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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
………………………………………… 

หลักการ 
 

 ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ วาดวย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 และ ใหมี 
เทศบญัญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ วาดวย การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 เพ่ือบังคบัใชในสถานการณ
ปจจุบัน ในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ  ไดอยางเหมาะสม 

      
เหตุผล 

  
 ดวยมาตรา 60 และมาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562  ประกอบกับมาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 20(1)-(6) มาตรา 54 มาตรา 55 วรรคสาม มาตรา 
58 วรรคสอง มาตรา 63 มาตรา และ มาตรา 90 แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข วาดวย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 
2560 ขอ 3  ขอ 5 วรรคสอง  ขอ 8  ขอ 13 วรรคสอง  ขอ 16 วรรคสอง  และขอ 20 วรรคสอง  และ
กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 (5) มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 (1)-(5) มาตรา 62 
ประกอบกับ  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ และ ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
จึงมีความจําเปนตองยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 
เนื่องจากไมสามารถนํามาใชบังคับในสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

................................................ 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ วาดวยการบริหารจัดการมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. 2563 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบกับมาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 
วรรคสาม มาตรา 58 วรรคสอง มาตรา 63 มาตรา และ มาตรา 90 แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข วาดวย สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ขอ 3  ขอ 5 วรรคสอง  ขอ 8  ขอ 13 วรรคสอง  ขอ 16 วรรคสอง  และขอ 
20 วรรคสอง  และกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการ
ใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 วรรคหา มาตรา 34/2 มาตรา 
34/3  มาตรา 62 ประกอบกับ  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ 
และ ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เทศบาลตําบลเพ็ญ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเพ็ญ และผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1.  เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญแลวเจ็ดวัน 
 ขอ 3. ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 
 บรรดา ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551  ใหใชไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ และใชไดจนกวาจะ
ไดมปีระกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัตินี้บังคบัแทน    

ขอ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร  เศษสินคา เศษวตัถ ุถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อ่ืน แตไมหมายความ
รวมถึง 
 (1) มูลฝอยติดเชื้อ 

(2) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ 
(3) สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก 
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วัตถุ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 
 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามาผลิตเปน
ผลิตภัณฑใหมได 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 “มูลฝอยที่เปนพษิหรืออันตรายจากชมุชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายที่เกิดจาก
กิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชน  ที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ สารเปอร
ออกไซด สารระคายเคือง สารกัดกรอน สารที่เกิดปฏิกิริยาไดงาย สารที่เกิดระเบิดได สารที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมหมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 “มูลฝอยอินทรีย” หมายความวา  มูลฝอยท่ียอยสลายไดงาย เชน ซากหรือชิ้นสวนของพืชและสัตว 
มูลสัตว เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ยอยสลายไดงาย 
 “น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจ
ประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 
 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
 “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย 

“สิง่ปฏิกูล”  หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเปนของโสโครก หรือมี
กลิ่นเหม็น 
 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรงราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน 
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร 

หมวด 1 
บททั่วไป 

................................................. 
 
ขอ 5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลตําบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามขอ 35 

ตองดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ที่มี
ประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได 

ขอ 6 เทศบาลตําบลเพ็ญ  ตองรณรงคสรางความรับรู ความเขาใจ และจิตสํานึกใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีสวนรวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพ่ือนํากลับมาใชใหม มีความตระหนักรูและรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชน
ทราบ 
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หมวดท่ี  2 
การคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 

............................................................ 
        

ขอ 7 การคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยใหดําเนินการตามความในหมวดนี้ และในกรณีท่ีมี

กฎหมาย กฎ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือมาตรฐานไวเปนการเฉพาะ เทศบาลตําบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามขอ 

35  มีหนาที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นดวย 

 
สวนที่ 1  

การเก็บและคัดแยก มูลฝอย 
 

ขอ  8  ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอยางนอยตองมีภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนท่ีเปดใหประชาชนเขาไปได  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูล

ฝอยตามวรรคหนึ่ง หรือรองขอรับบริการจากเทศบาลตําบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามขอ 35 ซึ่งไดรับมอบหมายหรือ

ไดรับใบอนุญาตจากเทศบาลตําบลเพ็ญ 

ขอ  9  ภาชนะรองรับมูลฝอยตามขอ 8 ตองมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยมีสีเฉพาะ

สําหรับรองรับมูลฝอยแตละประเภท หรืออาจกําหนดขอความหรือสัญลักษณอื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว

อยางชัดแจงท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได 

(๑) สีน้ําเงิน สําหรับมูลฝอยท่ัวไป 

(๒) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรีย 

(๓) สีเหลือง สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใชใหม 

(๔) สีสม สําหรับมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งใหมีลักษณะโปรงใสก็ได 

ขอ  ๑0  ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเสนทางการเก็บและขนมูล

ฝอยใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนทําใหไมสามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งไดให

แจงผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ขอ  ๑1  การเก็บและขนมูลฝอยใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและปดอยาง

มิดชิด รวมทั้งจัดการปองกันไมใหมูลฝอย น้ํา หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลนรั่วไหลออกจากอุปกรณหรือ

ยานพาหนะนั้น และตองดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอการจราจร สุขภาพ อนามัย 

หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด 

มูลฝอย การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

 (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีข้ึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

นอกจากในที่ทีเ่ทศบาลตําบลเพ็ญ จัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะ

อยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) หามมิใหผูใด  ถาย เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

 (๔) หามมิใหผูใดลักลอบ หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในอาคาร 

สถานที ่หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 

 (๕) หามมิใหผูใดทําการขน คุย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่

สาธารณะอื่นใดของเทศบาลตําบลเพ็ญ เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 (๖) หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยในท่ี  ถังรับ  หรือภาชนะอ่ืนใดท่ีจัดใหเปนที่

รองรับมูลฝอยของผูอ่ืน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูนั้น 

    (๗) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทําให

เกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กลิ่น  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือ

กระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๘) หากผูครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด ตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินภายในระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลา

ดังกลาวแลว หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลว

เสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญ ทําการเก็บขนมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  

และผูครอบครองอาคาร สถานท่ีหรือที่ดินวางเปลานั้น ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  

(๙) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

หากผูจัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับขยะมูลฝอยที่ทําการจัดเก็บ ให

ผูทําการจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  

หากพนสามวันนับตั้งแตวันที่แจง หากพนักงานเจาหนาที่ยังไมดําเนินการ ใหผูที่ทําการจัดเก็บ 

ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การดําเนินการตองไมสรางความเดือดรอนรําคาญหรือกอใหเกิด

อันตราย ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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ขอ 12  เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอย ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยแตละประเภท

ตามขอ 9 ออกจากกัน ตามหลักเกณฑ ดังนี ้ 

(1) ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย ตองบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแตละประเภทตามขอ 9 แลว ในถุงหรือภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอย ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 

 (2) มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือ ขนาด ที่ไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยได 
ใหคัดแยกไวตางหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยตองจัดการใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 
 (3) เมื่อคัดแยกมูลฝอยแตละประเภทแลว ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย นําถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูล
ฝอยที่คัดแยกแลวนั้น ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลตําบลเพ็ญประกาศกําหนด 
 ขอ 13 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ถุงสําหรับบรรจุตองเปนถุงพลาสติกหรือถุงที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาด
งาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
  (2) ภาชนะสําหรับบรรจุตองทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มี
ฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพานะนําโรคไดขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอ
การถายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําใหเขาใจไดวาเปนมูลฝอย
ประเภทใด  โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนตามขอ 9  
 ขอ 14  ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอย ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามขอ 13  ในกรณบีรรจุใน
ถงุใหบรรจุในปรมิาณที่เหมาะสม และมัดหรือปดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันการหกหลนของมูลฝอยดังกลาว กรณี
บรรจุในภาชนะบรรจุตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสมํ่าเสมอ 
 ขอ 15 เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศยัรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพัก
ตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใชสอยกวาสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจาของหรือผูครองครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งแตสองลูกบาศกเมตร
ตอวัน ตองจัดใหมภีาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ใหเปนไปตามขอ 16 ขอ 17 
หรือขอ 18 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 16 ที่พักรวมมูลฝอย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะที่มีการปองกันน้ําฝน หรือภาชนะรองรับมูล 
ฝอยทั่วไป และมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตามขอ 18 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวาสองวัน 

(2) มีพ้ืนที่และผนังของอาคารหรือ(1) ตองเรียบ มีการหองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา ทําดวยวัสดุท่ี 
ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถหองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ 

(3) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามกฎหมาย 
กําหนด 

(4) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
(5) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมลูฝอย มีขอความท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา 

“ที่พักรวมมูลฝอย”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
  ที่พักรวมมูลฝอยตองตั้งอยูในที่ ที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอย และ 
อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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 ขอ 17 ภาชนะรองรับมูลฝอย สําหรับสถานที่ตามขอ 15 ตองเปนไปตามหลักเกณฑและมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(1) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิดสามารถ 
ปองกันสัตวและแมลงพาหนะนําโรคได ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและงายตอการถายและเท  
มูลฝอย 

(2) มีขอความวา “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” แลวแตกรณ ีและมีขนาดและ 
สีของขอความท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
  ในกรณีท่ีเห็นควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ใหกําหนดตราหรือสัญลักษณ
สําหรับพิมพบนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตามขอ 9 
 ขอ 18 ภาชนะรองรับมูลฝอยทีมีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแตสองลูกบาศกเมตรข้ึนไป ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหนะ
นําโรคได สะดวกตอการขนถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะ
มูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม 
  (2) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 
  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตองตั้งอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม 
สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคงแข็งแรง  ทําความ
สะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด 
และอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 19 ใหเทศบาลตําบลเพ็ญจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามขอ 13 
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญตามขอ 18 ในที่หรือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสมหรือตามทีเ่ทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด 
 ขอ 20 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่
เก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยและจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปฏิบัติงานดังกลาว 
 ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและไดรับความรูดานสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคาํแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 21 ในกรณีทีเ่ทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง จัดใหมีสถานที่คัดแยกมูลฝอย 
ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะนําเขามาคัดแยก 
ไดและมีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

(2) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตางๆไดชัดเจน 
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
(4) จัดใหมีหองน้ํา หองสวม และอางลางมือที่สะอาดเพียงพอ สําหรับใชงานและชําระลางรางกาย 
(5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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(6) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดเหตุ 

รําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
(7) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
(8) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ในกรณวีิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคาหรือ
แสวงหากําไร ตองแจงเทศบาลตําบลเพ็ญ ที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู และใหเทศบาลตําบลเพ็ญกํากับ
ดูแลการดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 ขอ 22 หามผูประกอบการกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย 
ทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายกฎหมายวาดวยโรงงาน 
ปะปนกับมูลฝอย 

 

            สวนที่ 2  
         การขนมูลฝอย 

 
 ขอ 23 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน ซึ่งทําหนาที่เก็บ
และขนมูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือ
เครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐม
พยาบาลไวประจํารถเก็บและขนมูลฝอยดวย 
 ผูปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที ่
จาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ขอ 24 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองดําเนินการขนมูลฝอยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(1) แยกขนมูลฝอย หรือกําหนดวันในการขนมูลฝอยตามประเภทตามขอ 9 หรือ ตามที่เทศบาล
ตําบลเพ็ญกําหนด 
  (2) มาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามขอ 11 

(3) ใชยานพาหนะขนมูลฝอยที่มีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ 25 และตองดูแลยานพาหนะ 
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี ้
   (ก) มีการลางทําความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณตางๆที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยเปน
ประจําทุกวัน โดยสถานท่ีลางทําความสะอาดดังกลาวตองมีลักษณะเปนพื้นเรียบแข็งแรงทนทาน มีความลาดเอียด 
น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเพื่อรวมน้ํา
เสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีกรปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
   (ข) จัดใหมีบริเวณที่จอดเก็บพยานพาหนะขนมูลฝอย มีขนาดกวางเพียงพอและมีการดูแล
ทําความสะอาดบริเวณดังกลาวเปนประจํา 
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ขอ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอย ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด งายตอการบรรจุขนถาย 

