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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
………………………………………… 

หลักการ 
 

 ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ วําด๎วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 และ ให๎มี 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ วําด๎วย การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 เพ่ือบังคับใช๎ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ  ได๎อยํางเหมาะสม 
      

เหตุผล 
  
 ด๎วยมาตรา 60 และมาตรา 63  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (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 แหํง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข วําด๎วย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
2560 ข๎อ 3  ข๎อ 5 วรรคสอง  ข๎อ 8  ข๎อ 13 วรรคสอง  ข๎อ 16 วรรคสอง  และข๎อ 20 วรรคสอง  และ
กฎกระทรวง ก าหนดคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ๎ง และการให๎บริการในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 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  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ และ ๔๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให๎กระท าได๎โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย 
จึงมีความจ าเป็นต๎องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 
เนื่องจากไมํสามารถน ามาใช๎บังคับในสถานการณ์ปัจจุบันได๎อยํางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเพ็ญ 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
................................................ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให๎มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ วําด๎วยการบริหารจัดการมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. 2563 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (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 แหํง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข วําด๎วย สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ข๎อ 3  ข๎อ 5 วรรคสอง  ข๎อ 8  ข๎อ 13 วรรคสอง  ข๎อ 16 วรรคสอง  และข๎อ 
20 วรรคสอง  และกฎกระทรวง ก าหนดคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ๎ง และการ
ให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559  และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 วรรคห๎า มาตรา 34/2 มาตรา 
34/3  มาตรา 62 ประกอบกับ  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ 
และ ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให๎กระท าได๎โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แหํงกฎหมาย เทศบาลต าบลเพ็ญ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเพ็ญ และผู๎วําราชการจังหวัดอุดรธานี  
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว๎ดังตํอไปนี้ 
 

 ข๎อ 1.  เทศบัญญัตินี้ เรียกวํา “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2563” 
 ข๎อ 2. เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ตั้งแตํเมื่อได๎ประกาศไว๎โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเพ็ญแล๎วเจ็ดวัน 
 ข๎อ 3. ให๎ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 
 บรรดา ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในสํวนที่ตราไว๎แล๎วตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551  ให๎ใชํได๎เทําท่ีไมขํัดหรือแย๎งกับเทศบัญญัตินี้ และใช๎ได๎จนกวําจะ
ได๎มปีระกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัตินี้บังคับแทน    

ข๎อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวํา นายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวํา เจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับการแตํงตั้งให๎ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “มูลฝอย” หมายความวํา เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร  เศษสินค๎า เศษวัตถ ุถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใสํอาหาร เถ๎า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แตํไมํหมายความ
รวมถึง 
 (1) มูลฝอยติดเชื้อ 

(2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ 
(3) สิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก 
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วัตถ ุของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วําด๎วยโรงงาน 
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความวํา มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํหรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหมํได๎ 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวํา มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวําด๎วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวํา มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจาก
กิจกรรมตําง ๆ  ในชุมชน  ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์
ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกรํอน สารที่เกิดปฏิกิริยาได๎งําย สารที่เกิดระเบิดได๎ สารที่ท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกํอหรือมีแนวโน๎มที่จะท าให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล๎อม แตํไมํหมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 
 “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความวํา  มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎งําย เชํน ซากหรือชิ้นสํวนของพืชและสัตว์ 
มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ยํอยสลายได๎งําย 
 “น้ าชะมูลฝอย” หมายความวํา ของเหลวที่ไหลชะผํานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจ
ประกอบด๎วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยูํ 
 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความวํา อาคารหรือสํวนใดสํวนหนึ่งของอาคารที่ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบํงออกเป็นหนํวยแยกจากกันส าหรับแตํละครอบครัว 
 “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความวํา ประชาชน และเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหลํงก าเนิดมูลฝอย 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความวํา อุจจาระหรือปัสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครก หรือมี
กลิ่นเหม็น 
 “อาคาร”  หมายความวํา  ตึก  บ๎าน  เรือน  โรงร๎าน  แพ  คลังสินค๎า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร๎างขึ้น 
อยํางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข๎าอยูํหรือเข๎าใช๎สอยได๎ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวํา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชํเป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช๎ประโยชน์หรือใช๎สัญจร 

หมวด 1 
บททั่วไป 

................................................. 
 
ข๎อ 5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลต าบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามข๎อ 35 

ต๎องด าเนินการตามหลักการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยจัดให๎มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ด๎านอื่น ๆ ได๎ 

ข๎อ 6 เทศบาลต าบลเพ็ญ  ต๎องรณรงค์สร๎างความรับรู๎ ความเข๎าใจ และจิตส านึกให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํ มีความตระหนักรู๎และรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข๎อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให๎ประชาชน
ทราบ 
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หมวดที่  2 
การคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 

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

ข๎อ 7 การคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให๎ด าเนินการตามความในหมวดนี้ และในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว๎เป็นการเฉพาะ เทศบาลต าบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามข๎อ 
35  มีหน๎าที่จะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด๎วย 

 
ส่วนที่ 1  

การเก็บและคัดแยก มูลฝอย 
 

ข๎อ  8  ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ จัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว๎ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ให๎เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอยํางน๎อยต๎องมีภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให๎ประชาชนเข๎าไปได๎  ต๎องจัดให๎มีภาชนะรองรับมูล
ฝอยตามวรรคหนึ่ง หรือร๎องขอรับบริการจากเทศบาลต าบลเพ็ญ หรือ บุคคลตามข๎อ 35 ซึ่งได๎รับมอบหมายหรือ
ได๎รับใบอนุญาตจากเทศบาลต าบลเพ็ญ 

