจึงไดตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
……………………………………………….
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัด หรือแยงตอบทกฎหมาย ประกอบ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(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 และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมาแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัด หรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศระเบียบ หรือ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งนั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
แลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขน
ซึ่งถามีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได
กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย และการ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค และการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑) ซาก หรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง
(2) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะที่ทําดวยแกว สไลด
และแผนกระจกปดสไลด
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัส หรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ได
จากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษย หรือสัตว หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ
และทอยาง
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(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรบั แตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผูซึ่งไดรบั การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรบั
การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“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 ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
สวนกลางราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มิไดตั้งอยูภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งไดแก หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารเคมี และจุลินทรียในวัตถุตัวอยางจาก
รางกายมนุษย หรือสัตวที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย และหองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุขที่ทําการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสวนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจกอใหเกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ตาม
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา
“ผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรบั ใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาลสัตว
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น สภากาชาดไทย และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตว
ของทางราชการ
“ผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลสัตว และหมายความรวมถึงผูอํานวยการ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ
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“ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครอง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
“ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความวา ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ขอ ๖ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ใหเปนอํานาจของ
เทศบาลนครนครราชสีมา
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลนครนครราชสีมา อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการ
เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ถาย เท หรือทิ้ง หรือกําจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด หรือจัดให
ขอ ๘ เทศบัญญัติในสวนที่วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4 ใหใชบังคับแกผูดําเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวย
ตนเองดวย และใหสถานบริการการสาธารณสุข หรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้น แจงใหเทศบาลที่สถานบริการ
การสาธารณสุข หรือหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นตั้งอยู จัดสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อเทศบาลนครนครราชสีมาไดใหความเห็นชอบแลวผูดําเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกลาวจึงจะดําเนินการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อดวยตนเองได
ในการตรวจสอบระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง เทศบาลนครนครราชสีมาอาจรองขอให
อธิบดีกรมอนามัย หรือผูซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายจัดสงเจาหนาที่กรมอนามัยไปรวมตรวจสอบกับเจาหนาที่
ของเทศบาลนครนครราชสีมาได
ขอ ๙ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข
ผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย และเทศบาลนครนครราชสีมา รวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลนคร
นครราชสีมามอบใหดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมาและ
บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดย
ทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ และ
หรือขนมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย ดาน
ใดดานหนึ่ง
(๒) ในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อยางนอยสองคน โดยคนหนึ่งตองมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดใน (๑) สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษา
ไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ
วิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง
(3) ในกรณีที่มีการดําเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบใน การเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ อยางนอยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเองของ
เทศบาลนครนครราชสีมา หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ แตเทศบาล
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นครนครราชสีมา หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้น จะตองแตงตั้ง
เจาหนาที่ของตนอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร
ดานใดดานหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ การขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการสวนทองถิ่นสองแหง หรือหลายแหงที่อยูใกลเคียงกัน อาจดําเนินกิจการรวมกัน ในการเก็บ
ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน ซึ่ง
มีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดานใดดานหนึ่งเปนเจาหนาที่
ผูรบั ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมกันก็ได
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ
วรรคสาม อาจแตงตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกลาวก็ได
ขอ ๑๐ ในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งมิใช
สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ หรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายของ
เอกชนใหผปู ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผูประกอบกิจการหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ควบคุมดูแลใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตาม ขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และดําเนินการ
เก็บ และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน หมวด 2 และหมวด
4 แหงเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๑ ในการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทางราชการ ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้ง สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลสัตวของทาง
ราชการ แลวแตกรณี ควบคุมดูแลใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูดําเนินการสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลสัตวของทางราชการนั้นแตงตั้งเจาหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้
ในการเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคล ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบ
ใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และของบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแต
กรณี ควบคุม ดูแลใหบุคคลดังกลาวจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) และ
ดําเนินการเก็บขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในหมวด 2
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้
ในการมอบใหบุคคลใดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลกําหนดระยะเวลาและเสนทางขน ตลอดจน
เงื่อนไขหรือขอปฏิบัติอื่นๆเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหบุคคลดังกลาวถือปฏิบัติไวดวย
ขอ ๑๒ บุคคลซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใตการ
ควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี
มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
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และดําเนินการเก็บ ขน และหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด 2
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๓ ใหผูดําเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูดําเนินการหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายและ
เจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ของตน และดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหมวด 2
หมวด 3 และหมวด 4 แหงเทศบัญญัตินี้
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๖ ใหเก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ดังนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๕ (1)
(2) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคม ใหเก็บบรรจุในภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามขอ ๑๕ (๒)
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองใชเพียงครั้งเดียว และตองทําลาย
พรอมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ขอ ๑๕ ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๔ ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง
ทนทานตอการแทงทะลุ และการกัดกรอนของสารเคมี เชน พลาสติกแข็ง หรือโลหะ มีฝาปดมิดชิด และปองกันการ
รั่วไหลของของเหลวภายในได และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกโดยผูขนยายไมมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เปนถุง ตองทําจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มี
ความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนทานตอสารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึมและไมดูดซึม
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดํา ที่มี
ขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตรา หรือสัญลักษณที่ใชระหวาง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองมีขอความวา “หามนํา
กลับมาใชอีก” และ“หามเปด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง
สถานบริการการสาธารณสุขดังกลาวจะตองระบุชื่อของตนไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะ
สําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อนั้นใชสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพื่อรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวัน นับแตวันที่เกิด
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ใหระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีไดหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ
การขน และการกําจัด แตในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความสะดวกในการเก็บ การขน และการ
กําจัด จะกําหนดขนาดของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสําหรับใชในสถานบริการสาธารณสุขใด หรือสําหรับ
ใชในหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายใดก็ได
ขอ ๑๖ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔
อาจจะจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อก็ได โดยภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอ
สารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงา ย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองที่มีการปองกันสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได

7
ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดหลายครั้ง แตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการตอไปนี้
(๑) ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ
สําหรับบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔ โดยไมปะปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไมสามารถเก็บลงใน
ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุด เมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทําได
(๒) ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่กําหนดในขอ ๑๔ (๑) แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของความจุของภาชนะสําหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กําหนดในขอ ๑๔ (๒) แลวผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน
(๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายใน
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันทีจะตอง
จัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลว เพื่อรอการเคลื่อนยายไปเก็บกัก
ในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกินหนึ่งวัน
(๔) จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อลักษณะตามขอ ๑๘ เพื่อรอการขนไปกําจัด และตอง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๘ ภายใตบังคับขอ ๒๑ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่
เปนหองหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อรอการขนไปกําจัด
(๑) มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในที่ที่สะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด
(๒) มีขนาดกวางเพียงพอ ที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอยสองวัน
(๓) พื้นและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงา ย
(๔) มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้งเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น
(๖) มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจ หรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได
(๗) มีขอความเปนคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”
ไวที่หนาหองหรือหนาอาคาร
(๘) มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีราง หรือ
ทอรวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง
ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้น
ขอ ๑๙ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการ
ขนไปกําจัดตามขอ ๑๘ ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) ตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากัน
เปอน ผาปดปาก ปดจมูกและรองเทาพื้นยางหุมแขง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถาในการปฏิบัติงาน รางกายหรือ
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สวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ใหผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกาย หรือสวนที่อาจสัมผัสมูลฝอย
ติดเชื้อโดยทันที
(๓) ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน
(๔) ตองเคลื่อนยายโดยใชรถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒๐ เวนแตมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอยที่ไมจําเปนตองใชรถเข็น จะเคลื่อนยาย
โดยผูปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได
(๕) ตองมีเสนทางเคลื่อนยายที่แนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อหามแวะ หรือหยุดพัก ณ ที่ใด
(๖) ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหาม
หยิบดวยมือเปลาตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับดวยกระดาษ แลวเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อ หรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่บริเวณ
พื้นนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ
(8) ตองทําความสะอาด และฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละ
ครั้ง และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น
ขอ ๒๐ รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมุนของเชื้อโรค
และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได
(๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนนเพื่อ
ปองกันสัตวและแมลงเขาไป
(๓) มีขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็น
มูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น”
(๔) ตองมีอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหลนระหวางการ
เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาด และฆาเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อตกหลน
ตลอดเวลาที่ทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ขอ ๒๑ สถานบริการการสาธารณสุขดังตอไปนี้ จะไมจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๑๘
ก็ได แตตองจัดใหมีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการเฉพาะ
(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตวประเภทที่ไมมีที่พักสัตวปวยไวคางคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว
ปวยไวคาคืนตามชนิด และจํานวนไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
การขนมูลฝอยติดเชื้อ
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ขอ ๒๒ เทศบาลนครนครราชสีมารวมทั้งบุคคลซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมามอบใหดําเนินการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ ซึ่งรับทําการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข
หรือของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายตองจัดใหมี
(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ที่มีลักษณะตามขอกําหนดในขอ ๒๔ โดยใหมีจํานวนที่
เพียงพอกับการประกอบการ หรือการใหบริการ
(๒) ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผาน
การฝกอบรมการปองกัน และระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตร และ
ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกําจัดซึ่งมีคุณลักษณะเชนเดียวกับที่
พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๑๘ โดยมีขนาดกวางขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวได
จนกวาจะขนไปกําจัด และใหมีขอความเปนคําเตือนวา “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมี
ขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน แสดงไวในสภาพถาวรดวย
(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เปนสถานที่เฉพาะ มีขนาดกวางขวาง
เพียงพอ มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย และตองทําความสะอาด
บริเวณที่จอด เก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออยางสม่ําเสมอ
ขอ ๒๓ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ
ของหองปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อนําไปกําจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข หรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอ ๒๒ (๑) เทานั้น
(๒) ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาที่กําหนดโดยคํานึงถึงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
และสถานที่จัดเก็บ เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน
(๓) ผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ตองถือปฏิบัติตามขอ ๑๙ (๒) (๖)
และ (๗)
(๔) ผูขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย
ติดเชื้อตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยติดเชื้อ และภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหลนในระหวางการขนหามนํา
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอื่น และใหทําความสะอาด และฆาเชื้ออยางนอยสัปดาหละครั้ง
เวนแตกรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก หรือมีการรั่วไหล ตองทําความสะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได
ขอ ๒๔ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะ และเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปดทึบ ผนังดานในตองบุดวยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดไดงา ยไมรั่วซึม
(๒) ในกรณีที่เปนยานพาหนะสําหรับใชขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
ขอ ๑๘ วรรคสอง ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้น ตองสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํา
กวานั้นได และจะตองติดเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิภายในตัวถังไวดวย
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(๓) ขอความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนปดไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานวา “ใชเฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”
(4) กรณีเทศบาลนครนครราชสีมาทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลนครนครราชสีมา
แสดงชื่อเทศบาลดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีบุคคลซึ่งไดรับมอบจากเทศบาลนครนครราชสีมา ใหเปนผูดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมาทําการขนมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลนคร
นครราชสีมาดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พรอมกับแสดงแผนปายขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนระบุวิธีการที่เทศบาลนคร
นครราชสีมามอบใหบุคคลนั้นดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ และชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวใน
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดวย
กรณีที่บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครนครราชสีมาใหเปนผูดําเนินการรับทําการขน
มูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการทําการขนมูลฝอยติดเชื้อให
บุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลนครนครราชสีมาดวยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมกับแผน
ปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลนั้นไวที่ภายนอกตัวถังดานขางของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
(5) ตองมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่ และผูปฏิบัติงาน
ประจํายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัย และอุปกรณหรือเครื่องมือ 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) ตองกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามระยะเวลาที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด แตตองไม
เกินสามสิบวัน นับแตวันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของหองปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย
(๓) ในระหวางรอกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตองเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวในที่เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามขอ ๑๘ โดยมีขนาดกวางขวาง
เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวไดจนกวาจะทําการกําจัด รวมทั้งจัดใหมีขอความเปนคําเตือนวา
“ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ดวยสีแดง และมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนแสดงไวดวย
(๔) จัดใหมีผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผานการ
ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11
(๕) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหลน หรือการรั่วไหลของ
มูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ หรือเครื่องมือปองกันอัคคีภัยไวประจําบริเวณที่ตั้งระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข หองปฏิบัติการเชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาต
ใชวิธีกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการอื่นที่มิใชวิธีเผาตามขอ ๒๗ (๑) ใหสถานบริการการสธารณสุข หองปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายหรือผูที่ไดรับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะหตามขอ ๒๙ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐานในการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อเปนประจําทุกเดือน และใหรายงานผลการตรวจวิเคราะหนั้น ใหเทศบาลนครนครราชสีมาทราบเปนประจํา
ภายในวันที่หาของทุกเดือน
ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ทําลายเชื้อดวยไอน้ํา
(๓) ทําลายเชื้อดวยความรอน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๘ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ใหใชเตาเผาที่มีหองเผามูลฝอยติดเชื้อ และ
หองเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อใหเผาที่อุณหภูมิไมต่ํากวา ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันใหเผาดวย
อุณหภูมิไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดหรือเห็นชอบ และใน
การเผาตองมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒๙ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําหรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน
หรือวิธีอื่นตามขอ ๒๗ (๒) (๓) หรือ (๔) จะตองดําเนินการใหไดตามเกณฑมาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพ
ที่สามารถทําลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อไดหมด
ภายหลังการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีการดังกลาวตามวรรคหนึ่งแลว ตองมีการตรวจสอบเกณฑ
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอรโมฟลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓๐ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาตามขอ ๒๘ หรือที่ผานการกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อตามวิธีการตามขอ ๒๙ แลว ใหดําเนินการกําจัดตามวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไป เวนแตกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๕
การใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ ใหเทศบาลนครนครราชสีมามีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการ และระเบียบการเก็บ
ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาได
ขอ ๓๒ ผูประกอบกิจการอยูในเขตพื้นที่การใหบริการ และไดรับบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย
ติดเชื้อของเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลนครนครราชสีมามอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