และทํา ความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภยัตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถาย
มูลฝอย 
  (2) มีการปองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและ
สามารถนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
        (3) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนดิไมกอใหเกิดความรําคาญสามารถ
มองเห็นไดในระยะไกล และเปดใหสัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 กรณบีุคคลตามขอ 35 (3) ใหแสดงชื่อเทศบาลตําบลเพ็ญดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได
ชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยพรอมแสดงแผนปายขนาดที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน ระบุชือ่ ที่อยู หมายเลขโทรศพัทของบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอย ในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 กรณบีุคคลตามขอ 35 (4) ใหใหแสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผูไดรับใบอนุญาตดวยตัวหนังสือที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของพยานขนมูลฝอย พรอมกับแสดงแผนปาย 
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นไวท่ียานพาหนะขนมูลฝอย ใน
บริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 ขอ 26 ในกรณีที่มีความจําเปน เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง อาจจัดใหมี
สถานีขนถายมูลฝอยก็ได 
 สถานีขนถายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เปนอาคารท่ีมีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขา มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ตองพักรอการขนถาย 
  (2) มีการปองกันสัตวและแลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (3) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคลัใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
สวนที่ 3  

การกําจัดมูลฝอย 
 

ขอ 27  เพื่อประโยชนในการกําจัดมูลฝอย ใหคัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดออกเปนมูลฝอยที่ยอย

สลายงาย มูลฝอยท่ียอยสลายยาก และมูลฝอยที่ไมยอยสลาย กอนนําไปกําจัด  ทั้งนี้ การกําจัดใหทําตามความ

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให

เกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและ

ชุมชนมีสวนรวมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 
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ขอ 28  การกําจัดมูลฝอย ใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังตอไปนี ้

(1) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 
(4) การกําจัดแบบผสมผสาน 
(5) วิธหีนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 
  (5.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(5.๒) การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ 

(5.๓) การกําจัดดวยพลังงานความรอน 

(5.๔) การแปรสภาพเปนเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

(๕.5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดใหคําแนะนํา 

การดําเนินการตามวิธีในขอ 28 (5)  คณะกรรมการจังหวัดอาจใหคําแนะนําเทศบาล

ตําบลเพ็ญ ตามที่เห็นสมควร 

  ขอ 29 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่
กําจัดมูลฝอย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับปฏิบัติงานดังกลาว อุปกรณหรือ
เครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 
  ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไขที่เจาพนักงาน
ทองกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  ขอ 30 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองดําเนินการกําจัดมูลฝอย
ดังตอไปนี้  

(1) กําจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอ 28 โดยใหศึกษาความเหมาะสมและความ
เปนไปไดกอนทําการกอสรางระบบกําจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลในแตละวิธีให
เปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
  (2) ไมนําสิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากําจัดรวมกับมูลฝอย 

 ขอ 31 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ผล
การศกึษาตามขอ 30(1) และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตรายเหตุรําคาญ 
หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนดวย ทั้งนี้ หลักเกณฑในการคัดเลือกสถานที่ตั้งใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบมูลฝอย เพ่ือจัดเปนพื้นที่สําหรับ
ปลูกตองไม ถนน และรางระบายน้ําผิวดิน  
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  (3) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและ
ดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม ทั้งนี ้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  (4) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการ
ปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (5) มีการใชดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการนํามูลฝอยไปฝงกลบ และปดการฝงกลบเมื่อบอ
ฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือปองกัน
กลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหนะนําโรครวมทั้งไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  (6) มีการปองกันสัตวและแมลงพานะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (7) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุดฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซหรือมี
ระบบนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 
  (8) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบให
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ 32 การเผาในเตาเผา ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ผลการศึกษาตามขอ
30(1) และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่ว มีแสงสวางและ
การระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
  (2) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอ 16  
  (3) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย เพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับ
ปลูกตนไม ถนน และวางระบายน้ําผิวดิน เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากลิ่นรบกวน 
  (4) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวาแปดรอยหาสิบสององศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอย ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (5) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (6) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใดๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในสาถนที่กําจัดใหได
มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (7) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
หนักไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลับอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปองกันน้ําชะ
ขี้เถาปนเปอนแปลงน้ําผิวดินและใตดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถาหนักไปใชประโยชนอยางอ่ืน 
  (8) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบในการนําเถา
ลอยออกไปกําจัดเปนประจํา โดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

ขอ 33 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่
เก่ียวของ ผลการศึกษาตามขอ 30(1) และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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(1) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม 

  (2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนําหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมอีาคารที่มีขนาดพื้นที่
เหมาะสม มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว 
  (3) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
  (4) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (5) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกําจัดหรือ
สงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใช
ใหมหมดไดไปใชประโยชน 
  (6) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ
ใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (7) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนและมี
ระบบเผากาซท้ิงกรณรีะบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

 ขอ 34  การกําจัดแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยมากกวาหนึ่งวิธีตองดําเนินการให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตาม ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33   

 
 

             หมวด 3 
การรวมมือ หรือ มอบหมาย ใหเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

................................................. 
 

 ขอ 35 ใหเทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลดังตอไปนี้ดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง วาดวย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งท่ีแกไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และ
เทศบัญญัตินี้ 

(1) เทศบาลตําบลเพ็ญ 
(2) เทศบาลตําบลเพ็ญรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใต 

ขอตกลงรวมกันตามมาตรา 18 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2560 และภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามมาตรา 34/1 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

(3) เทศบาลตําบลเพ็ญมอบหมายใหเอกชนใดดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลเพ็ญตามมาตรา 18 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตามมาตรา 34/1 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 



    -12- 

 
  (4) บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดมูล
ฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ หรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการตามมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 34/2 แหง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 
  ในการจัดการมูลฝอย ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยอยางนอยสองคน 
โดยใหมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๑ 

การรวมกับ หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น 

เก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
 

ขอ  36  ในกรณีทีเ่ทศบาลตําบลเพ็ญ รวมดําเนินการกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น

อ่ืน ตามขอ 35 (2) จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการท่ีเทศบาลตําบลเพ็ญจะดําเนินการเอง 

เทศบาลตําบลเพ็ญอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น ในการดําเนินการเก็บขน หรือกําจัดมูล

ฝอย โดยใหปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา

ดวยการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณีเทศบาลตําบลเพ็ญ มอบหมายหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามขอ 35 (2) 

จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่เทศบาลตําบลเพ็ญจะดําเนินการเอง เทศบาลตําบลเพ็ญอาจ

มอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน ในการดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยให

ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยการทํา

ความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอนุโลม 

ขอ  37  เพื่อใหมีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได ในการดําเนินการของราชการทองถ่ินตามขอ 36 ใหคณะกรรมการ 

จังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี มีหนาที่แนะนําและกํากับเทศบาลตําบลเพ็ญ ในการรวมกลุมของ

ราชการสวนทองถ่ินภายในจังหวัด  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กรณเีทศบาลตําบลเพ็ญไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได หรือกรณมีีดําเนินการขามเขตจังหวัดให

