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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

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

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่องการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสภาวการณ์กฎหมายในปัจจุบัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 34/3  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และมาตรา 20 มาตรา 54 
มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2560 โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและ   
มูลฝอย  พ.ศ. 2562 ” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย   
ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 
2553 

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่นแต่ไม่รวมถึง
มูลฝอยติดเช้ือ  
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
  “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุ
อันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้ เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี  
วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วตัถุกัดกร่อน วัตถุท่ีท าให้เกิดการระคายเคือง  วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะ
เป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใดท่ีท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่นถ่านไฟฉาย  หลอด
ฟลูออเรสเชนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช  กระป๋องบรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น   

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่  
  “อาคารอยู่รวมอาศัย” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่าง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 



 

 

  “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

 “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ 

“การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ การขน 
และการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

“การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะ
สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
  “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 6  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลอาจมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

                     ข้อ  7  ในกรณีท่ีเทศบาลจะมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแทน 
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขน      
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแทนหรือเขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

 ข้อ 8  ห้าม ถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจาก
ถ่าย เท ท้ิง หรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีเทศบาลก าหนดหรือจัดไว้ให้  
 ให้เทศบาลจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือท้ิงมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัด
มูลฝอยตามท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 



 

 

 ข้อ 9  เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภารกิจตามข้อตกลง
ร่วมกันและบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยภายใต้
การควบคุมดูแลของเทศบาลรวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้   

 ข้อ 10 ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุมสาธารณะหรือ
กิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคล่ือนท่ี หรือส้วม
ช่ัวคราวท่ีถกูสุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว ให้ผู้
จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้ให้           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพ   
พื้นท่ีดังกล่าว 
 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอย 

 
ส่วนท่ี  1 

การเก็บมูลฝอย 
 

 ข้อ 1๑  เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย  ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยต้อง
คัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยด้วย  

ข้อ 1๒  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมีจ านวน
ห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอยต้ังแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือภาชนะรองรับ
ท่ีมีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 1๓  ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑)   เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะท่ีมีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน  
(๒) มีพื้นท่ีและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม(๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท า

ด้วยวัสดุท่ีทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(๓)   มีรางหรือท่อระบายน้ าหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องก าหนด 
(๔)   มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕)   มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอย มีข้อความท่ีมีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ท่ีพักรวมมูลฝอย”และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 



 

 

 ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องต้ังอยู่ในสถานท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยและอยู่ห่าง
จากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ  1๔  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณต้ังแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะ
น าโรคได้  สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะ
มูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 

(๒)  มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม

สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท าความ
สะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ าท้ิงหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ 1๕  ให้เทศบาลจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไว้ในท่ีสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณ  มูลฝอย 
โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปิดให้ประชาชนเข้าไปสถานท่ีโดยเป็นลักษณะการ
ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

ส่วนท่ี 2 
สุขลักษณะในการขนมูลฝอย 

 
ข้อ ๑๖  เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลง

ร่วมกัน  บุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
และคัดแยกมูลฝอย  และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีเทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของ
เทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ท่ีจัดให้มีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอย
ในเขตเทศบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพื้นท่ีเฉพาะมีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ีจะน าเข้ามาคัดแยกได้มี
การรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒)   มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน 
(๓)   มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔)   จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือท่ีสะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 



 

 

(๕)   มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖)   มีการปูองกันฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๗)   จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘)   มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายบออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไม่เป็นการค้าหรือ
แสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลทราบเพื่อก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

 ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยท้ิง
ส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปน
กับมูลฝอย 
 กรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเทศบาลจัดเก็บ 
ให้เทศบาลแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป 

 ข้อ ๑๙  ให้เทศบาลประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
 ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ให้
แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

 
ส่วนท่ี  3 

การจัดการมูลฝอย 
 

ข้อ 2๐  การด าเนินการขนมูลฝอยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท่ี
เทศบาลก าหนด 

(๒)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยมี่มีลักษณะตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการท าความ
สะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอย  และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุกวัน  

ข้อ  2๑  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยแข็งแรงมีความทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบท่ีง่ายต่อการ

บรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย ตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 

(๒)  มีการปูองกันหรือมีการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพื่อมิให้ไหลตลอดการปฏิบัติงาน
และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีลักษณะหรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ 

 



 

 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขน หรือก าจัดมูลฝอย
ภายใต้การดูแลของเทศบาลให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือเทศบาลด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย  พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ี
บุคคลภายนอกสามรถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ี
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอย  พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 2๒  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี  อาจจัดให้มีสถานีขนถ่าย
มูลฝอยก็ได้   

ส่วนท่ี 4 
การก าจัดมูลฝอย 

 
ข้อ 2๓ เทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลง

ร่วมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอย และจัดให้มีอุปกรณ์
หรือเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณสถานท่ีก าจัดมูลฝอยด้วย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 2๔ การก าจัดมูลฝอยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัด มูล
ฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และส่ิงแวดล้อม 

(๒) ไม่น าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย 

ข้อ 2๕ การก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒)  การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 



 

 