ข๎อ  9  ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข๎อ 8 ต๎องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช๎งาน โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับรองรับมูลฝอยแตํละประเภท หรืออาจก าหนดข๎อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว๎
อยํางชัดแจ๎งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได๎ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 

(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํ 
(๔) สีส๎ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให๎มีลักษณะโปรํงใสก็ได๎ 
ข๎อ  ๑0  ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส๎นทางการเก็บและขนมูล

ฝอยให๎ผู๎กํอให๎เกิดมูลฝอยทราบลํวงหน๎าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให๎ไมํสามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได๎ให๎
แจ๎งผู๎กํอให๎เกิดมูลฝอยทราบลํวงหน๎าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข๎อ  ๑1  การเก็บและขนมูลฝอยให๎บรรจุไว๎ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่ งกันน้ าและปิดอยําง
มิดชิด รวมทั้งจัดการปูองกันไมํให๎มูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหลํนรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือ
ยานพาหนะนั้น และต๎องด าเนินการอยํางรวดเร็ว โดยระมัดระวังไมํให๎เกิดผลกระทบตํอการจราจร สุขภาพ อนามัย 
หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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เ พ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
มูลฝอย การจัดการมูลฝอยให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

 (๑) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท าการถําย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือท าให๎มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีทีเ่ทศบาลต าบลเพ็ญ จัดไว๎ให๎ 

(๒) เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต๎องจัดให๎มีที่รองรับมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะ
อยํางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

 (๓) ห๎ามมิให๎ผู๎ใด  ถําย เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
 (๔) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดลักลอบ หรือท าการถําย  เท  ทิ้ง  กอง หรือท าให๎มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในอาคาร 

สถานที ่หรือที่ดินวํางอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 
 (๕) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท าการขน คุ๎ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่

สาธารณะอ่ืนใดของเทศบาลต าบลเพ็ญ เว๎นแตํจะเป็นการกระท าของเจ๎าหน๎าที่เทศบาลต าบลเพ็ญ ในการปฏิบัติ
หนา๎ที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 (๖) ห๎ามมิให๎ผู๎ใด  ถําย  เท  ทิ้ง  หรือท าให๎มีมูลฝอยในที่  ถังรับ  หรือภาชนะอ่ืนใดที่จัดให๎เป็นที่
รองรับมูลฝอยของผู๎อื่น  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากผู๎นั้น 
    (๗) ห๎ามมิให๎เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดมูลฝอยอันอาจท าให๎
เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เชํน  ควัน  กลิ่น  หรือแก๏ส  เป็นต๎น  เว๎นแตํจะได๎กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือ
กระท าตามค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น 

 (๘) หากผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวํางเปลําปลํอยให๎มีมูลฝอยสะสมจนกํอให๎เกิดเหตุ
เดือดร๎อนร าคาญ ผู๎ครอบครองอาคารหรือที่ดินวํางเปลํานั้นจะต๎องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตามค าแนะน าของ
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อพ๎นก าหนดระยะเวลา
ดังกลําวแล๎ว หากผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวํางเปลํานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระท าการไมํแล๎ว
เสร็จโดยไมํมีเหตุอันสมควร  หรือไมํเป็นไปตามค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่น ให๎เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลต าบลเพ็ญ ท าการเก็บขนมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร๎อนร าคาญจากสถานที่ดังกลําว  
และผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินวํางเปลํานั้น ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท๎ายข๎อบัญญัตินี้  

(๙) ห๎ามเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

หากผู๎จัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไมํอันตรายปนอยูํกับขยะมูลฝอยที่ท าการจัดเก็บ ให๎
ผู๎ท าการจัดเก็บแจ๎งให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานตํอไป  

หากพ๎นสามวันนับตั้งแตํวันที่แจ๎ง หากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ยังไมํด าเนินการ ให๎ผู๎ที่ท าการจัดเก็บ 
ด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การด าเนินการต๎องไมํสร๎างความเดือดร๎อนร าคาญหรือกํอให๎เกิด
อันตราย ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
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ข๎อ 12  เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให๎ผู๎ซึ่งกํอให๎เกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยแตํละประเภท
ตามข๎อ 9 ออกจากกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) ผู๎ซึ่งกํอให๎เกิดมูลฝอย ต๎องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแตํละประเภทตามข๎อ 9 แล๎ว ในถุงหรือภาชนะ
ส าหรับบรรจุมูลฝอย ให๎เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
 (2) มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือ ขนาด ที่ไมํสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยได๎ 
ให๎คัดแยกไว๎ตํางหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต๎องจัดการให๎ถูกต๎องตามหลักสุขลักษณะ 
 (3) เมื่อคัดแยกมูลฝอยแตํละประเภทแล๎ว ให๎ผู๎ซึ่งกํอให๎เกิดมูลฝอย น าถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยที่คัดแยกแล๎วนั้น ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลต าบลเพ็ญประกาศก าหนด 
 ข๎อ 13 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย  ต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้  