เทศบาลตําบลเพ็ญ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ขอทําความตกลง

กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกอนดําเนินการ 
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สวนที่ ๒ 

การมอบหมาย เอกชนเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
 

ขอ  38  เทศบาลตําบลเพ็ญ อาจมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการเก็บ ขน หรือ

กําจัดมูลฝอย ตามขอ 35 (3) หากจะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ินมากกวาการที่เทศบาลตําบลเพ็ญจะ

ดําเนินการเอง โดยคํานึงถึง 

(๑) ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินกิจการและการใชทรัพยากรของเทศบาลตําบลเพ็ญ 

(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 

(๓) ประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินการ 

(๔) ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวของ 

(๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดําเนินการระหวางเทศบาลตําบลเพ็ญกับเอกชน 

(๖) สิทธิและประโยชนของผูรับบริการและผูใหบริการ 

(๗) การสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางเอกชนที่ประสงคจะรวมกับเทศบาลตําบลเพ็ญ 

ขอ  39  การมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยใหดําเนินการ

ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ขอ  40  ในการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการกําจัดมูลฝอยใหคณะกรรมการ

จังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําเทศบาลตําบลเพ็ญในการจัดทําขอเสนอเพ่ือให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายใหความเห็นชอบ โดยอยางนอยตองแสดงรายละเอียด

หัวขอการศึกษาและวิเคราะหขอเสนอในเรื่องดังนี ้

(๑) เหตุผล ความจําเปน และประโยชนของขอเสนอ 

(๒) ตนทุนการดําเนินการในภาพรวมและมูลคาของการดําเนินการ รวมท้ังสัดสวนการลงทุนของ

เทศบาลตําบลเพ็ญและเอกชนตอมูลคาของการดําเนินการ 

(๓) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรอืรวมดําเนินการ 

(๔) ประมาณการผลตอบแทนในดานตาง ๆ ซึ่งอยางนอยตองแสดงใหเห็นอัตราผลตอบแทนทาง

การเงินและทางเศรษฐศาสตร และลักษณะการจัดสรรผลประโยชนตอบแทนของการดําเนินการ 

(๕) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยออมจากการดําเนินการ ตลอดจนวิธีการ

ปองกัน ลด หรือแกไขเยียวยาผลกระทบดังกลาว 

 (๖) ความเสี่ยงที่เก่ียวของและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการดําเนินการ 

(๗) ความพรอมของเทศบาลตําบลเพ็ญ ผูจัดทําขอเสนอ ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

รวมถึงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของเทศบาล

ตําบลเพ็ญ ผูจัดทําขอเสนอ 

การจัดทําขอเสนอตามวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการกําจัดมูลฝอยตามขอ 28 (๑) (5.1) 
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ขอ  41  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบตามขอ 40 แลว ใหเทศบาล

ตําบลเพ็ญ ผูจัดทําขอเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหใชวิธีการประมูลกอนโดยพิจารณาจากผลประโยชนที่

เทศบาลตําบลเพ็ญและประชาชนจะไดรับอยางเปนธรรม 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการดวยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตําบลเพ็ญ ผูจัดทําขอเสนอ

อาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไมใชวิธีประมูลก็ได โดยใหขอคําแนะนําจากคณะกรรมการจังหวัด หรือ

คณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ เฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้

(๑) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองมอบหมายใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการอันเนื่องมาจาก
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประมูลอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหาย
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

(๒) เปนขอเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการดําเนินการแลว หากใชวิธีการประมูลจะไมคุมคา
สําหรับการดําเนินการ 

(๓) เปนขอเสนอที่ตองใหเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเปนการเฉพาะและเอกชนลักษณะ
ดังกลาวนั้นมีเพียงรายเดียว 

ขอ  42  เมื่อไดผลการคัดเลือกเอกชนแลว ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ ผูจัดทําขอเสนอลงนามใน
สัญญาที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ขอ  43  ในระหวางดําเนินการ หากมีการแกไขสัญญาตามขอ 42 ซึ่งเปนการแกไขสัญญาในสวน

ที่มิใชสาระสําคัญ ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ คูสัญญาพิจารณาแลวดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่เปนการแกไขในสาระสําคัญ ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ คูสัญญาเสนอประเด็นที่ขอแกไข

ผลกระทบจากการแกไขสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรางสัญญาฉบับแกไขที่ผานการตรวจ

พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ขอ  44  การแกไขสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญตามขอ 43 มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังนี ้

(๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน การ

เปลี่ยนแปลงการใหบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กําหนดไวใน

ขอนี้จะตองทําใหผลลัพธในเชิงการใหบริการสาธารณะตามเปาประสงคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเปนการเพ่ิม

ผลประโยชนใหแกคูสัญญาฝายเอกชน 

(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชนของรัฐไมวาในรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงผลประโยชนตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือสวนแบงรายได การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของ

โครงการ และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงับขอพิพาท 

(๓) การเปลี่ยนตัวคูสัญญา หรือการเปลี่ยนโครงสรางองคกร อันมีผลทําใหไมสามารถดําเนินการ

ตอไปได 
 



     -15- 

 

(๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 

(๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 

(๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคณุภาพการใหบริการ 

 
หมวด 4 

การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
................................................. 

 ขอ 45 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองดําเนินการ เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ให
เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ตามขอ 24 ขอ 25 โดยอนุโลม 

      การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลใหบรรจุไวในอุปกรณหรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและปดอยางมิดชิด รวมท้ัง

จัดการปองกันไมใหสิ่งปฏิกูล น้ํา หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากสิ่งปฏิกูลตกหลนรั่วไหลออกจากอุปกรณหรือยานพาหนะนั้น 

และตองดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

เ พ่ือประโยชน ในการรักษาความสะอาดและการจั ดระ เบียบ ในการเ ก็บ ขน และ กํา จัด 

สิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งปฏิกูลใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง หรือทําใหมีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล ในท่ีหรือทางสาธารณะ ใน

อาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ยกเวน

ที่ ทีจ่ัดทําขึ้นเพ่ือรองรับหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยไดรับการมอบหมายหรือไดอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปอน

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

(๓) หามมิใหผูใด  ถาย เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

(๔) หามมิใหผูใดทําการขน คุย เข่ีย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณะ

อ่ืนใดของเทศบาลตําบลเพ็ญ เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่เทศบาลตําบลเพ็ญ ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมาย หรือ ผูที่ไดรับการมอบหมายหรือไดอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้

