
บันทึกรายงานการประชุมภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒562 

วันที่   27   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 
รายนามผู้มาประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา ประธานสภาเทศบาล 
๒ นางวารินทร์  ทุมกิจจะ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายประสงค์  สุราราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายสุพรรณ  อ่อนมิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายศิริชัย  มาตราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นายเศรษฐี  ชาติผา สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นายลิน  ปัทราช สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายสมพร  ดวงกุลสา สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายบรรจง  นะรินทร ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายปราโมทย์  ค าลือชา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นายสุริยงค์  ค าจวง เลขานุการสภาเทศบาล 

 
คณะผู้บริหาร 
 

๑3 นายอุดร  แพงทรัพย์ นายกเทศมนตรี 
14 นายวีระ  ทุมกิจจะ รองนายกเทศมนตรี 
15 นายพอดี  ไชยวุฒิ รองนายกเทศมนตรี 
16 นายสนัด  สุราษฎร์ ท่ีปรึกษานายกฯ 
17 นายปราศรัย  ค าจวง เลขานุการนายกฯ 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.0๐น. เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างเข้าห้องประชุมสภา  และได้
ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ปรากฏว่าครบเป็น
องค์ประชุม จึงได้เชิญ นายศักด์ิสิทธิ์  สิงห์ค ามา  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง  จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย   แล้วจึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างเปดดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
ทุกท่านได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 

นายอุดร  แพงทรัพย์ 
(นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง) 
 
 

-ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
นายสุริยงค์  ค าจวง 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 

ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาสมัย สามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้ ง ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวัน 8 พฤษภาคม          
๒562 

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาล) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีสมาชิก
ท่านใด  จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมาผมขอมติ       
ท่ีประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท่ี 2    
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวัน  8  พฤษภาคม  ๒๕62 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่  2   คร้ังที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เม่ือวัน  8  พฤษภาคม  ๒๕62 
จ านวน  10  เสียงงดออกเสียง 1  เสียง (นายศกัด์ิสิทธ์  สิงห์ค ามา  
ประธานสภาเทศบาล) 
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นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี  3 
 

 
ระเบียบวาระที่ 3                    เร่ืองเสนอญัตติของนายกเทศมนตรี 
      3.1 ญัตติที่ 1ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เร่ือง  
           การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่างเสนอญัตติครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายอุดร  แพงทรัพย์  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง วาระที่ 1 ข้ันรับ 
(นายกเทศมนตรี)   หลักการ ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง     
    การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อ    
    ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง ในสมัยประชุมนี้บันทึก  
    หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  
    บัวสว่างเรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
    หลักการ 
     โดยเป็นการสมควรปรังปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
    เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
    เหตุผล 

    เพื่อให้การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาล 
    ต าบลบัวสว่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจัด 
    ให้มีระบบการจัดการและก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีสอดคล้อง 
    กับสภาพท้องถิ่นและสภาวการณ์กฎหมายในปัจจุบัน  จึงออกเทศ 
    บัญญัตินี้   

เชิญเจ้าหน้าท่ีงานนิติการ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกฎหมายต่อท่ี
ประชุมสภา 

นายชัยณัฐ ผลทวี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  หมวด  3  ข้อ  45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้  เม่ือที่ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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 ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม  ปัจจุบันกฎหมายท่ีให้อ านาจท้องถิ่นในการตราเทศ
บัญญั ติ เ รื่ องขยะมู ลฝอยมีการ เพิ่ ม เ ติม เป ล่ียนแปลงหลายฉบับ เ ช่น 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
เรื่อง สุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น เทศบาลต าบลบัว
สว่างจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจและยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัว
สว่าง เรื่องการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการจึงได้
ตรวจและปรับปรุงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่างให้มีความสอดคล้อง
กับกฎหมายและสภาพท้องถิ่น จึงได้เสนอร่างนี้ให้ท่านนายกเทศมนตรีให้ความ
เห็นชอบ  หลังจากนั้นท่านนายกได้น าเสนอประธานสภาเพื่อน าเข้าท่ีประชุมสภา
พิจารณา  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ตอนนี้อยู่ในช่วงรับหลักการใน
วาระท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาเทศบาล 

