
บนัทกึหลักการและเหตผุล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------

หลักการ

โดยเปนการสมควรปรังปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตผุล
เพ่ือใหการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบัวสวางเปนไปตาม

หลักเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยจัดใหมีระบบการจัดการและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีสอดคลอง
กับสภาพทองถ่ินและสภาวการณกฎหมายในปจจุบัน จึงออกเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบวัสวาง
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. 2562

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

โดยเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยใหมีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและสภาวการณกฎหมายในปจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 34/3 แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2560 และมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบัวสวางและผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร จึงออกเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง ตัง้แตเม่ือไดประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวางแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2553

บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุ

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว
หรือท่ีอ่ืนแตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามา
ผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได

“มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา ขยะท่ีมีองคประกอบหรือ
ปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให
เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี  วัตถุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีทําใหเกิด
การระคายเคือง  วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชนถานไฟฉาย  หลอดฟลูออเรสเชนต แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ภาชนะ
บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช  กระปองบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน

“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูล
ฝอยซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู

“อาคารอยูรวมอาศัย” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ี
อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว



“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีปนเปอน
อุจจาระหรือปสสาวะ

“การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการ
รองรับ การขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

“การกําจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลใหปราศจาก
มลภาวะสภาพอันนารังเกียจ หรือการกอใหเกิดโรค เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย

“กากตะกอน” หมายความวา สวนท่ีเปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดสิ่งปฏิกูล
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตําบลบัวสวาง
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรตีําบลบัวสวาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด 1
บททัว่ไป

ขอ 6 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเทศบาลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลอาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการขน หรือกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยแทนภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนิน
กิจการรับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการก็ได

บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซึ่งตอง
จัดการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและผู
ดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปน
หนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 7 ในกรณีท่ีเทศบาลจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยแทน หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลมอบให
บุคคลอ่ืนดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี และเผยแพรให
ประชาชนทราบ



ขอ 8 หาม ถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากถาย เท ท้ิง หรือกําจัด ณ สถานท่ีหรอืตามวิธีท่ีเทศบาลกําหนดหรือจัดไวให

ใหเทศบาลจัดใหมีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะหรือกําหนดให
มีวิธีกําจัดมูลฝอยตามท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน

ขอ 9 เทศบาลหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการภารกิจ
ตามขอตกลงรวมกันและบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายใหดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลรวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้

ขอ 10 ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินคา การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตสามชั่วโมงข้ึนไป
ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาว ตองจัดใหมีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สวม สวม
สวนรวม สวมเคลื่อนท่ี หรือสวมชั่วคราวท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ

เม่ือการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีท่ีมีการติดตั้งสวมเคลื่อนท่ีหรือสวม
ชั่วคราว ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูก
สุขลักษณะ ในการนี้ให เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจสอบความ
เรียบรอยในการรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีดังกลาว

หมวด 2
หลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกีย่วกบัสุขลักษณะในการจดัการมลูฝอย

สวนท่ี 1
การเก็บมูลฝอย

ขอ 1๑ เพ่ือประโยชนในการเก็บมูลฝอย ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย
อยางนอยตองคัดแยกมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
ออกจากมูลฝอยดวย

ขอ 1๒ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือ
โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรข้ึนไป หรือ
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานท่ี
ใดๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอยตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย
และมูลฝอยนํากลับมาใชใหม  หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาดใหญตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด

ขอ 1๓ ท่ีพักรวมมูลฝอยตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะท่ีมีการปองกันน้ําฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน
(๒) มีพ้ืนท่ีและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม(๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึม

หรือน้ําเขา ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมี
การระบายอากาศ



(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด

(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอย มีขอความท่ีมีขนาดเห็น

ไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอย”และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ
ท่ีพักรวมมูลฝอยตองตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอย

และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด

ขอ 1๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาณ
ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรข้ึนไป  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและ
แมลงพาหะนําโรคได  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบ
รวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม

(๒) มีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมท่ีมีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณท่ี

เหมาะสมสะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ ม่ันคง
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไป
จัดการตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด หางจากแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือ
ปรุงอาหารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ 1๕ ใหเทศบาลจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมหรือ
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไวในท่ีสาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภท ปริมาณ มูลฝอย โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน

ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปดใหประชาชนเขาไปสถานท่ีโดยเปน
ลักษณะการประกอบธุรกิจตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง
ดวย

สวนท่ี 2
สุขลักษณะในการขนมูลฝอย

ขอ ๑๖ เทศบาลหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการภายใต
ขอตกลงรวมกัน บุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายใหดําเนินการเก็บมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของ
เทศบาล และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณีตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานดังกลาวตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปดวย

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีเทศบาลรวมกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานทองถ่ินอ่ืนท่ี
ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายใหดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดมูล
ฝอยภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนิน



กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการแลวแตกรณี ท่ีจัดใหมีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยในเขตเทศบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) เปนพ้ืนท่ีเฉพาะมีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ีจะนําเขามา
คัดแยกไดมีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ

(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม อางลางมือท่ีสะอาด เพียงพอ สําหรับใชงานและชําระ

ลางรางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงท่ีระบายบออกสูภายนอกเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไมเปน

การคาหรือแสวงหากําไร ตองแจงเทศบาลทราบเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินการใหถูกตองตามสุขลักษณะ
ขอ ๑๘ หามผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปน

แหลงกําเนิดมูลฝอยท้ิงสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอย

กรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ี
เทศบาลจัดเก็บ ใหเทศบาลแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานตอไป

ขอ ๑๙ ใหเทศบาลประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเสนทางการเก็บและขนมูล
ฝอยใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร

ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนทําใหไมสามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรค
หนึ่งไดใหแจงผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร

สวนท่ี 3
การจัดการมูลฝอย

ขอ 2๐ การดําเนินการขนมูลฝอยตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) ใหแยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย
หรือตามท่ีเทศบาลกําหนด

(๒) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยม่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ และตองมีการ
ทําความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการขนมูลฝอย และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะ
เปนประจําทุกวัน



ขอ 2๑ ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยแข็งแรงมีความทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด เปนแบบท่ี

งายตอการบรรจุ ขนถาย และทําความสะอาดงาย ตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอย

(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพ่ือมิใหไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย

(๓) มีลักษณะหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ
และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการเก็บขน หรือ
กําจัดมูลฝอยภายใตการดูแลของเทศบาลใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลดวยตัวหนังสือท่ีมี
ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย พรอม
กับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามรถมองเห็นไดอยางชัดเจน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาต ใหผู ไดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือ
นิติบุคคล เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทดวยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถัง
ดานขางท้ังสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอย พรอมกับแสดงแผนปายขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน
ระบุชื่อ ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว ท่ียานพาหนะขนมูลฝอยบริเวณท่ี
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

ขอ 2๒ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเทศบาลรวมกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายใหดําเนินการเก็บ
และขนมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินให
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ แลวแตกรณี  อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยก็ได

สวนท่ี 4
การกําจัดมูลฝอย

ขอ 2๓ เทศบาลรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีดําเนินการ
ภายใตขอตกลงรวมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของ
เทศบาล และบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี ตองจัดใหมี
ผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณ
สถานท่ีกําจัดมูลฝอยดวย

ผูปฏิบัติหนาท่ีกําจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และ
ผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงือ่นไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ 2๔ การกําจัดมูลฝอยตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยใหศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกํากับการ



ดําเนินงานกําจัด มูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพ่ือปองกันไมใหสงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม

(๒) ไมนําสิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนมากําจัดรวมกับมูลฝอย

ขอ 2๕ การกําจัดมูลฝอยใหดําเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การกําจัดดวยพลังงานความรอน
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา
ขอ ๒๖ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย
เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนดวย

(๒) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยเพ่ือจัดเปน
พ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ และ
ปญหากลิ่นรบกวน

(๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกน
บอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม

(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถ
ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ

(๕) มีการใชดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งท่ีมีการนํามูลฝอยไปฝงกลบ และปดการ
ฝงกลบเม่ือบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เหมาะสมเพ่ือปองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมท้ัง
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ

(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลาย
กาซ หรือมีระบบนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอ่ืน



(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝง
กลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตอราชการสวนทองถ่ินดวย

ขอ ๒๗ การเผาในเตาเผาตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย มีการ
ระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

(๒) มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(๓) มีพ้ืนท่ีแนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยเพ่ือจัดเปนพ้ืนท่ี

สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่น
รบกวน

(๔) ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ

(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใดๆ ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายใน
สถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๗) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาหนักท่ีมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีการปองกันน้ําชะ
ข้ีเถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอ่ืน

(๘) มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเถาลอยท่ีมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบใน
การนําเถาลอยออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือมี
ระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอ่ืน

ขอ ๒๘ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํามาหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมี

ขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย
(๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน

หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ



(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมี
ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการ
นํามูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน

(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยก และสถานท่ีหมักทําปุยหรือ
กาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใช
ประโยชน และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการ
ทํางาน

ขอ ๒๙ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยมากกวาหนึ่งวิธีตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้

หมวด 3
หลักเกณฑ วธิกีาร และมาตรการเกีย่วกบัสุขลักษณะในการจดัการสิ่งปฏกิลู

ขอ 3๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีท่ีใหบริการสวมสวนรวมตอง
ดําเนินการใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ ดังตอไปนี้

(๑) จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปดมิดชิด และอยูใน
สภาพดี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง

(๒) จัดใหมีสบูสําหรับลางมือซึ่งพรอมใชงานได
(๓) ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม โถปสสาวะ และท่ีกดเปดปดน้ําของโถสวม และโถ