(5) หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีสิ่งปฏิกูลในที่  ถังรับ  หรือภาชนะอื่นใดที่จัดใหเปนที่

รองรับสิ่งปฏิกูลของผูอ่ืน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูนั้น 

       (6) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลอันอาจทําใหเกิด

มลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กลิ่น  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถ่ิน 

      (๘) หากผูครอบครองอาคาร สถานท่ี หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีสิ่งปฏิกูล จนกอใหเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด ตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด  เม่ือพนกําหนดระยะเวลา 



      -16- 
 

ดังกลาวแลว หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลว

เสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเพ็ญ ทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  

และผูครอบครองอาคาร สถานท่ีหรือที่ดินวางเปลานั้น ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้  

     (๙) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล  

หากผูจัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไมอันตรายปนอยูกับสิ่งปฏิกูลที่ทําการจัดเก็บ ใหผูทํา

การจัดเก็บแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอไป  

หากพนสามวันนับตั้งแตวันที่แจง หากพนักงานเจาหนาที่ยังไมดําเนินการ ใหผูที่ทําการจัดเก็บ 

ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การดําเนินการตองไมสรางความเดือดรอนรําคาญหรือกอใหเกิด

อันตราย ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ขอ 46  การกําจัดสิ่งปฏิกูล ใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังตอไปนี ้

(1) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 
(2) การกําจัดแบบอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหสามารถกระทําได 

  ขอ 47 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงานซึ่งทําหนาที่
เก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูล ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับปฏิบัติงานดังกลาว 
อุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย 
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล ดวย 
  ผูปฏิบัติหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูล ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปและผานการ
ฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไขที่เจาพนักงาน
ทองกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  ขอ 48 เทศบาลตําบลเพ็ญหรือบุคคลตามขอ 35 วรรคหนึ่ง ตองดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ดังตอไปนี้  

(1) กําจัดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กําหนดในขอ 46 โดยใหศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได
กอนทําการกอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดในแตละวิธีใหเปนไปตาม
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือปองไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
  (2) ไมนํา ขยะมูลฝอย สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากําจัดรวมกับ
สิ่งปฏิกูล 

ขอ 49 การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ อยางนอย ดังตอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

(2) มีระบบหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม มีแสงสวางและ
การระบายอากาศเพียงพอตอการดําเนินการ 
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  (3) มีระบบบําบัดกลิ่นจากสิ่งปฏิกูล 
  (4) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
  (5) สิ่งปฏิกูล ที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได ตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดอยางถูก
หลักสุขาภิบาล 
  (6) ตองบําบัดน้ําเสียจากสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคณุภาพมาตรฐานตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 
  (7) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชนและมี
ระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

 
หมวด 5 

การดําเนินการใช และหาประโยชน  
................................................. 

 
ขอ  50 ใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี ใหคําแนะนําแกเทศบาล

ตําบลเพ็ญ ในการนํามูลฝอยท่ีจัดเก็บไดไปดําเนินการ ใช หรือหาประโยชนโดยวิธีการจําหนาย จาย โอน  ทั้งนี้ ให

คํานึงถึงศักยภาพ ตนทุน ความคุมคา และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

ขอ  51 เทศบาลตําบลเพ็ญ รวมกับผูไดรับมอบหมายอาจนํามูลฝอยที่จัดเก็บไดไปดําเนินการ ใช 

หรือหาประโยชนโดยวธิีการจําหนาย จาย โอน ตามขอ 50 หรือขอตกลงในหมวด ๓ 

 
หมวด  6 

การขอรับบริการ และการออกขอใบอนุญาต 
.................................................................. 

 
  ขอ  52 ผูประสงคขอรับบริการจัดเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย ตามเทศบัญญัตนิี้  ใหยื่นคําขอรับบริการ

ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด   พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน และระบุ จุดหรือ

สถานที ่ที่ขอรับบริการจัดเก็บมูลฝอยใหชัดเจน 

  ขอ  53 ผูรับบริการจัดเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย ผูใดมีความประสงคจะยกเลิกการรับบริการตามขอ 

52  ตองแจงใหเทศบาลตําบลเพ็ญ  ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการ 

  ขอ 54 ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล  หรือหา
ประโยชนจาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ ตามขอ 35 (4) ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการตาม วรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ พรอมกับหลักฐาน
ตางๆ ตามทีเ่ทศบาลตําบลเพ็ญ กําหนด ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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  ขอ 55 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาหนาที่ ตรวจ ความถูกตอง
และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่กําหนดในเทศบัญญัต ิใหเจาหนาที่ รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น ทั้งหมดและแจงใหผูขอรับ 
ใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคาํขอ แกผูขอรับ
ใบอนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันได
รับคําขอ  
  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคาํสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ 
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัติ  
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น ออกใบอนุญาตแลว ใหแจงใหผูรับใบอนุญาต มาชําระคาธรรมเนียม โดย
ชําระคาธรรมเนียมวันใด ใหออกใบอนุญาตในวันนั้น   
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํสั่งไมอนุญาต 
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี 
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ 
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 
  ขอ 56 ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได งาย ณ 
สถานที ่หรือยานพาหนะ ท่ีใชในการประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ขอ 57  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่น  
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให ใหผูไดรับใบอนุญาต ยื่นคํารองตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่เทศบาลตําบลเพ็ญ กําหนด  
  ขอ 58 การตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่น จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ 59 ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอ 54 ใหมีอายุดังตอไปนี้  

(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต  

(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ ออก

ใบอนุญาต  

ผูใดไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

และกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลเพ็ญ ที่เปนผูออก

ใบอนุญาตเทานั้น 

ขอ 60 บุคคลตามขอ 35 (4)  ในการขอรับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน ตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับ 

สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย วาดําเนินการและปฏิบัติอยางถูกตองตาม ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
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ขอ 61 บุคคลที่ไดรับใบอนุญาตไดตามขอ 54  ในกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  หรือหาประโยชนจาก การจัดการสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ ตองปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

 

 

หมวด  7 
คาธรรมเนียม 

.................................................................. 
 