 - ผมขอเสนอสภาเทศบาลต าบลบัวสว่างเพื่อพิจารณาญัตตินี้เป็นสามวาระ
รวด    มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย สามวาระรวดเดียว โปรดยก
มือขึ้น 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายก่อนลงมติในวาระท่ี  1  คือ  วาระรับหลักการ 
เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายก่อนลงมติผมขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาท่านใด  มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ๑๐เสียง 

ประธานสภาเทศบาล - ในวาระท่ี  2  นี้  ในเมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียวจึงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  และประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอให้ทุกท่านแปรญัตติด้วยวาจา  
เรียงตามข้อในเทศบัญญัติเป็นตามหมวดไป ขอให้เจ้าหน้าท่ีอ่านเป็นข้อๆตาม
เทศบัญญัติและให้สภาเทศบาลได้พิจารณาตามเป็นข้อๆ หากสมาชิกสภาท่าน
ใดสงสัย    ให้ยกมือถามตามข้อนั้นๆ 

     เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
   เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

       โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง   
         เรื่องการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้มีความสอดคล้องกับสภาพ  
         ท้องถิ่นและสภาวการณ์กฎหมายในปัจจุบัน 
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     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่ง 
     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) 
     พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 34/3  แห่งพระราชบัญญัติรักษา
     ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 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 าบลบัวสว่างและผู้ว่าราชการจังหวัด
     สกลนคร  จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

      ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบล
     บัวสว่าง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 ”
      ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลบัว
     สว่าง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปดดเผยท่ีส านักงานเทศบาล 
     ต าบลบัวสว่างแล้วเจ็ดวัน     
      ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง 
     การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2553 

    บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดใน
     ส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน  เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
     เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
     ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
     “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
     สินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซาก
     สัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ี
     อื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  
     “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถน า
     กลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
     “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ขยะท่ี
     มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุ
     ระเบิด วัตถุไวไฟ  วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้ เกิดโรค 
     วัตถุกรรมมันตรังสี  วัตถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง 
     พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีท าให้เกิดการระคายเคือง  วัตถุ
     อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใดท่ีท าให้เกิดอันตรายแก่
     บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่นถ่านไฟฉาย  หลอด
     ฟลูออเรสเชนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ภาชนะบรรจุสาร
     ก าจัดศัตรูพืช  กระป๋องบรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น   
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   “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือ 
     ของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือ
     สารแขวนลอยผสมอยู่  
     “อาคารอยู่รวมอาศัย” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
     ของอาคารที่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่ง
     ออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
     “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
     ส านักงานหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึง่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้
     สอยได้ 
     “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของ
     หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงาน
     อุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือส่ิง
  อื่นใดท่ีปนเป้ือนอุจจาระหรือปัสสาวะ 

   “การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย” หมายความว่ากระบวนการ
     ด าเนินการต้ังแต่การรองรับการขนและการก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
     มูลฝอย 

    “การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่าการปรับปรุงหรือแปรสภาพ
     ส่ิงปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจหรือการ 
     ก่อให้เกิดโรคเพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 

   “กากตะกอน” หมายความว่าส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการ
    ก าจัดส่ิงปฏิกูล 

     “เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
     “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบัว
     สว่าง 
     “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ
     การแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการ
     ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

     ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
     ตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ 
     ค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
                                  หมวด 1 

    บททั่วไป 
      ข้อ 6  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลให้
     เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
     เทศบาลอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
     ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร
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     เทศบาลอาจมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดส่ิง
     ปฏิกูลและมูลฝอยแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลหรือ
     อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือ 
     ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
     ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

      บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูล
     หรือวัสดุ ท่ีไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่
     ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและผู้
     ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
     แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน 
     ท้องถิ่น   
      ข้อ  7  ในกรณีท่ีเทศบาลจะมอบหมายให้บุคคลอื่น 
     ด าเนินการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแทน หรือจะอนุญาตให้
     บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ
     หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้า 
     พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลมอบให้บุคคล
     อื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแทนหรือเขตพื้นท่ีการ 
     อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
     โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
     และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
      ข้อ 8  ห้าม ถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทาง 
     สาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากถ่าย เท ท้ิง หรือก าจัด 
     ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีเทศบาลก าหนดหรือจัดไว้ให้   
     ให้เทศบาลจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือท้ิงมูลฝอยในท่ีหรือทาง
     สาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอยตามท่ีก าหนดไว้ในเทศ
     บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
      ข้อ 9  เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
     ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภารกิจตามข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่ง
     เทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
     ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล
     รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
     กิจการรับท าการขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
     มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
     คิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
     วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้   
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     ข้อ10ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพงานเทศกาลงาน 
     แสดงสินค้าการชุมนุมสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะ 
     ท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป
     ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มีภาชนะ
     รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ส้วมส้วมส่วนรวมส้วมเคล่ือนท่ีหรือ
     ส้วมชั่วคราวท่ีถูกสุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

    เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ินในกรณีท่ีมีการ
     ติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมชั่วคราวให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อ
     ถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูก 
      สุขลักษณะในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า 
     พนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยใน 
     การรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีดังกล่าว 

     หมวด  2 
     หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการ 
     มูลฝอย 

                                                ส่วนที่  1 
                                                 การเก็บมูลฝอย 

      ข้อ 1๑  เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่ง 
     ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อยต้องคัดแยกมูลฝอยท่ี
     เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้
     ใหม่ออกจากมูลฝอยด้วย  

     ข้อ 1๒  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม 
     อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้อง
     ขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ 
     เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ 
     โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอย
     ต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอย ภาชนะ
     รองรับมูลฝอย และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  หรือภาชนะรองรับท่ี
     มีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
     ก าหนด 

     ข้อ 1๓  ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
    สุขลักษณะดังต่อไปนี้  

    (1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะท่ีมีการปูองกัน
    น้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมี
    ขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน  
    (2) มีพื้นท่ีและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม(๑) ต้องเรียบ มี
    การปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุท่ีทนทาน ท าความ 
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    สะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการ
    ระบายอากาศ 

    (3)  มีรางหรือท่อระบายน้ าหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวม
    น้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

    (4)  มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้ 
    โดยสะดวก 

    (5)  มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอย มี
    ข้อความท่ีมีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอย”และมีการ
    ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอท่ีพักรวมมูลฝอยต้องต้ังอยู่
    ในสถานท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยและอยู่
    ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือ
    ปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
     ข้อ  1๔  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้

    ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  
    ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

    (๑)  มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปดดมิดชิด  
    สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้  สะดวกต่อการขน
    ถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบ 
    รวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 

    (๒)  มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
    ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่

    ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีด
    ขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง 
    แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ าท้ิงหรือระบบ
    บ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายท่ี 
    เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและสถานท่ี
    ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

     ข้อ 1๕  ให้เทศบาลจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูล
    ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่หรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ 
    อันตรายจากชุมชน ไว้ในท่ีสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
    ประเภท ปริมาณ  มูลฝอย โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูล
    ฝอยและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

    ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีเอกชนท่ีเปดดให้ประชาชนเข้า
    ไปสถานท่ีโดยเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีภาชนะ
    รองรับมูลฝอยหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่งด้วย 
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   ส่วนที่2 
   สุขลักษณะในการขนมูลฝอย 

                                          ข้อ ๑๖  เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือ 
     ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลง  
    ร่วมกัน  บุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการเก็บมูล 
    ฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่ง 
    ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการ 
    รับท าการเก็บมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ  
    ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
    ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการเก็บ 
    รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย  และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกัน 
    อันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
    ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    ด้วย 

     ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีเทศบาลร่วมกับหน่วยงานของ 
    รัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลง 
    ร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบหมายให้ด าเนินการ 
    เก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของ  
    เทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
    ท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูล 
    ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
    ด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ท่ีจัดให้มีสถานท่ีคัด 
    แยกมูลฝอยในเขตเทศบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

     (1) เป็นพื้นท่ีเฉพาะมีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถ
     รองรับมูลฝอยท่ีจะน าเข้ามาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณ
     โดยรอบใหส้ะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

     (2)  มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้
     ชัดเจน 

    (3)  มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     (4)  จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือท่ีสะอาด  
     เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 

     (5)  มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
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     (6)  มีการปูองกันฝุุนละออง กล่ิน เสียง ความ 
     ส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุ 
     ร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม 
     กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (7)  จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษา
     ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

     (8)  มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ี 
     ระบายบออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     คุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

     ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยก
     มูลฝอยในลักษณะท่ีไม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร ต้อง
     แจ้งเทศบาลทราบเพื่อก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้อง
     ตามสุขลักษณะ 
      ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครอง
     โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยท้ิงส่ิงของท่ี
     ไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบ
     กิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นใน
     กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ 
     และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปน
     กับมูลฝอย 
      กรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตราย
     ปนอยู่กับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเทศบาลจัดเก็บ ให้ 
     เทศบาลแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
     โรงงานด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป 
      ข้อ ๑๙  ให้เทศบาลประกาศก าหนดวัน เวลา 
     สถานท่ี และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิด
     มูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
     ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขน
     มูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูล
     ฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

                                                            ส่วนที่  3 
     การจัดการมูลฝอย 
      ข้อ 2๐  การด าเนินการขนมูลฝอยต้อง 

     ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
     ดังต่อไปนี้  

     (๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทหรือก าหนดวันในการ
     ขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท่ีเทศบาลก าหนด 
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     (๒)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยมี่มีลักษณะตามท่ีก าหนด
     ในเทศบัญญัตินี้ และต้องมีการท าความสะอาด 
     ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอย  
     และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุกวัน  

      ข้อ  2๑  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะ
     ดังต่อไปนี้  

     (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยแข็งแรงมีความทนทาน ไม่รั่วซึม 
     มีลักษณะปกปดด เป็นแบบท่ีง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย 
     และท าความสะอาดง่าย ตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ใน 
     ระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขน
     ถ่ายมูลฝอย 

     (๒)  มีการปูองกันหรือมีการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจาก
     มูลฝอย เพื่อมิให้ไหลตลอดการปฏิบัติงานและน าน้ าเสีย
     จากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     (๓) มีลักษณะหรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะ
     ชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ใน
     ระยะไกล เปดดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
     อุบัติเหตุ 

      กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจาก 
     เทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขน หรือก าจัดมูลฝอย
     ภายใต้การดูแลของเทศบาลให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
     แสดงช่ือเทศบาลด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็น
     ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ 
     ยานพาหนะขนมูลฝอย  พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดท่ี
     สามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข 
     โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ท่ียานพาหนะขน
     มูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามรถมองเห็นได้อย่าง
     ชัดเจน 

      กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต ให้ผู้
     ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ี 
     ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถ
     มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้าน
     ของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาด
     ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข 
     โทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขน
     มูลฝอยบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่าง
     ชัดเจน 
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      ข้อ 2๒  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเทศบาลร่วมกับ
     หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
     ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  หรือบุคคลซึ่งเทศบาล
     มอบหมายให้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยภายใต้การ
     ควบคุมดูแลของเทศบาลและบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก
     เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและ
     ขนมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
     แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี  อาจจัดให้มี 
     สถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้   

     ส่วนที่ 4 
     การก าจัดมูลฝอย 
     ข้อ 2๓ เทศบาลร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ

      ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลง 
      ร่วมกัน หรือบุคคลซึ่งเทศบาลมอบให้ด าเนินการก าจัดมูล
      ฝอยภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล และบุคคลซึ่ง
      ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการ
      รับท าการก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
      ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี 
      ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอย และจัด
      ให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณ
      สถานท่ีก าจัดมูลฝอยด้วยผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยตาม
      วรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
      การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความ 
      ปลอดภัยในการท างาน ตาม   
                                         หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงาน
      ท้องถิ่นก าหนด 
      ข้อ 2๔ การก าจัดมูลฝอยต้องด าเนินการ  
     ดังต่อไปนี้ 

     (1) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีก าหนดในเทศ
     บัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
     ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการ
     ควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัด มูลฝอยในแต่ละวิธีให้
     เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย เพื่อปูองกัน
     ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 
     ส่ิงแวดล้อม 

     (2)  ไม่น าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมด 
     ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก



~ ๑๔ ~ 
 

     วัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ี
     เป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
     กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็น
     พิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย 

     ข้อ 2๕ การก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามวิธี
     หนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้    
     (1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

     (2) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
     (3) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 

     (4) การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 

     (5) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือ 
     คณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

     ข้อ ๒๖ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้อง
      ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องผล 
      การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้ 
      เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

      (1) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบ
      โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญหรือความเสียหาย
      ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

      (2) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของ 
      สถานท่ีฝังกลบมูลฝอยเพื่อจัดเป็นพื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ 
      ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
      จากการฝังกลบ และปัญหากล่ินรบกวน 

     (3) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะ
     มูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้
     แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
     (4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยัง
     ระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีสามารถปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้
     ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน
     น้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน ามูล
     ฝอยไปฝังกลบ และปดดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดย
     ปดดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบ 
     เซนติเมตรหรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันกล่ิน การ
     ปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
     พาหะน าโรค รวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

      (6) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง 
      กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจ



~ ๑๕ ~ 
 

      ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของ 
      ประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

      (7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝัง
      กลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ หรือมีระบบน าก๊าซไปใช้
      ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

      (8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ าใต้ดิน และ
      ในระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้รายงานผลการ 
      ตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

     ข้อ ๒๗  การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้ 
      เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความ 
      เหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตาม 
      หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

      (1) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับ 
      กระบวนการเผามูลฝอย มีการระบายอากาศและแสง 
      สว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

     (2) มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
     สุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้ 
      (3) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบอาณาเขตของสถานท่ีเผา
      มูลฝอยเพื่อจัดเป็นพื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน ราง 
      ระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา
      และปัญหากล่ินรบกวน 

      (4) ต้องเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบ
      องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ี 
      ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐาน 
      ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตาม
      กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (5) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง 
     กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจ
     ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของ 
     ประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ 
     ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายในสถานท่ีก าจัดให้ได้มาตรฐานตาม
     กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (7) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการปูองกันผลกระทบ
     ต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้าหนักไปก าจัด
     เป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลท่ี
     มีการปูองกันน้ าชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน 
     หรือมีระบบการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 



~ ๑๖ ~ 
 

     (1) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าลอยท่ีมีการปูองกันผลกระทบ
     ต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการน าเถ้าลอยออกไป 
     ก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตาม
     กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือมีระบบการน าเถ้าลอยไปใช้ 
     ประโยชน์อย่างอื่น 

     ข้อ ๒๘ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซ 
      ชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
      ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้
      เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

     (1) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม 

     (2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซ
     ชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ีมีขนาดพื้นท่ีเหมาะสม และมี
     การระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการคัดแยก
     ดังกล่าว 

     (3) มีระบบบ าบัดกล่ินจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยก
     มูลฝอย 

     (4) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง 
     กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจ
     ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของ 
     ประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (5) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนท่ีหมักท าปุ๋ยหรือหมักท า
     ก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดย
     วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาใน 
     เตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไป
     ใช้ประโยชน์ 
     (6) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานท่ีคัดแยก 
     และสถานท่ีหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพ 
     มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปดด มี
     การน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซท้ิง
     กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
     ชีวภาพหยุดการท างาน 

     ข้อ ๒๙ การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการ
      ก าจัดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
      หลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีท่ีก าหนดตามเทศ
      บัญญัตินี้ 