ปสสาวะใหสะอาด รวมท้ังตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงานได
(๔) จัดใหมีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไมชํารุด ไมแตก หรือรั่วซึม สามารถปองกัน

สัตวและแมลงพาหะนําโรค เม่ือถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดใหได
มาตรฐาน

ขอ 3๑ การกําจัดสิ่งปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด การนําน้ําท้ิงและกากตะกอนท่ีผาน
การกําจัดสิ่งปฏิกูลแลวไปใชประโยชนหรือปลอยออกสูสิ่งแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังตองไดมาตรฐานปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังตอไปนี้ดวย

(๑) กากตะกอนตองตรวจไมพบไขหนอนพยาธิในตัวอยางกากตะกอน ๑ กรัม และ
มีแบคทีเรียอีโคไล นอยกวา 1,000 หนวยในตัวอยางกากตะกอน 100 กรัม

(๒) น้ําท้ิง ตองตรวจไมพบไขหนอนพยาธิในตัวอยางน้ําท้ิง 1 ลิตร และมีแบคทีเรียอี
โคไลนอยกวา 1,000 เอ็ม.พี.เอ็น. ในตัวอยางน้ําท้ิง 100 มิลลิลิตร

วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกาก
ตะกอนและน้ําท้ิงท่ีผานการกําจัดสิ่งปฏิกูลตองเปนไปตามท่ีเทศบาลกําหนด

ขอ 3๒ ผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการ
ฝกอบรมความรูเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด



ขอ 3๓ ในสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล และมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไว

ขอ ๓๔ ผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผายางกันเปอน
ผาปดปาก ปดจมูกและสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง และตองทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา
ผายาง กันเปอน และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

หมวด 4
ใบอนุญาต

ขอ ๓๕ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหมีอายุดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวัน

ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแต

วันออกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอม

กับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต

ขอ ๓๖ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถ่ิน
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอยางนอยตองประกอบดวยอุปกรณ

เครื่องมือ สถานท่ีท่ีใชในการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลกําหนด
ขอ ๓๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหานับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
แลว

ขอ ๓๘ ผูไดรับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
งาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ



ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองถ่ินประกอบดวย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 4๐ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม
ถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 4๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้ง ข้ึนไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกสั่ งพักใช
ใบอนุญาตอีก

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2560หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2560

ขอ 4๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสง
คําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือ
วันปดคําสั่งแลวแตกรณี

ขอ ๔๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 5
คาธรรมเนยีมและคาปรับ

ขอ ๔๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการ
ใหบริการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยแกเทศบาลตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ ๔๕ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนด
ไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน



ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง
ชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป

ในกรณีท่ีผู มีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ ๔๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล

หมวด 6
คาบริการขัน้สงู

ขอ ๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

หมวด 7
บทกําหนดโทษ

ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2560

หมวด 8
บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัติ
นี้อยูแลวในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับและกิจการนั้นมีลักษณะเชนเดียวกับกิจการท่ีตองไดรับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้แลว
แตเม่ือใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุและผูนั้นยังประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการ
ขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ

ประกาศ ณ วันท่ี เดือน              พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(.....................................................)

นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง



อัตราคาธรรมเนยีมการใหบรกิารขน กาํจัด และการออกใบอนญุาต
ทายเทศบัญญตัเิทศบาลตาํบลบวัสวาง เรื่อง การจดัการสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย

พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. คาขนมูลฝอย

(ก) คาขนมูลฝอย เปนรายเดือน
๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๐ บาท
๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 2๐ บาท
๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร

แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑๐๐ บาท
๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑๐๐ บาท

ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร

(ข) คาขนมูลฝอย เปนครั้งคราว
๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๕๐ บาท
๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร

ครั้งละ ๑๐๐ บาท

๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย ครั้งละ ๑๐๐ บาท

๒. คาขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
คิดในอัตรา ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐ บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)

๓.คากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
คิดในอัตรา ลูกบาศกเมตรละ ๑๐๐ บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)

๔. คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการหรือหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

(ก) รับทําการขนมูลฝอย ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอย ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
(ค) รับทําการขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
(ง) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ๓,๕๐๐ บาท
(จ) หาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท



อัตราคาธรรมเนยีมขัน้สงูการใหบริการขน กําจดั สิง่ปฏกิลูและมลูฝอย
ทายเทศบัญญตัเิทศบาลตาํบลบวัสวาง เรื่อง การจดัการสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. คาขนมูลฝอย
(ก) คาขนมูลฝอย เปนรายเดือน

๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๕ บาท
๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๖๐ บาท
๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร

แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑๕๐ บาท
๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑๕๐ บาท

ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร

(ข) คาขนมูลฝอย เปนครั้งคราว
๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร

ครั้งละ ๑๕๐ บาท

๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย ครั้งละ ๑๕๐ บาท

2. คาขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
คิดในอัตรา ลูกบาศกเมตรละ ๑๘๐ บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)

3.คากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
คิดในอัตรา ลูกบาศกเมตรละ ๑๘๐ บาท
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)