(1) ถุงส าหรับบรรจุต๎องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไมํฉีกขาด
งําย ไมํรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย๎ายได๎สะดวก 
  (2) ภาชนะส าหรับบรรจุต๎องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดงําย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมํรั่วซึม มี
ฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพานะน าโรคได๎ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย๎ายได๎สะดวก และงํายตํอ
การถํายและเทมูลฝอย 
 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ให๎ระบุข๎อความที่ท าให๎เข๎าใจได๎วําเป็นมูลฝอย
ประเภทใด  โดยมีขนาดและสีของข๎อความท่ีสามารถมองเห็นได๎ชัดเจนตามข๎อ 9  
 ข๎อ 14  ให๎ผู๎ซึ่งกํอให๎เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอย ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข๎อ 13  ในกรณีบรรจุใน
ถุงให๎บรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให๎แนํนเพื่อปูองกันการหกหลํนของมูลฝอยดังกลําว กรณี
บรรจุในภาชนะบรรจุต๎องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ข๎อ 15 เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารอยูํอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห๎องพัก
ตั้งแตํแปดสิบห๎องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช๎สอยกวําสี่พันตารางเมตรข้ึนไปหรือเจ๎าของหรือผู๎ครองครองอาคาร สถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งแตํสองลูกบาศก์เมตร
ตํอวัน ต๎องจัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอย และมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํที่มีขนาดใหญํ ให๎เป็นไปตามข๎อ 16 ข๎อ 17 
หรือข๎อ 18 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
 ข๎อ 16 ที่พักรวมมูลฝอย ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(1) เป็นอาคารหรือเป็นห๎องแยกเป็นสัดสํวนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูล 
ฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํที่มีขนาดใหญํตามข๎อ 18 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได๎ไมํน๎อยกวําสองวัน 

(2) มีพ้ืนที่และผนังของอาคารหรือ(1) ต๎องเรียบ มีการห๎องกันน้ าซึมหรือน้ าเข๎า ท าด๎วยวัสดุที่ 
ทนทาน ท าความสะอาดงําย สามารถห๎องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 

(3) มีรางหรือทํอระบายน้ าเสียหรือระบบน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามกฎหมาย 
ก าหนด 

(4) มีประตูกว๎างเพียงพอให๎สามารถเคลื่อนย๎ายมูลฝอยได๎โดยสะดวก 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข๎อความที่มีขนาดเห็นได๎ชัดเจนวํา 

“ที่พักรวมมลูฝอย”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยํางสม่ าเสมอ 
  ที่พักรวมมูลฝอยต๎องตั้งอยูํในที่ ที่สะดวกตํอการเก็บรวบรวมและขนถํายมูลฝอย และ 
อยูํหํางจากแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 



      -6- 
 
 ข๎อ 17 ภาชนะรองรับมูลฝอย ส าหรับสถานที่ตามข๎อ 15 ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ 
ดังตํอไปนี้ 

(1) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดงําย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมํรั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถ 
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหนะน าโรคได๎ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย๎ายได๎สะดวกและงํายตํอการถํายและเท  
มูลฝอย 

(2) มีข๎อความวํา “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํ” แล๎วแตํกรณี และมีขนาดและ 
สีของข๎อความที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน 
  ในกรณีที่เห็นควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย ให๎ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์
ส าหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตามข๎อ 9 
 ข๎อ 18 ภาชนะรองรับมูลฝอยทีมีขนาดใหญํ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแตํสองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต๎องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมํรั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหนะ
น าโรคได๎ สะดวกตํอการขนถํายมูลฝอย และสามารถล๎างท าความสะอาดได๎งําย มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะ
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสูํสิ่งแวดล๎อม 
  (2) มีการท าความสะอาดอยํางสม่ าเสมอ อยํางน๎อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
  ภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํที่มีขนาดใหญํต๎องตั้งอยูํในบริเวณท่ีเหมาะสม 
สะดวกตํอการขนย๎ายและไมํกีดขวางเส๎นทางจราจร แยกเป็นสัดสํวนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบมั่นคงแข็งแรง  ท าความ
สะอาดงําย มีรางหรือทํอระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด 
และอยูํหํางจากแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
 ข๎อ 19 ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญจัดให๎มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํตามข๎อ 13 
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยและมูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํที่มีขนาดใหญํตามข๎อ 18 ในที่หรือทางสาธารณะตามความ
เหมาะสมหรือตามทีเ่ทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด 
 ข๎อ 20 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องจัดให๎มีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งท าหน๎าที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยและจัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู๎ปฏิบัติงานดังกลําว 
 ผู๎ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต๎องได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได๎รับความรูด๎านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ๎า
พนักงานสาธารณสุข 
 ข๎อ 21 ในกรณีที่เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง จัดให๎มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย 
ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข๎ามาคัดแยก 
ได๎และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให๎สะอาดและเป็นระเบียบอยูํเสมอ 

(2) มีแสงสวํางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตํางๆได๎ชัดเจน 
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
(4) จัดให๎มีห๎องน้ า ห๎องส๎วม และอํางล๎างมือที่สะอาดเพียงพอ ส าหรับใช๎งานและช าระล๎างรํางกาย 
(5) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
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(6) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดเหตุ 
ร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