       
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

                                                             หมวด 3 
       หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ 

    สุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

     ข้อ 3๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
      สถานท่ีท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการให้ส้วม
      ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปดดให้บริการ 
      ดังต่อไปนี ้

    (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะสะอาด
      มีฝาปดดมิดชิดและอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึมต้ังอยู่ใน 
      บริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

    (๒) จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
    (๓) ดูแลพื้นผนังเพดานโถส้วมโถปัสสาวะและท่ีกด 

      เปดดปดดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะให้สะอาดรวมท้ัง
      ต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 

    (๔) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดีไม่ช ารุดไม่แตก
      หรือรั่วซึมสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
      เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนส่ิงปฏิกูล
      ไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 

     ข้อ 3๑ การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด
      การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูล
      แล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้
      มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังต้องได้ 
      มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล
      ดังต่อไปนี้ด้วย 

     (1) กากตะกอนต้องตรวจไม่พบไข่หนอนพยาธิในตัวอย่าง
     (2) กากตะกอน ๑ กรัม และมีแบคทีเรียอีโคไล น้อยกว่า 
     1,000 หน่วยในตัวอย่างกากตะกอน 100 กรัม 

     (3) น้ าท้ิง ต้องตรวจไม่พบไข่หนอนพยาธิในตัวอย่างน้ าท้ิง 
     1 ลิตร และมีแบคทีเรียอีโคไลน้อยกว่า 1,000 เอ็ม.พี.
     เอ็น. ในตัวอย่างน้ าท้ิง 100 มิลลิลิตร 

    วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและ
      แบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ าท้ิงท่ีผ่านการก าจัด
      ส่ิงปฏิกูลต้องเป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด 

     ข้อ 3๒ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องได้รับการ
       ตรวจสุขภาพประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมความรู้ 
       เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวง 
       สาธารณสุขก าหนด 



~ ๑๘ ~ 
 

     ข้อ 3๓ ในสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้อง 
      จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับ 
      ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลและมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
      ปูองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
      ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ 

     ข้อ ๓๔ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือ
      คลุมถุงมือยางหนาผ้ายางกันเป้ือน ผ้าปดดปากปดด 
      จมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งและต้องท าความ 
        สะอาดเส้ือคลุมถุงมือยางหนาผ้ายาง กันเป้ือนและ 
      รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

       หมวด 4 
       ใบอนุญาต 
     ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน 

      หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
      โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่
      จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้  
     (1) ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
     ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

    (2) ใบอนุญาตก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปี
    นับแต่วันออกใบอนุญาต 

     (3) ใบอนุญาตหาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและ
     มูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต

      ส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว
      ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
      ส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

     ข้อ ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับ
      ท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
      ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
      ค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับ
      ใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อม
      กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

     (1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ  
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

     (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

     (3) แผนการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอย่างน้อย
     ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ีท่ีใช้ในการ
     ก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 



~ ๑๙ ~ 
 

     (4) อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลก าหนด 

     ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต 
      ภายในสิบห้านับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้ง
      ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

     ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้อง
      แสดงใบอนุญาตไว้โดยเปดดเผยและเห็นง่าย ณ สถานท่ี
      ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

     ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย 
      หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า 
      ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่
      วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย    ถูกท าลาย หรือช ารุด  

    การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน 
      ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
      ดังต่อไปนี้ 

     (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
     ใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน 
     เจ้าหน้าท่ีแห่งท้องถิ่นประกอบด้วย 

     (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ี 
     ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาต
     เดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ประกอบด้วย 

     ข้อ 4๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตาม
      เทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศ 
      บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ี 
      ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ 
      ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
      ส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่
      เกินสิบห้าวัน 

     ข้อ 4๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ัง
      เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

     (1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ี
     จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 

     (2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตาม 
     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไข 
     เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2560หรือพระราชบัญญัติ
     รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
     บ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี ๒)  