12
จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อแกเทศบาลนครนครราชสีมา ตามอัตราที่กําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้
หมวด ๖
การออกใบอนุญาต
ขอ ๓๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํ เนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทําเปน
ธุรกิจ หรือไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จะตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบคําขออนุญาตแนบทายเทศบัญญัติ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนรถและการขออนุญาตใชรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบการขนสง
จากกรมการขนสงทางบก และชําระภาษีประจําปเรียบรอยแลว
จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธิ์ ผูมีอํานาจลงนามในสัญญา
เชาซื้อดังกลาว และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
จํานวน 1 ฉบับ
ขอ 35 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตอง และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด
และแจงใหผขู ออนุญาตแกไขใหถูกตอง และสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันได
รับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรบั คําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง หรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได
ขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตนิ ี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครนครราชสีมาเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่เทศบาลกําหนดไวตามขอ 33 ขอ 34 และขอ 35 โดยอนุโลม
ขอ 37 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทา ย
เทศบัญญัตินี้ สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอ
ตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กําหนดใหชําระ
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางคาชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน
ขอ 38 บรรดาคาธรรมเนียม และคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลนคร
นครราชสีมา
ขอ 39 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 40 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ตามแบบที่
เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 41 ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแต
ตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 42 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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ขอ 43 คําสั่งพักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรบั ใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูรบั
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแต
กรณี ทั้งนี้การสง หรือปดคําสั่งใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขอ 44 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 7
อํานาจหนาที่
ขอ 45 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง (1) - (5) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครนครราชสีมา ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 46 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก
หรือในเวลา ๑๕ วันทําการ เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ หรือ
ผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรบั ใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตาม
เทศบัญญัติ หรือตามหลักเกณฑ หรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ออกตามเทศบัญญัตินี้
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนได
โดยไมตองใชราคา
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซ่งึ ไดรบั การ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ 47 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ
ระเบียบที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข
หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
……………………………………………………………
1. อัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
รายการ
(ก.) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน
- คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ กิโลกรัมละ
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
1. คาเก็บและขนแตละครั้งคิดอัตราครั้งละ
- ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ไมเกิน 5 กิโลเมตร คิดอัตราครั้งละ