(7) จัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา 
(8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสูํภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุํมชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมํเป็นการค๎าหรือ
แสวงหาก าไร ต๎องแจ๎งเทศบาลต าบลเพ็ญ ที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุํมชุมชนนั้นตั้งอยูํ และให๎เทศบาลต าบลเพ็ญก ากับ
ดูแลการด าเนินการให๎ถูกต๎องด๎วยสุขลักษณะ 
 ข๎อ 22 ห๎ามผู๎ประกอบการกิจการหรือผู๎ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหลํงก าเนิดมูลฝอย 
ทิ้งสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 
ปะปนกับมูลฝอย 

 
            ส่วนที่ 2  
         การขนมูลฝอย 

 
 ข๎อ 23 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องจัดให๎มีผู๎ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน๎าที่เก็บ
และขนมูลฝอย และจัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับปฏิบัติงานดังกลําว อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐม
พยาบาลไว๎ประจ ารถเก็บและขนมูลฝอยด๎วย 
 ผู๎ปฏิบัติงานเก็บและขนขยะมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต๎องได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผํานการ
ฝึกอบรมให๎มีความรู๎ด๎านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
จ๎าพนักงานท๎องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
 ข๎อ 24 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องด าเนินการขนมูลฝอยให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(1) แยกขนมูลฝอย หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยตามประเภทตามข๎อ 9 หรือ ตามทีเ่ทศบาล
ต าบลเพ็ญก าหนด 
  (2) มาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามข๎อ 11 

(3) ใช๎ยานพาหนะขนมูลฝอยที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข๎อ 25 และต๎องดูแลยานพาหนะ 
ดังกลําวให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
   (ก) มีการล๎างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ตํางๆที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยเป็น
ประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล๎างท าความสะอาดดังกลําวต๎องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรงทนทาน มีความลาดเอียด 
น้ าไมํทํวมขัง ท าความสะอาดงําย มีรางหรือทํอระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเพ่ือรวมน้ า
เสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีกรปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน 
   (ข) จัดให๎มีบริเวณท่ีจอดเก็บพยานพาหนะขนมูลฝอย มีขนาดกว๎างเพียงพอและมีการดูแล
ท าความสะอาดบริเวณดังกลําวเป็นประจ า 
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ข๎อ 25 ยานพาหนะขนมูลฝอย ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรง ทนทาน ไมํรั่วซึม มีลักษณะปกปิด งํายตํอการบรรจุขนถําย 

และท า ความสะอาด ระดับตัวถังไมํสูงเกินไปหรืออยูํในระดับที่ปลอดภัยตํอสุขภาพของผู๎ปฏิบัติงานในขณะขนถําย
มูลฝอย 
  (2) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให๎รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและ
สามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        (3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว๎ประจ ายานพาหนะชนิดไมํกํอให๎เกิดความร าคาญสามารถ
มองเห็นได๎ในระยะไกล และเปิดให๎สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 กรณีบุคคลตามข๎อ 35 (3) ให๎แสดงชื่อเทศบาลต าบลเพ็ญด๎วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได๎
ชัดเจนไว๎ที่ภายนอกตัวถังด๎านข๎างทั้งสองด๎านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร๎อมแสดงแผํนปูายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได๎ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว๎ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย ในบริเวณท่ี
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได๎อยํางชัดเจน 
 กรณีบุคคลตามข๎อ 35 (4) ให๎ให๎แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู๎ได๎รับใบอนุญาตด๎วยตัวหนังสือที่มี
ขนาดสามารถมองเห็นได๎ชัดเจนไว๎ที่ภายนอกตัวถังด๎านข๎างทั้งสองด๎านของพยานขนมูลฝอย พร๎อมกับแสดงแผํนปูาย 
ขนาดที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว๎ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย ใน
บริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได๎อยํางชัดเจน 
 ข๎อ 26 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง อาจจัดให๎มี
สถานีขนถํายมูลฝอยก็ได๎ 
 สถานีขนถํายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังตํอไปนี้ 

(1) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข๎า มีแสงสวํางและการระบายอากาศเพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต๎องพักรอการขนถําย 
  (2) มีการปูองกันสัตว์และแลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสูํภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง เว๎นแตํอาคารที่ไมํถูกบังคัลให๎มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
ส่วนที่ 3  

การก าจัดมูลฝอย 
 

ข๎อ 27  เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให๎คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได๎ออกเป็นมูลฝอยที่ยํอย
สลายงําย มูลฝอยที่ยํอยสลายยาก และมูลฝอยที่ไมํยํอยสลาย กํอนน าไปก าจัด  ทั้งนี้ การก าจัดให๎ท าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล๎องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให๎
เกิดผลกระทบตํอประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนและ
ชุมชนมีสํวนรํวมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิด 
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ข๎อ 28  การก าจัดมูลฝอย ให๎ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังตํอไปนี้ 
(1) การฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๏าซชีวภาพ 
(4) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(5) วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 
  (5.๑) การฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล 

(5.๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๏าซชีวภาพ 

(5.๓) การก าจัดด๎วยพลังงานความร๎อน 

(5.๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

(๕.5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให๎ค าแนะน า 

การด าเนินการตามวิธีในข๎อ 28 (5)  คณะกรรมการจังหวัดอาจให๎ค าแนะน าเทศบาล
ต าบลเพ็ญ ตามท่ีเห็นสมควร 
  ข๎อ 29 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องจัดให๎มีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งท าหน๎าที่
ก าจัดมูลฝอย และจัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับปฏิบัติงานดังกลําว อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว๎ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด๎วย 
  ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ก าจัดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต๎องได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผํานการ
ฝึกอบรมให๎มีความรู๎ด๎านสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีเจ๎าพนักงาน
ท๎องก าหนดโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
  ข๎อ 30 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องด าเนินการก าจัดมูลฝอย
ดังตํอไปนี้  