  ขอ  62 ผูใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตองจายคาธรรมเนียมรายเดือน หรือรายปไม

เกินบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 63 ใหผูที่รวมดําเนินการหรือไดรับมอบหมาย ตามขอ 35 (2) (3) ใหดําเนินกิจการรับทําการ

เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือหาประโยชนจาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ คิดคาธรรมเนียมในการใหบริการ ไมเกินที่กําหนดทาย

เทศบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

  ขอ 64 ใหผูรับใบอนุญาต ตามขอ 35 (4) ซึ่งไดรับใบอนุญาต ตามขอ 54 กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมในการใหบริการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ตามลักษณะการใหบริการ แตตองไม

เกินอัตราคาบริการข้ันสูง ตามที่กําหนดทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 65 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลเพ็ญ 

ยกเวนคาธรรมเนียมที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ 35 (4) เรียกเก็บตามขอ 64 

 

หมวด  8 
บทกําหนดโทษ 

.................................................................. 
 

  ขอ 66 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ในขอที่กําหนดขึ้นตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินั้น   

ขอ 73 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 66 มีความผิด ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท   
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 ขอ 74 ใหนายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก
ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน มกราคม  พ.ศ.2563 

 

 

   ลงชื่อ 

                (นายพิเชษฐ  ศรีวิไล) 

                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่ 

                         นายกเทศบาลตําบลเพ็ญ 

เห็นชอบ 

 ลงชื่อ     

                 (                                      ) 
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บัญชีคาธรรมเนียม คาเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

1.สําหรับเรียกเก็บจากผูรับบริการ ในกรณี เทศบาลตําบลเพ็ญ ดําเนินการ ในอัตราคาธรรมเนียม 
ดังนี ้ 

ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป 
ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 

คาเก็บและขนมูลฝอยประจํา 
1.คาเก็บและขนมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิด
เปน 1 หนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนวยละ 30 
บาท 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 30 บาท) 
2.คาเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรเดือนละ 
3.กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ให
คิดเปน 1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตรา
หนวยละ 1500 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
1,500 บาท) 
 
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
1.กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีที่มีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตไมเกิน   
    1 ลูกบาศกเมตร 
3.กรณีที่มีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน 
1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราหนวยละ 
245 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
245 บาท) 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 

1,500 
 

1,500 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
245 

 
245 ขึ้นไป 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 

18,000 
 

18,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
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ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป 
ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 
 
 
 

คากําจัดมูลฝอยประจํา 
1.คากําจัดมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิด
เปน 1 หนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนวยละ 30 
บาท 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 30 บาท) 
2.คาเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรเดือนละ 
3.กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ให
คิดเปน 1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตรา
หนวยละ 1500 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคดิเพ่ิมหนึ่งหนวย 
1,500 บาท) 
คากําจัดมูลฝอยเปนครั้งคราว 
1.กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีที่มีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตไมเกิน   
    1 ลูกบาศกเมตร 
3.กรณีที่มีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน 
1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราหนวยละ 
245 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
245 บาท) 
คากําจัดมูลฝอย 
ในกรณทีี่พักนักทองเที่ยวใหคิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท
ตอคนตอวัน 
 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 

1,500 
 

1,500 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทตอ
คนตอวัน 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 

18,000 
 

18,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

2.สําหรับเรียกเก็บจากผูรับบริการ ในกรณี บุคคลอืน่ตามขอ 35 ซึ่งไดรับมอบหมาย หรือไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการ ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป 
ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 

คาเก็บและขนมูลฝอยประจํา 
1.คาเก็บและขนมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิด
เปน 1 หนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนวยละ 30 
บาท 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 30 บาท) 
2.คาเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรเดือนละ 
3.กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ให
คิดเปน 1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตรา
หนวยละ 1500 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
1,500 บาท) 
 
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
1.กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีที่มีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตไมเกิน   
    1 ลูกบาศกเมตร 
3.กรณีที่มีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน 
1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราหนวยละ 
245 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
245 บาท) 

 
 

50 
50-1,250 

 
 
 
 

2,000 
 

2,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
245 

 
245 ขึ้นไป 

 
 

600 
600-15,000 

 
 
 
 

24,000 
 

24,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
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ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ป 
ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 

คากําจัดมูลฝอยประจํา 
1.คากําจัดมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิด
เปน 1 หนวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนวยละ 30 
บาท 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 30 บาท) 
2.คาเก็บและขนมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตรเดือนละ 
3.กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ให
คิดเปน 1 หนวย ทกุๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตรา
หนวยละ 1500 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
1,500 บาท) 
คากําจัดมูลฝอยเปนครั้งคราว 
1.กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีที่มีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตไมเกิน   
    1 ลูกบาศกเมตร 
3.กรณีที่มีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน 
1 หนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร  ในอัตราหนวยละ 
245 บาท 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 
245 บาท) 
คากําจัดมูลฝอย 
ในกรณทีี่พักนักทองเที่ยวใหคิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท
ตอคนตอวัน 
 

 
 

50 
50-1,250 

 
 
 
 

2,000 
 

2,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทตอ
คนตอวัน 

 
 

600 
600-15,000 

 
 
 
 

24,000 
 

24,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
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บัญชคีาธรรมเนียม คาเก็บ ขน หรือ กําจัด สิ่งปฏิกูล 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
1.สําหรับเรียกเก็บจากผูรับบริการ ในกรณี เทศบาลตําบลเพ็ญ ดําเนินการ ในอัตราคาธรรมเนียม 
ดังนี ้ 

ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

ตอ 1 ครั้ง - 
ก 
 
 
 
 
ข 

คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมเกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร  
2. เกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร  
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 300 บาท) 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมเกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร 
2. เกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 300 บาท) 

 
300  

300 ขึ้นไป 
 
 
 

300 
300 ขึ้นไป 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

2.สําหรบัเรียกเก็บจากผูรับบริการ ในกรณี บุคคลอื่นตามขอ 35 ซึ่งไดรับมอบหมาย หรือไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการ ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

ตอ 1 ครั้ง - 
ก 
 
 
 
 
ข 

คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมเกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร  
2. เกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร  
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 300 บาท) 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมเกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร 
2. เกิน 1 หนวยลูกบาศกเมตร 
(เศษไมเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมครึ่งหนวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเพ่ิมหนึ่งหนวย 300 บาท) 

 
400  

400 ขึ้นไป 
 
 
 

400  
400 ขึ้นไป 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีอัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตาม ขอ 54 
การ เก็บ ขน กําจัด และการหาผลประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

 
 

ลําดับที่ รายการ ฉบับ/ป 
บาท 

1 
2 
3 
4 
 

5 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขน มูลฝอย 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
ใบแทนใบอนุญาต 

5,000 
3,000 
5,000 

20,000 
 

300 
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แบบคําขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย หรือ สิ่งปฏิกลู 
เขียนที่       

              
                                                    วันที ่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา      อายุ  ป  สัญชาต ิ   
อยูบานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล    
อําเภอ    จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท     
 
  ขอยื่นความจํานงใหเทศบาลตําบลเพ็ญ 

 เขาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจํา/ครั้งคราว ที่ (บานเลขที่/บริษัท)        หมูท่ี  
ตําบลเพ็ญ  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ       ลิตร  
เปนขยะมูลฝอยประเภท (  ) มูลฝอยทั่วไป    (    ) มูลฝอยอินทรีย   

(    ) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม   (    ) มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 เขาดําเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ที่ (บานเลขที่/บริษัท)      หมูที่    ตําบลเพ็ญ   

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณสิ่งปฏิกูลประมาณ        ลบ.ม.  

