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โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนแพงเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสภาวการณ์กฎหมายในปัจจุบัน  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 1๔) พ.ศ. 25๖๒ประกอบมาตรา 34/3  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 และมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2560โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพนแพงและผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนแพงเรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ......................” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนแพง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลโพนแพงแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยพ.ศ. 255๖ 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย ” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืนแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้ 
เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี  วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีท าให้เกิด
การระคายเคือง  วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดท่ีท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่นถ่านไฟฉาย  หลอดฟลูออเรสเชนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  ภาชนะ
บรรจุสารก าจัดศัตรูพืช  กระป๋องบรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูล
ฝอยซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่  



 

 

  “อาคารอยู่รวมอาศัย” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ” หมายความว่ากระบวนการด าเนินการตั้งแต่การ
รองรับการขนและการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่าการปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจหรือการก่อให้เกิดโรคเพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 

“กากตะกอน” หมายความว่าส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลโพนแพง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพนแพง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพนแพง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 6 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลอาจมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้อง
จัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้
ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็น
หนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

 ข้อ7เทศบาลอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 



 

 

 ข้อ 8 ห้าม ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่เทศบาลก าหนดหรือจัดไว้ให้  
 ข้อ 9 เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภารกิจ
ตามข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลรวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้   

 ข้อ10ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพงานเทศกาลงานแสดงสินค้าการชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงข้ึนไปผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มี ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ส้วมส้วมส่วนรวมส้วม
เคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นในกรณีท่ีมีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วม
ชั่วคราวให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ
ในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อ
ถอนและปรับสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย 

ส่วนที่  1 
การเก็บมูลฝอย 

 

 ข้อ 1๑เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยและทิ้ง
ให้ถูกสุขลักษณะตามประเภท ภาชนะรองรับมูลฝอย ที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้  ซึ่งอย่างน้อยต้องแยกมูลฝอย
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปสถานที่โดยเป็น
ลักษณะการประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 
 ข้อ 1๒ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มี
ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 
 
 
 



 

 

ข้อ 1๓ที่พักรวมมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน  
(๒) มีพ้ืนที่และผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม(๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึม

หรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมี
การระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอย”และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย
และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ  1๔ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณ
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑)มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรคได้  สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบ
รวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒)มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณท่ี

เหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ
ปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ส่วนที่2 
สุขลักษณะในการขนมูลฝอย 

 
ข้อ ๑๕  เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด า เนินการภายใต้

ข้อตกลงร่ วมกัน  บุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของ
เทศบาล และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งท าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย  และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีด้วย 

 



 

 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นอ่ืนที่
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด า เนินการเก็บขนหรือก าจัดมูล
ฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรื อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการแล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย ในเขตเทศบาล  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะมีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามา
คัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง

ร่างกาย 
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายบออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็น
การค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลทราบเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  

 ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอย 
 กรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่
เทศบาลจัดเก็บ ให้เทศบาลแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานต่อไป 

 ข้อ ๑๘  ในการจัดเก็บมูลฝอยเทศบาลอาจประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
เส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  
 ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรค
หนึ่งได้ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  3 
การจัดการมูลฝอย 

 
ข้อ ๑๙  การด าเนินการขนมูลฝอยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

สุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑)ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย

หรือตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยมี่มีลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการ

ท าความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอย  และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะ
เป็นประจ าทุกวัน  

ข้อ  2๐  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑)ตัวถังบรรจุมูลฝอยแข็งแรงมีความทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่าย

ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย ตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอย 

(๒) มีการปูองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพื่อมิให้ไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีลักษณะหรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ
และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ  

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขน หรือ
ก าจัดมูลฝอยภายใต้การดูแลของ เทศบาลให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแส ดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย  พร้อม
กับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามรถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติ
บุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง
ด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย  พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยบริเวณท่ี
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 2๑ในกรณีที่มีความจ าเป็นเทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บ
และขนมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการแล้วแต่กรณี  อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้ 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ 4 

การก าจัดมูลฝอย 
 

ข้อ 2๒เทศบาลร่วมกับ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของ
เทศบาล และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณ
สถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 2๓ การก าจัดมูลฝอยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุม ก ากับการ
ด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย 

ข้อ 2๔ การก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

ข้อ ๒๕ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุร าคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 



 

 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเพื่อจัดเป็น
พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และ
ปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถ
ปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยไปฝังกลบ และปิดการฝัง
กลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่
เหมาะสมเพื่อปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลาย
ก๊าซ หรือมีระบบน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝัง
กลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ ๒๖การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผล
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย มีการ
ระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี ้
(๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยเพื่อจัดเป็นพ้ืนที่

ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่น
รบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 

 

(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบ
ในการน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปูองกันน้ าชะ
ขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือมี
ระบบการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๗ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มี