(1) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข๎อ 28 โดยให๎ศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได๎กํอนท าการกํอสร๎างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลในแตํละวิธีให๎
เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปูองไมํให๎สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม 
  (2) ไมํน าสิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตาม
กฎหมายวําด๎วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดรํวมกับมูลฝอย 

 ข๎อ 31 การฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ผล
การศึกษาตามข๎อ 30(1) และให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไมํกํอให๎เกิดอันตรายเหตุร าคาญ 
หรือความเสียหายตํอบุคคลหรือทรัพย์สินของผู๎อ่ืนด๎วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให๎เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (2) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เพื่อจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ปลูกต๎องไม ๎ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน  
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  (3) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต๎ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก๎นบํอด๎านลํางและ
ด๎านข๎างให๎แนํนและปูด๎วยแผํนวัสดุกันซึม ทั้งนี้  ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  (4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก๎นบํอเพ่ือสํงไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนน้ าใต๎ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให๎ได๎มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
  (5) มีการใช๎ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบํอ
ฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน๎าบํอฝังกลบด๎วยดินหนาอยํางน๎อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพื่อปูองกัน
กลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมํเป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหนะน าโรครวมทั้งไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
  (6) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพานะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดความร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (7) ต๎องมีระบบรวบรวมและระบายก๏าซออกจากหลุดฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๏าซหรือมี
ระบบน าก๏าซไปใช๎ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน 
  (8) มีบํอส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต๎ดิน และในระหวํางการด าเนินการฝังกลบให๎
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข๎อ 32 การเผาในเตาเผา ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ผลการศึกษาตามข๎อ
30(1) และให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่ว มีแสงสวํางและ
การระบายอากาศเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
  (2) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข๎อ 16  
  (3) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย เพื่อจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ปลูกต๎นไม๎ ถนน และวางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด๎านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
  (4) ต๎องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมํต่ ากวําแปดร๎อยห๎าสิบสององศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศท่ีปลํอยออกจากปลํองเตาเผามูลฝอย ให๎ได๎มาตรฐานควบคุมการปลํอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูล
ฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (5) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสาถนที่ก าจัดให๎ได๎
มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (7) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ๎าหนักท่ีมีการปูองกันผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และมีระบบในการน าเถ๎า
หนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช๎วิธีการฝังกลับอยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชะ
ขี้เถ๎าปนเปื้อนแปลํงน้ าผิวดินและใต๎ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ๎าหนักไปใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน 
  (8) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ๎าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และมีระบบในการน าเถ๎า
ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช๎วิธีการฝังกลบอยํางปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ๎าลอยไปใช๎ประโยชน์อยํางอ่ืน 

ข๎อ 33 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๏าซชีวภาพ ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง ผลการศึกษาตามข๎อ 30(1) และให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
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(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

  (2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน าหมักท าปุ๋ยหรือท าก๏าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่
เหมาะสม มีแสงสวํางและการระบายอากาศเพียงพอตํอการคัดแยกดังกลําว 
  (3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
  (4) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (5) มูลฝอยจากการคัดแยกสํวนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๏าซชีวภาพไมํได๎ ต๎องมีระบบก าจัดหรือ
สํงไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยน ากลับมาใช๎
ใหมํหมดได๎ไปใช๎ประโยชน์ 
  (6) ต๎องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๏าซชีวภาพ
ให๎ได๎คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (7) กรณีหมักท าก๏าซชีวภาพ บํอหมักต๎องเป็นระบบปิด มีการน าก๏าซชีวภาพไปใช๎ประโยชน์และมี
ระบบเผาก๏าซทิ้งกรณีระบบการใช๎ประโยชน์จากก๏าซชีวภาพหยุดการท างาน 

 ข๎อ 34  การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช๎วิธีการก าจัดมูลฝอยมากกวําหนึ่งวิธีต๎องด าเนินการให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตาม ข๎อ 31 ข๎อ 32 ข๎อ 33   

 
 

             หมวด 3 
การร่วมมือ หรือ มอบหมาย ให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

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

 ข๎อ 35 ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลดังตํอไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง วําด๎วย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และ
เทศบัญญัตินี้ 

(1) เทศบาลต าบลเพ็ญ 
(2) เทศบาลต าบลเพ็ญรํวมกับหนํวยงานของรัฐหรือราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต๎ 

ข๎อตกลงรํวมกันตามมาตรา 18 วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2560 และภายใต๎หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามมาตรา 34/1 วรรค
สอง แหํงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

(3) เทศบาลต าบลเพ็ญมอบหมายให๎เอกชนใดด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ภายใต๎การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลเพ็ญตามมาตรา 18 วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และภายใต๎หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ตามมาตรา 34/1 วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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  (4) บุคคลซึ่งได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นให๎ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัดมูล
ฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได๎รับประโยชน์ตอบแทนด๎วยการคิดคําบริการตามมาตรา 19 แหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 34/2 แหํง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 
  ในการจัดการมูลฝอย ต๎องจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยอยํางน๎อยสองคน 
โดยให๎มีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สํวนที่ ๑ 