~ ๒๐ ~ 
 

     พ.ศ. 2560 

     ข้อ 4๒ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอน
      ใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
      ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่
      ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
      หรือให้ปดดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปดดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา
      หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
      ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไป
      ถึง หรือวันปดดค าส่ังแล้วแต่กรณี 

     ข้อ ๔๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับ 
      ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 
      ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
      ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

      หมวด 5 
      ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

     ข้อ ๔๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
      สถานท่ีใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนส่ิงปฏิกูล
      หรือมูลฝอยของเทศบาลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
      ให้บริการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแก่เทศบาล
      ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

     ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
      ออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ใน
      วันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับ 
      ใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับ
      กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียัง 
      ด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
      ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
      ค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
      บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย 
      ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

     ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
      วรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
      ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการ
      ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ 
      ค่าปรับจนครบจ านวน 

     ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตาม
      เทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 



~ ๒๑ ~ 
 

       หมวด 6 
       ค่าบริการข้ันสูง 

     ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการ
      ตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
      ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศ
      บัญญัตินี้ 

       หมวด 7 
       บทก าหนดโทษ 

     ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝุาฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่
      ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
      พันบาท หรือตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง 
      พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
      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 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
      เทศบัญญัติซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันท่ี
      เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ 
      เช่นเดียวกับกิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ
      นี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับ 
      ใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้แล้ว   แต่เมื่อใบอนุญาต
      ดังกล่าวส้ินอายุและผู้นั้นยังประสงค์จะด าเนินกิจการ 
      ต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศ
      บัญญัตินี้ก่อนการด าเนินการ 
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              อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่างเรื่อง 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. ค่าขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
 คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท 

(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
           เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
๓. ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา                                                                         ลูกบาศก์เมตรละ๑๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 

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                                                       ฉบับละ๓,๕๐๐  บาท 
          (ง) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล                                                     ฉบับละ๓,๕๐๐  บาท 
          (จ) หาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงการให้บริการขน ก าจัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่างเรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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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 
                          ในอัตราต่อหน่วยครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
2. ค่าขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๐ บาท 
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 

            เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
3.ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

คิดในอัตรา                                                                         ลูกบาศก์เมตรละ ๑๘๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ๑ลูกบาศก์เมตร) 
 

 เมื่อพิจารณาในวาระท่ี  2  เรียบร้อยแล้ว (กรณีไม่มีการแปรญัตติ) ต่อไปเป็น
การพิจารณาวาระท่ี  3 ในวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาพิจารณาลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

นายศักด์ิสิทธิ์  สิงห์ค ามา - สมาชิกสภาท่านใดมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบัวสว่างเรื่อง 

ประธานสภาเทศบาล                  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโปรดยกมือข้ึน       
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบจ านวน 10 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง)  
     นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
     บัวสว่าง 
 
นายศักด์ิสิทธิ์  สิงห์ค ามา   ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง ได้เสนอ
(ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง) ญัตติท่ี  2  ครับ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
     รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค าแถลงญัตติ 
 

ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๒ 

------------------------------------ 
      ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 ตามท่ี กองช่างได้ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เนื่องจากได้รับหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอพรรณานิคม  ท่ี สน 0023.15/ 076 ลง
วันท่ี 30 มีนาคม 2561  เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย  “งานก่อสร้าง”  ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มีผลใช้บังคับ  เมื่อวันท่ี  23  สิงหาคม  2560  จึงมีผลให้หน่วยงานของรัฐไม่ว่า
จะเป็นราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่น
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ท่ีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ  ตามนิยามมาตรา  4  ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  กรณี  “การซ่อมแซม  ต่อเติม  
ปรับปรุง  รื้อถอน”  ท่ีถือเป็นงานก่อสร้าง  จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ
ด้วย  ซึ่งเทศบาลต าบลบัวสว่างไม่มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถออกแบบได้  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
จ้างผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ  131   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

 หลักการ 

                ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน ๔ รายการ  ดังต่อไปนี ้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง  หมู่ท่ี 1 
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 ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่างหมู่ท่ี1
ต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  3  เมตร  ยาว  73  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ไหล่ถนนลูกรังตามพื้นท่ีและความเหมาะสม  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  219  ตารางเมตร  พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ  จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่างเลขท่ี  01-2562-01  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  94  ล าดับท่ี  77  
จ านวน  120,000  บาท 

 ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสว่าง  หมู่ท่ี 1  ต าบลสว่าง  
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  3  เมตร  ยาว  73  เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ไหล่ถนนลูกรังตามพื้นท่ีและความเหมาะสม  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  219  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ  จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี  ท.1-01  
ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  94  ล าดับท่ี  77  
จ านวน  120,000  บาท                                                                                                   
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบัวใหญ่  หมู่ท่ี 3 

 ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านบัวใหญ่  หมู่ท่ี 3  ต าบลสว่าง  
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  4  เมตร  ยาว  54.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่างเลขท่ี  01-2562-03  ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  95  ล าดับท่ี  78  จ านวน  120,000  บาท 

 ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านบัวใหญ่  หมู่ท่ี 3  ต าบลสว่าง  
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  4  เมตร  ยาว  54.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ  
จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี  ท.1-01  ปรากฏใน
แผนพัฒนาต าบลส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  95  ล าดับท่ี  78  จ านวน  
120,000  บาท 
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๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าประมง  หมู่ท่ี 4 

          ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าประมง  หมู่ท่ี 4  ต าบลสว่าง  
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  4  เมตร  ยาว  54.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ  
จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่างเลขท่ี  01-2562-04  ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ี
ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  94  ล าดับท่ี  75  จ านวน  120,000  บาท 

                ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค าประมง  หมู่ท่ี 4  ต าบล
สว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  4  เมตร  ยาว  54.50  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ  จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี  ท.1-01  
ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  94  ล าดับท่ี  75  
จ านวน  120,000  บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาซอน  หมู่ท่ี 6 

 ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาซอน  หมู่ท่ี 6  ต าบลสว่าง  อ าเภอ
พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  5  เมตร  ยาว  43.60  เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ  
จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบัวสว่างเลขท่ี  01-2562-06  ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ี
ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  95  ล าดับท่ี  81  จ านวน  120,000  บาท 

 ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนาซอน  หมู่ท่ี 6  ต าบล
สว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขนาดความกว้าง  5  เมตร  ยาว  43.60  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  218  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ  จ านวน  1  ปูาย  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี  ท.1-01  
ปรากฏในแผนพัฒนาต าบลส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  หน้าท่ี  95  ล าดับท่ี  81  
จ านวน  120,000  บาท 

 



~ ๒๗ ~ 
 

 เหตุผลและความจ าเป็น 

๑. เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก 

๒. เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในการมาใช้บริการใน
ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

๓.   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

             จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง  พิจารณาต่อไป 

 

นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา                       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง  ได้เสนอข้อความ 
(ประธานสภาเทศบาล)   เห็นชอบจากท่ีประชุมสภา ในญัตติท่ี  2 เสนอพิจารณา      
              ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือคัดค้านประการใด
     หรือไม่ หากไม่มี ถ้าเห็นชอบผมขอให้ยกมือให้พ้นศีรษะครับ 
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบจ านวน 10 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง)  
     นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล
     บัวสว่าง 
 
ระเบียบวาระที่ 5                            เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

  
นายศักด์ิสิทธิ์ สิงค์ค ามา                       มีสมาชิกสภาท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)   (ปรากฏว่าไม่มี) 
 
                                       
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

 
 
เลิกประชุม                                       เวลา  15.00 น. 
 

 

    ลงช่ือ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายสุริยงค์  ค าจวง) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
    ลงช่ือ                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางวารินทร์  ทุมกิจจะ) 
 

  
    ลงช่ือ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายลิน  ปัทราช)                  

 
 

    ลงช่ือ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมพร  ดวงกุลสา) 
 
 
ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล .....................................................................  ประจ าปี 
2562   เมื่อวันท่ี ................................................................................................ พ.ศ.2562 
 
 
    ลงช่ือ    ประธานสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ค ามา) 
 
 
 
 

 

 

 



~ ๒๙ ~ 
 

 
   