ขนาดพ้ืนที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 

หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการ
น ามูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานท่ีหมักท าปุ๋ยหรือ
ก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการ
ท างาน 

ข้อ ๒ ๘ การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 

 



 

 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 

ข้อ๒๙เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้อง
ด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะสะอาดมีฝาปิดมิดชิดและอยู่ในสภาพ
ดีไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

(๒) จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
(๓) ดูแลพื้นผนังเพดานโถส้วมโถปัสสาวะและท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วมและโถ

ปัสสาวะให้สะอาดรวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได ้
(๔) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่มีสภาพดีไม่ช ารุดไม่แตกหรือรั่วซึมสามารถปูองกัน

สัตว์และแมลงพาหะน าโรคเม่ือถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดให้ได้
มาตรฐาน 

ข้อ3๐การก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใดการน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ3๑ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผ่านการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ3๒ในสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ 

ข้อ๓๓ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุมถุงมือยางหนาผ้ายางกันเปื้อนผ้าปิด
ปากปิดจมูกและสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งและต้องท าความสะอาดเสื้อคลุมถุงมือยางหนาผ้ายางกันเปื้อน
และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
(๑) ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน

ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่

วันออกใบอนุญาต 



 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับช าระ ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ 

เครื่องมือ สถานที่ท่ีใช้ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๔) อ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลก าหนด 

ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้านับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
แล้ว 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุด  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 4๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปราก ฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 



 

 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 

ข้อ 4๑ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ
งานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ก าร
ให้บริการขน สิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยของ เทศบาล จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก าจัด สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยแก่เทศบาลตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 
 
 
 
 

หมวด 6 
ค่าบริการขั้นสูง 



 

 

 
ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ

ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 

 
    หมวด 8  
          บทเฉพาะกาล  

  ข้อ ๔๘ผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้
อยู่แล้วในวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่
เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน             พ.ศ. 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                  (นายเสมอ  จ ารักษา) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลโพนแพง 
 

  เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ 
 
  
นายอ าเภออากาศอ านวย  ปฏิบัติราชการแทน 
       ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนแพงเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 



 

 

พ.ศ. ............................ 
 

๑. ค่าขนมูลฝอย 
            (ก) ค่าขนมูลฝอย เป็นรายเดือน 
๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                   เดือนละ   ๒๐บาท 
               ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ  ๔๐  บาท 
๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร 
                   แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลิตร         เดือนละ  ๖๐  บาท  
๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ  ๑๐๐บาท  
           (ข) ค่าขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                          ครั้งละ  ๑๐๐บาท 
                ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรครั้งละ ๒๐๐บาท 
                ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  
                    ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วยหน่วยละ  ๑๐๐ บาท 
          (ค) ค่าเก็บขนมูลฝอยส าหรับร้านค้า สถานประกอบการ ตลาด โรงงาน       เดือนละ  ๓๐   บาท 
               ๑) กรณีมีปริมาณมูลฝอยเกิน ๑๐๐ ลิตรต่อวัน ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร       เดือนละ  ๑๐๐  บาท  
               ๒) กรณีมีปริมาณมูลฝอยเกิน ๕๐๐ ลิตรต่อวันไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๕๐๐  บาท 
               ๓) กรณีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๑,๐๐๐  บาท  
๒. ค่าขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ๒๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
๓.ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ๒๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 

 
๔. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการหรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(ก)รับท าการขนมูลฝอยฉบับละ  ๓,๐๐๐บาท 
          (ข) รับท าการก าจัดมูลฝอยฉบับละ  ๓,๐๐๐บาท 

(ค) รับท าการขนสิ่งปฏิกูลฉบับละ๓,๐๐๐บาท 
(ง) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละ๓,๐๐๐บาท 
(จ)หาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง 



 

 

การให้บริการขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนแพงเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ....................... 
 

๑. ค่าขนมูลฝอย 
            (ก) ค่าขนมูลฝอย เป็นรายเดือน 
๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                เดือนละ   ๓๐  บาท 
               ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร           เดือนละ   ๕๐  บาท 
               ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร 
                   แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                                        เดือนละ  ๗๐  บาท  
               ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร     เดือนละ  ๑๒๐  บาท  
           (ข) ค่าขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                       ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
                ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร          ครั้งละ  ๒๕๐  บาท 
                ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  
                    ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วยหน่วยละ  ๑๐๐ บาท 
          (ค) ค่าเก็บขนมูลฝอยส าหรับร้านค้า สถานประกอบการ ตลาด โรงงาน       เดือนละ  ๕๐   บาท 
               ๑) กรณีมีปริมาณมูลฝอยเกิน ๑๐๐ ลิตรต่อวัน ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร       เดือนละ  ๒๐๐  บาท  
               ๒) กรณีมีปริมาณมูลฝอยเกิน ๕๐๐ ลิตรต่อวันไม่เกิน  ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๕๐๐  บาท 
               ๓) กรณีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๑,๐๐๐  บาท  
๒. ค่าขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ๒๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
๓. ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ๒๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

 