การรํวมกับ หนํวยงานของรัฐหรือราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืน 

เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 

ข๎อ  36  ในกรณีทีเ่ทศบาลต าบลเพ็ญ รํวมด าเนินการกับหนํวยงานของรัฐหรือราชการสํวนท๎องถิ่น
อ่ืน ตามข๎อ 35 (2) จะเป็นประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถิ่นมากกวําการที่ เทศบาลต าบลเพ็ญจะด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเพ็ญอาจรํวมกับหนํวยงานของรัฐ หรือราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บขน หรือก าจัดมูล
ฝอย โดยให๎ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวํา
ด๎วยการท าความตกลงรํวมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

กรณีเทศบาลต าบลเพ็ญ มอบหมายหนํวยงานของรัฐหรือราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืนตามข๎อ 35 (2) 
จะเป็นประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถิ่นมากกวําการที่เทศบาลต าบลเพ็ญจะด าเนินการเอง เทศบาลต าบลเพ็ญอาจ
มอบหมายให๎หนํวยงานของรัฐหรือราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยให๎
ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําด๎วยการท า
ความตกลงรํวมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยอนุโลม 

ข๎อ  37  เพ่ือให๎มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ
สามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ด๎านอื่น ๆ ได๎ ในการด าเนินการของราชการท๎องถิ่นตามข๎อ 36 ให๎คณะกรรมการ 
จังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล๎วแตํกรณี มีหน๎าที่แนะน าและก ากับเทศบาลต าบลเพ็ญ ในการรวมกลุํมของ
ราชการสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัด  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

กรณเีทศบาลต าบลเพ็ญไมํอาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได๎ หรือกรณีมีด าเนินการข๎ามเขตจังหวัดให๎
เทศบาลต าบลเพ็ญ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล๎วแตํกรณี ขอท าความตกลง
กับรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยหรือผู๎ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกํอนด าเนินการ 
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สํวนที่ ๒ 

การมอบหมาย เอกชนเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

 

ข๎อ  38  เทศบาลต าบลเพ็ญ อาจมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการหรือรํวมด าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย ตามข๎อ 35 (3) หากจะเป็นประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถิ่นมากกวําการที่ เทศบาลต าบลเพ็ญจะ
ด าเนินการเอง โดยค านึงถึง 

(๑) ประสิทธิภาพและความค๎ุมคําในการด าเนินกิจการและการใช๎ทรัพยากรของเทศบาลต าบลเพ็ญ 

(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
(๓) ประโยชน์ตํอสังคมและเศรษฐกิจจากการด าเนินการ 

(๔) ความโปรํงใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข๎อง 
(๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการด าเนินการระหวํางเทศบาลต าบลเพ็ญกับเอกชน 

(๖) สิทธิและประโยชน์ของผู๎รับบริการและผู๎ให๎บริการ 

(๗) การสํงเสริมการแขํงขันอยํางเป็นธรรมระหวํางเอกชนที่ประสงค์จะรํวมกับเทศบาลต าบลเพ็ญ 
ข๎อ  39  การมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการหรือรํวมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให๎ด าเนินการ

ตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ข๎อ  40  ในการมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการหรือรํวมด าเนินการก าจัดมูลฝอยให๎คณะกรรมการ

จังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล๎วแตํกรณี ให๎ค าแนะน า เทศบาลต าบลเพ็ญในการจัดท าข๎อเสนอเพ่ือให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยหรือผู๎ที่รัฐมนตรีมอบหมายให๎ความเห็นชอบ โดยอยํางน๎อยต๎องแสดงรายละเอียด
หัวข๎อการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อเสนอในเรื่องดังนี้ 

(๑) เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ของข๎อเสนอ 

(๒) ต๎นทุนการด าเนินการในภาพรวมและมูลคําของการด าเนินการ รวมทั้งสัดสํวนการลงทุนของ
เทศบาลต าบลเพ็ญและเอกชนตํอมูลคําของการด าเนินการ 

(๓) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการหรือรํวมด าเนินการ 

(๔) ประมาณการผลตอบแทนในด๎านตําง ๆ ซึ่งอยํางน๎อยต๎องแสดงให๎เห็นอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของการด าเนินการ 

(๕) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ๎อมจากการด าเนินการ ตลอดจนวิธีการ
ปูองกัน ลด หรือแก๎ไขเยียวยาผลกระทบดังกลําว 

 (๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินการ 

(๗) ความพร๎อมของเทศบาลต าบลเพ็ญ ผู๎จัดท าข๎อเสนอ ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
รวมถึงการศึกษาการด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการของ เทศบาล
ต าบลเพ็ญ ผู๎จัดท าข๎อเสนอ 

การจัดท าข๎อเสนอตามวรรคหนึ่ง มิให๎ใช๎บังคับกับการก าจัดมูลฝอยตามข๎อ 28 (๑) (5.1) 
 



    -14- 

 
ข๎อ  41  เมื่อรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยให๎ความเห็นชอบตามข๎อ 40 แล๎ว ให๎เทศบาล

ต าบลเพ็ญ ผู๎จัดท าข๎อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช๎บังคับโดยอนุโลม และให๎ใช๎วิธีการประมูลกํอนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่
เทศบาลต าบลเพ็ญและประชาชนจะได๎รับอยํางเป็นธรรม 