 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 
  1. สําเนาบัตรประจําตัว    (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 
  2. สําเนาทะเบียนบาน 
  3. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
       3.1         
       3.2         
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามที่ปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปนจริงทุกประการ และขาพเจา
ยินยอมที่ตองชําระคาจัดเก็บ ขน มลูฝอยหรือสิ่งปฏิกูล รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นตามเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖3 กําหนดไว  
             (ลงชื่อ)........................................................ 
                   (......................................................) 
 
แบบคําขอเลขที่............./..................ไดรับไวเมื่อวันที.่....................................................ไดทําการตรวจสอบเอกสาร 
ในเบื้องตนแลว พบวา   ครบถวน    
     ไมครบถวน เอกสารท่ีตองจัดสงเพ่ิมเติม ไดแก……………………………………………. 
....................................................................................................................................................................... 
และไดทําการแจงใหผูขอทราบเพ่ือจัดสงเพ่ิมเติมภายใน 7 แลว 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผูรับ  
                                            (.................................................) 
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แบบยกเลิกคําขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย หรือ สิ่งปฏิกูล 
เขียนที่       

              
                                                    วันที ่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา      อายุ  ป  สัญชาต ิ   
อยูบานเลขที่  หมูที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล    
อําเภอ    จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท     
  ขอแจง ใหเทศบาลตําบลเพ็ญ ระงับการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ตั้งแตวันที่...........เดือน................ 
พ.ศ.................... เนื่องจาก.....................................................................................................................................ทั้งนี ้
ขาพเจาขอคืน ภาชนะรองรับขยะ เลขที่...............................ตามที่เทศบาลตําบลเพ็ญ จัดให โดยขาพเจา จะ
ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย..................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ตอไป 
                  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามที่ปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปนจริงทุกประการ และขาพเจา
ยินยอมที่ตองชําระคาจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและคาธรรมเนียมอ่ืนตามขอบัญญัตเิทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖3 กําหนดไว (ถามี) 
 
             ลงชื่อ...................................................... 
                     (................................................) 
 

 

................................................................................................................................................................................... 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

แบบยกเลิกคําขอเลขที่............./..................ไดรับไวเมื่อวันที่.....................................................ไดทําการตรวจสอบ
เอกสาร ในเบ้ืองตนแลว พบวา   ครบถวน    
      ไมครบถวน เอกสารที่ตองจัดสงเพ่ิมเติม ไดแก……………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
และไดทําการแจงใหผูทําการจัดเก็บทราบและกองคลัง ทราบแลว 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผูรับ  
                                            (.................................................) 
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เลขท่ี................/.........................             แบบ ขยส. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ  
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แหงพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
ตามเทศบัญญตัเิทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

 

เขียนที่.................................................................  
วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ.................  

 ขาพเจา (นาย , นาง ,นางสาว)..................................................................................................................... 
เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่           อยูบานเลขที่................ 
หมูที่...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน.....................................ตําบล / แขวง..................................
อําเภอ / เขต................................จังหวัด............................โทรศัพท...................................โทรสาร.......................... 
เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................  
มีสํานักงานอยูเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน........................... 
ตําบล / แขวง .........................อําเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................โทรศัพท................................ 
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี ้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่............................................     
หมูที่...........................ตรอก / ซอย..........................ถนน...............................ตําบล / แขวง.....................................
อําเภอ / เขต......................... จังหวัด............................โทรศัพท.................................โทรสาร................................. 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)................................................................อยูบานเลขที่...................หมูที่.................. 
ตรอก / ซอย............................ถนน...........................ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต.........................
จังหวัด....................................โทรศัพท.....................................โทรสาร.....................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้ 

  การรับทําการเก็บและขน มูลฝอย   การรับกําจัดมูลฝอย 
  การรับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล   การรับกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  การหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูล  การหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอย 
  โดยแนบ หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาต ดังนี ้

    ๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
            ๒ ใบมอบอํานาจ พรอมติดอาการแสตมป และหลักฐานประกอบ (กรณีมอบอํานาจ)  

          ๓ สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  
    ๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (กรณผีูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
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     หนา  2  
 

 ๕ ใบอนุญาตหรือหลกัฐานอ่ืน ที่แสดงถึงสถานที่ ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (กรณี
ทําการเก็บ ขน) 
 ๖ หนังสือรับรอง ความมั่นคงแข็งแรง ของรถที่ใชในการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

          ๗ สําเนาหนังสือ สัญญาเชา กรณี รถที่ทําการเก็บขน ไมใช รถของตนเอง 
          ๘ ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   
            9 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
  ขาพเจาขอรับรองวา จะปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของ และเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

เพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 นี้ทุกประการ และ ขอรับรองวาขอความในแบบคาํขอนี้

เปนความจริงทุกประการ  

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

........................................................................................................................................................................  

แบบ ขยส.๑ เลขที่............./..................ยื่นคําขอเมื่อวันที.่..............................ไดทําการตรวจสอบเอกสาร ในเบื้องตน
แลว พบวา    ครบถวน    
     ไมครบถวน เอกสารท่ีตองจัดสงเพ่ิมเติม ไดแก……………………………………………. 
....................................................................................................................................................................... 
 และไดทําการออกใบรับคําขอ เลขที่............/................หรือคืนใบคําขอรับใบอนุญาต ใหแกผูขอแลว เมื่อ
วันที่..............เดือน......................พ.ศ...............เวลา.....................น. 

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

                                  (.................................................) 