(๓)  การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔)  การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
(๕)  วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

ข้อ ๒๖ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง    
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร าคาญ
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

(๒) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยเพื่อจัดเป็นพื้นท่ี
ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากล่ินรบกวน 

(๓)  มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่าง
และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

(๔)  มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีสามารถปูองกั น
การปนเป้ือนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕)  มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน ามูลฝอยไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อ
บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกัน
กล่ิน การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการ
ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ หรือมี
ระบบน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ ๒๗  การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องผลการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย มีการระบายอากาศ
และแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒)  มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้ 
(๓)  มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยเพื่อจัดเป็นพื้นท่ีส าหรับปลูก

ต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากล่ินรบกวน 
(๔) ต้องเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการ
ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายในสถานท่ีก าจัดให้
ได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๗) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการปูองกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้า
หนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการปูองกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิว
ดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าลอยท่ีมีการปูองกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้า
ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือมีระบบการน าเถ้าลอย
ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

ข้อ ๒๘ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมีขนาดพื้นท่ี

เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการ

ด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนท่ีหมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือ

ส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานท่ีคัดแยก และสถานท่ีหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และ
มีระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

ข้อ ๒๙ การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด 3 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

ข้อ 3๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการ   
ให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดี      
ไม่รั่วซึม ต้ังอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

(๒) จัดให้มีสบูส่ าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 



 

 

(๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วม และโถปัสสาวะให้
สะอาด รวมท้ังต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 

(๔) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถปูองกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 

ข้อ 3๑ การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัดส่ิง
ปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังต้องได้
มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กากตะกอนต้องตรวจไม่พบไข่หนอนพยาธิในตัวอย่างกากตะกอน ๑ กรัม และมีแบคทีเรีย
อีโคไล น้อยกว่า 1,000 หน่วยในตัวอย่างกากตะกอน 100 กรัม 

(๒) น้ าท้ิง ต้องตรวจไม่พบไข่หนอนพยาธิในตัวอย่างน้ าท้ิง 1 ลิตร และมีแบคทีเรียอีโคไลน้อย
กว่า 1,000 เอ็ม.พี.เอ็น. ในตัวอย่างน้ าท้ิง 100 มิลลิลิตร 

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ า
ท้ิงท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องเป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด 

ข้อ 3๒ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ 3๓ ในสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูล และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน   ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายาง กันเปื้อน และ
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย    โดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
(๑) ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก

ใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออก

ใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 



 

 

ข้อ ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓)  แผนการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ 

สถานท่ีท่ีใช้ในการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
(๔)  อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลก าหนด 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้านับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นง่าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 4๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 4๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2560หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2560 

ข้อ 4๒ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 

 

 
หมวด 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

ข้อ ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแก่เทศบาล
ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด 
ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ านวน 

ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 
 

หมวด 6 
ค่าบริการขั้นสูง 

 
ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝุาฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    หมวด 8 
          บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๔๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้ว
ในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้
นั้นประกอบกิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้แล้ว   แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวส้ินอายุ
และผู้นั้นยังประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการ
ด าเนินการ 
 ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน                   พ.ศ.  
 
 
 

(ลงช่ือ) 
                                                  (นายอุดร  แพงทรัพย์) 

                                                  นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 

                    เห็นชอบ 
 
 
ลงช่ือ 
 
 (นายสุวิชาญ  ไชยโกมล) 
นายอ าเภอพรรณานิคม  ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ค่าขนมูลฝอย 
            (ก) ค่าขนมูลฝอย เป็นรายเดือน 
               ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                              เดือนละ   ๑๐  บาท 
               ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร        เดือนละ   2๐  บาท 
               ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
                   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                             เดือนละ  ๑๐๐  บาท   
               ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร      เดือนละ  ๑๐๐  บาท   
                   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                    
           (ข) ค่าขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                     ครั้งละ   ๕๐  บาท 
                ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

                                                                             ครั้งละ ๑๐๐  บาท 
 

                ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ในอัตราต่อหน่วย                                                      ครั้งละ  ๑๐๐ บาท 
๒. ค่าขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา                                                                ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐ บาท 
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

            เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
๓.ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา                                                                  ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 
๔. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการหรือหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
          (ก) รับท าการขนมูลฝอย                                                  ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
          (ข) รับท าการก าจัดมูลฝอย                                               ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 

(ค) รับท าการขนส่ิงปฏิกูล                                                ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
          (ง) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล                                              ฉบับละ  ๓,๕๐๐  บาท 
          (จ) หาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย                 ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท       
 
 



 

 

                                                                                                 
อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงการให้บริการขน ก าจัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ค่าขนมูลฝอย 
            (ก) ค่าขนมูลฝอย เป็นรายเดือน 
               ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                            เดือนละ    ๑๕   บาท 
               ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร     เดือนละ     ๖๐   บาท 
               ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
                   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                          เดือนละ     ๑๕๐  บาท   
               ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ     ๑๕๐  บาท   
                   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                    
           (ข) ค่าขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
                ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                 ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 
                ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

                                                                         ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
 

                ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                   ในอัตราต่อหน่วย                                                     ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
 
 
2. ค่าขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา                                                                 ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๘๐ บาท 
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

            เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
3.ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา                                                                   ลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

 