ในกรณีที่ไมํอาจด าเนินการด๎วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลเพ็ญ ผู๎จัดท าข๎อเสนอ
อาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไมํใช๎วิธีประมูลก็ได๎ โดยให๎ขอค าแนะน าจากคณะกรรมการจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลาง แล๎วแตํกรณี และเสนอความเห็นตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยหรือผู๎ที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบกํอนด าเนินการ เฉพาะกรณี ดังตํอไปนี้ 

(๑) มีความจ าเป็นเรํงดํวนที่ต๎องมอบหมายให๎เอกชนด าเนินการหรือรํวมด าเนินการอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่ไมํอาจคาดหมายได๎ ซึ่งหากใช๎วิธีประมูลอาจกํอให๎เกิดความลําช๎าและอาจท าให๎เกิดความเสียหาย
ร๎ายแรงตํอประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เป็นข๎อเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการด าเนินการแล๎ว หากใช๎วิธีการประมูลจะไมํคุ๎มคํา
ส าหรับการด าเนินการ 

(๓) เป็นข๎อเสนอที่ต๎องให๎เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะและเอกชนลักษณะ
ดังกลําวนั้นมีเพียงรายเดียว 

ข๎อ  42  เมื่อได๎ผลการคัดเลือกเอกชนแล๎ว ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ ผู๎จัดท าข๎อเสนอลงนามใน
สัญญาที่ผํานการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด 

ข๎อ  43  ในระหวํางด าเนินการ หากมีการแก๎ไขสัญญาตามข๎อ 42 ซึ่งเป็นการแก๎ไขสัญญาในสํวน
ที่มิใชํสาระส าคัญ ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ คูํสัญญาพิจารณาแล๎วด าเนินการตํอไป 

ในกรณีที่เป็นการแก๎ไขในสาระส าคัญ ให๎ เทศบาลต าบลเพ็ญ คูํสัญญาเสนอประเด็นที่ขอแก๎ไข
ผลกระทบจากการแก๎ไขสัญญา และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งรํางสัญญาฉบับแก๎ไขที่ผํานการตรวจ
พิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดแล๎ว ไปยังรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยหรือผู๎ที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบตํอไป 

ข๎อ  44  การแก๎ไขสัญญาในสํวนที่เป็นสาระส าคัญตามข๎อ 43 มีลักษณะอยํางหนึ่งอยํางใดดังนี้ 
(๑) การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการด าเนินการ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องาน การ

เปลี่ยนแปลงการให๎บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ โดยการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ก าหนดไว๎ใน
ข๎อนี้จะต๎องท าให๎ผลลัพธ์ในเชิงการให๎บริการสาธารณะตามเปูาประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเป็นการเพ่ิม
ผลประโยชน์ให๎แกํคํูสัญญาฝุายเอกชน 

(๒) การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไมํวําในรูปแบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือสํวนแบํงรายได๎ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
โครงการ และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการระงับข๎อพิพาท 

(๓) การเปลี่ยนตัวคูํสัญญา หรือการเปลี่ยนโครงสร๎างองค์กร อันมีผลท าให๎ไมํสามารถด าเนินการ
ตํอไปได ๎
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(๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 

(๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 

(๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให๎บริการ 
 

หมวด 4 
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล 
................................................. 

 ข๎อ 45 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องด าเนินการ เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ตามข๎อ 24 ข๎อ 25 โดยอนุโลม 

      การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให๎บรรจุไว๎ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอยํางมิดชิด รวมทั้ง
จัดการปูองกันไมํใหส๎ิ่งปฏิกูล น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากสิ่งปฏิกูลตกหลํนรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น 
และต๎องด าเนินการอยํางรวดเร็ว โดยระมัดระวังไมํให๎เกิดผลกระทบตํอการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เ พ่ือประโยชน์ ในการรั กษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจั ด  
สิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งปฏิกูลให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

(๑) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท าการถําย  เท  ทิ้ง  กอง หรือท าให๎มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ ใน
อาคาร สถานที ่หรือที่ดินวํางอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ภายในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ยกเว๎น
ที่ ทีจ่ัดท าขึ้นเพ่ือรองรับหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยได๎รับการมอบหมายหรือได๎อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

(๒) เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต๎องจัดให๎มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน
ที่ถูกสุขลักษณะอยํางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

(๓) ห๎ามมิให๎ผู๎ใด  ถําย เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(๔) ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท าการขน คุ๎ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณะ

อ่ืนใดของเทศบาลต าบลเพ็ญ เว๎นแตํจะเป็นการกระท าของเจ๎าหน๎าที่เทศบาลต าบลเพ็ญ ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
ได๎รับมอบหมาย หรือ ผู๎ที่ได๎รับการมอบหมายหรือได๎อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

(5) ห๎ามมิให๎ผู๎ใด  ถําย  เท  ทิ้ง  หรือท าให๎มีสิ่งปฏิกูลในที่  ถังรับ  หรือภาชนะอ่ืนใดที่จัดให๎เป็นที่
รองรับสิ่งปฏิกูลของผู๎อื่น  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากผู๎นั้น 
       (6) ห๎ามมิให๎เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลอันอาจท าให๎เกิด
มลภาวะที่เป็นพิษ  เชํน  กลิ่น  หรือแก๏ส  เป็นต๎น  เว๎นแตํจะได๎กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระท าตาม
ค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น 