หมายเหตุ กรณีคืน ใหเจาหนาที่ ทําสําเนาใบคาํขอ ไว และคืนตัวจริงใหกับผูขอรับใบอนุญาต พรอมกับ ให ผูขอ  
             ลงชื่อรับคําขอคืน กรณเีอกสารเรียบรอย ใหออกใบรับคําขอ คนืใหกับผูขอ เพ่ือเปนหลักฐาน 
............................................................................................................................................................................... 
ใบรับคําขอใบอนุญาต(ตัดสวนนี้ใหผูยื่นคําขอ) 
แบบ ขยส.๑ เลขที่..........................................................ผูยืน่................................................................................ 
รับไวเมื่อวันที่......................................................................................................................................................... 

.  
 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผูรับ  
                                  (.................................................) 
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แบบ ขยส. ๒  

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ  
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แหงพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
ใบอนุญาต เลมที่....................... เลขที.่........................ ป...........................  

 

                     อนุญาตให ..................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ.......................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................อยูบาน/สํานักงานเลขที่.................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.......................................หมูที่........ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท..................................โทรสาร.....................................   
                   ขอ ๑ ประกอบกิจการ (ระบุ) ............................................................................................................ 
คาธรรมเนียม...................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่............................. เลขที่ ........................ ลงวันที ่
......................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. โดยใชชื่อ สถานประกอบกิจการวา 
...................................................................................................................................................................................... 
                   ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้  

     (๑) .......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

     (๒) .......................................................................................................................................  
                   ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ................... เดือน ...............................พ.ศ. ..................... 

 
ออกให ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .....................  

 
(ลายมือชื่อ).................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

                                                  (.............................................)  
   (ประทับตราเทศบาลตําบลเพ็ญ) 
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เลขที่รับ……………/……..…..                                                                แบบ ขยส. ๓ 

แบบคําขอตอใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล  
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แหง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2560  
      เขียนที่............................................... 

วันที่....... ..... ....เดือน.............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา.....................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขที่....................หมูที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................หมายเลข
โทรศพัท................................................ 
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................ 
ตามใบอนุญาตเดิม เลมที่...............เลขที่.......................ออกใหเมื่อวันที่.......เดือน.........................พ.ศ.................ตอ
นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลตําบลเพ็ญ 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

1) ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือ สําเนา  
    2) ............................................................................................ 
   3) ............................................................................................ 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
            (ลงชื่อ)........................... ....................... ...........ผูขอตออายุใบอนุญาต                      
                      (..............................................)  
 

........................................................................................................................................................................  
แบบ ขยส.3 เลขทีร่ับ............./..................ยื่นคําขอเมื่อวันที่...............................ไดทําการตรวจสอบเอกสาร ใน
เบื้องตนแลว พบวา   ครบถวน    
     ไมครบถวน เอกสารท่ีตองจัดสงเพ่ิมเติม ไดแก……………………………………………. 
....................................................................................................................................................................... 
 และไดทําการออกใบรับคําขอ เลขที่............/................หรือคืนใบคําขอรับใบอนุญาต ใหแกผูขอแลว เมื่อ
วันที่..............เดือน......................พ.ศ...............เวลา.....................น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผูรับ  
                                  (.................................................) 
 
หมายเหตุ กรณีคืน ใหเจาหนาที่ ทําสําเนาใบคาํขอ ไว และคืนตัวจริงใหกับผูขอรับใบอนุญาต พรอมกับ ให ผูขอ  
             ลงชื่อรับคําขอคืน กรณเีอกสารเรียบรอย ใหออกใบรับคําขอ คนืใหกับผูขอ เพ่ือเปนหลักฐาน 
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เลขที่รับ……………/……..….. เลขที่………….……                                                              แบบ ขยส. ๓ 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากผลการตรวจสอบการประกอบกิจการท่ีผานมาแลว 

      เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

      เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..................... 

........................................................................................ 

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

                              (...................................) 

                    ตําแหนง....................................... 

                  วันที่.................................................. 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

       อนุญาตใหประกอบกิจการตอได 

       ไมอนุญาตใหประกอบกิจการตอ 

 

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

(...................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

     วันที่..................................................... 
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............................................................................................................................................................................... 
ใบรับคําขอ(ตัดสวนนี้ใหผูยื่นคําขอ) 
แบบ ขยส.๑ เลขที่..........................................................ผูยืน่................................................................................ 
รับไวเมื่อวันที่......................................................................................................................................................... 
เมื่อเจาหนาที่รับใบรับคําขอตอใบอนุญาตแลว ใหผูขอตอสามารถดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับคําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  
 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผูรับ  
                                  (.................................................) 
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แบบ ขยส. 4 
คําขออื่นๆเกี่ยวกับ การประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล  

โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 

                                                                                               เขียนที…่…………………….………… 

วันที่..............เดือน......................................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา (นาย , นาง ,นางสาว)..................................................................................................................... 
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่           อยูบานเลขที่................................ 
หมูที่...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................ตําบล / แขวง...................................
อําเภอ / เขต...............................จังหวัด............................โทรศัพท...................................โทรสาร.......................... 
 เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................  
มีสํานักงานอยูเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน........................... 
ตําบล / แขวง ............................อําเภอ / เขต..........................จังหวัด.............................โทรศพัท.......................... 
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี ้ 
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................อยูบานเลขที่.......................................     
หมูที่.........................ตรอก / ซอย............................ถนน..............................ตําบล / แขวง.....................................
อําเภอ / เขต.......................... จังหวัด..............................โทรศัพท.................................โทรสาร.............................. 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อยูบานเลขที่.................................
หมูที่........................ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ตําบล / แขวง...................................
อําเภอ / เขต..................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร........................................  
 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................ใบอนุญาต เลมที่..................เลขที.่............................. 
 ขอยื่นคําขอ/แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

  ขอรับใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ 

  แจงเปลี่ยนรายละเอียดการประกอบกิจการ จากเดิมตามที่ระบุไวในใบอนุญาตขางตน เปนดังนี ้
 ................................................................................................................................................................ 

  แจงบอกเลิกการดําเนินกิจการ โดยมีผลตั้งแต.............................................................เปนตนไป 
 พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว ดังนี้ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ / ผูถือ
ใบอนุญาต)  
  ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน    
นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
   3. สําเนาใบอนุญาต เดิม(ถามี)  
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  4.หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
   5. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการเดิม (กรณีชํารุด) 
   6. เอกสารการแจงความฉบับจริงของเจาพนักงานตํารวจ(กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย) 
  7. อื่นๆ(ระบุ).................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผูยื่นคําขอ 
                (.....................................................) 
                   วันที่.......................................... 

 

 