อัตรา
คาธรรมเนียม

หมายเหตุ

3 บาท

น้ําหนักของมูลฝอย
ติดเชื้อ คิดจากการชั่ง

1,000 บาท

- ระยะทางคิดจาก
เลขไมลของรถบริการ

- ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
เกิน 5 กิโลเมตร แตไมเกิน 10 กิโลเมตร คิดอัตราครั้งละ

2,000 บาท

- ระยะทางหางจากสํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
เกินกวา 10 กิโลเมตร คิดอัตราครั้งละ

3,000 บาท

2. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือ
ปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ

400 บาท

3. กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐
ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือ
ทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร
หนวยละ

400 บาท

- น้ําหนักของมูลฝอย
ติดเชื้อ คิดจากการชั่ง

2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเอกชน
รายการ
(ก) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ

อัตรา
คาธรรมเนียม
5,000 บาท
5,000 บาท

หมายเหตุ
ตอป
ตอป
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เลขที่รบั ………/……….

เลขที่…………..

คําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เขียนที่………………………………..……
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 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา โดยใชชื่อกิจการ
วา……………………………………………………………จํานวนคนงาน……………คน ตั้งอยู ณ เลขที่………...……หมูที่…….…..
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
( ) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธิ์ ผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อดังกลาวและ
สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
( ) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
จํานวน 1 ฉบับ
( ) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด.................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………...…………….................ผูขอรับใบอนุญาต
(…………………………..………………………………….)

18

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เลมที่………….…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 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙
และประกาศ หรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องนี้
( ๒ ) …………………………………………………………………………………
( ๓ ) ………………………………………………………………………………...
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่…………เดือน……………………….พ.ศ…………..
ออกให ณ วันที่……….…เดือน…………….…….พ.ศ…..…...…

ลงชื่อ……………………………
(……………………………)
ผูรับเงิน
คําเตือน

ลงชื่อ……………………………………..
(…………………………..)
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรบั ใบอนุญาต
๒) ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้น รอยละ ๒๐
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เลขที่รบั …………/…………

เลขที่..…………..

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ 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………………….
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
( ) สําเนาสัญญาเชาซื้อจากผูมีกรรมสิทธิ์ผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อดังกลาวและ
( ) สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามในสัญญาเชาซื้อ (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
( ) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
จํานวน 1 ฉบับ
( ) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด.................................................................................
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…..…………………….………ผูขอตออายุใบอนุญาต
(……….……………..…………)
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เลขที่รับ…………/…………

เลขที่..……………….

คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เขียนที่……………………………………..…………..
วันที่………..เดือน………………….พ.ศ………………….
ขาพเจา………………………………………………………………………...…..…..อายุ…………….….ป สัญชาติ……..………
อยูบานเลขที่………….…...หมูที่…………..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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..................
...............………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
……..…….………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ

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