      (๘) หากผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวํางเปลําปลํอยให๎มีสิ่งปฏิกูล จนกํอให๎เกิดเหตุ
เดือดร๎อนร าคาญ ผู๎ครอบครองอาคารหรือที่ดินวํางเปลํานั้นจะต๎องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตามค าแนะน าของ
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อพ๎นก าหนดระยะเวลา 
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ดังกลําวแล๎ว หากผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวํางเปลํานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระท าการไมํแล๎ว
เสร็จโดยไมํมีเหตุอันสมควร  หรือไมํเป็นไปตามค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่น ใหเ๎จ๎าหน๎าที่ของเทศบาลต าบลเพ็ญ ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเป็นเหตุเดือดร๎อนร าคาญจากสถานที่ดังกลําว  
และผู๎ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินวํางเปลํานั้น ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท๎ายเทศบัญญัตินี้  

     (๙) ห๎ามเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายวําด๎วยโรงงานปะปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล  

หากผู๎จัดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไมํอันตรายปนอยูํกับสิ่งปฏิกูลที่ท าการจัดเก็บ ให๎ผู๎ท า
การจัดเก็บแจ๎งให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานตํอไป  

หากพ๎นสามวันนับตั้งแตํวันที่แจ๎ง หากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ยังไมํด าเนินการ ให๎ผู๎ที่ท าการจัดเก็บ 
ด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การด าเนินการต๎องไมํสร๎างความเดือดร๎อนร าคาญหรือกํอให๎เกิด
อันตราย ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

ข๎อ 46  การก าจัดสิ่งปฏิกูล ให๎ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังตํอไปนี้ 
(1) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๏าซชีวภาพ 
(2) การก าจัดแบบอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให๎สามารถกระท าได๎ 

  ข๎อ 47 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องจัดให๎มีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งท าหน๎าที่
เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับปฏิบัติงานดังกลําว 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย 
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว๎ในบริเวณสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล ด๎วย 
  ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล ตามวรรคหนึ่ง ต๎องได๎รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและผํานการ
ฝึกอบรมให๎มีความรู๎ด๎านสุขอนาภัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีเจ๎าพนักงาน
ท๎องก าหนดโดยค าแนะน าของเจ๎าพนักงานสาธารณสุข 
  ข๎อ 48 เทศบาลต าบลเพ็ญหรือบุคคลตามข๎อ 35 วรรคหนึ่ง ต๎องด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ดังตํอไปนี้  

(1) ก าจัดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข๎อ 46 โดยให๎ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได๎
กํอนท าการกํอสร๎างระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดในแตํละวิธีให๎เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือปูองไมํให๎สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล๎อม 
  (2) ไมํน า ขยะมูลฝอย สิ่งของที่ไมํใช๎แล๎วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดรํวมกับ
สิ่งปฏิกูล 

ข๎อ 49 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๏าซชีวภาพ ต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง และให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ อยํางน๎อย ดังตํอไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 

(2) มีระบบหมักท าปุ๋ยหรือท าก๏าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสวํางและ
การระบายอากาศเพียงพอตํอการด าเนินการ 
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  (3) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากสิ่งปฏิกูล 
  (4) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออก กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ
ด าเนินการที่อาจกํอให๎เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  (5) สิ่งปฏิกูล ที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๏าซชีวภาพไมํได๎ ต๎องมีระบบก าจัดหรือสํงไปก าจัดอยํางถูก
หลักสุขาภิบาล 
  (6) ต๎องบ าบัดน้ าเสียจากสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๏าซชีวภาพให๎ได๎คุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
  (7) กรณีหมักท าก๏าซชีวภาพ บํอหมักต๎องเป็นระบบปิด มีการน าก๏าซชีวภาพไปใช๎ประโยชน์และมี
ระบบเผาก๏าซทิ้งกรณีระบบการใช๎ประโยชน์จากก๏าซชีวภาพหยุดการท างาน 

 
หมวด 5 

การด าเนินการใช้ และหาประโยชน์  
................................................. 

 
ข๎อ  50 ให๎คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล๎วแตํกรณี ให๎ค าแนะน าแกํ เทศบาล

ต าบลเพ็ญ ในการน ามูลฝอยที่จัดเก็บได๎ไปด าเนินการ ใช๎ หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหนําย จําย โอน   ทั้งนี้ ให๎
ค านึงถึงศักยภาพ ต๎นทุน ความคุ๎มคํา และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

ข๎อ  51 เทศบาลต าบลเพ็ญ รํวมกับผู๎ได๎รับมอบหมายอาจน ามูลฝอยที่จัดเก็บได๎ไปด าเนินการ ใช๎ 
หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหนําย จําย โอน ตามข๎อ 50 หรือข๎อตกลงในหมวด ๓ 

 
หมวด  6 

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

 
  ข๎อ  52 ผู๎ประสงคข์อรับบริการจัดเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย ตามเทศบัญญัตนิี้  ให๎ยื่นค าขอรับบริการ
ตามแบบที่เทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด   พร๎อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ๎าน และระบุ จุดหรือ
สถานที ่ทีข่อรับบริการจัดเก็บมูลฝอยให๎ชัดเจน 
  ข๎อ  53 ผู๎รับบริการจัดเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย ผู๎ใดมีความประสงค์จะยกเลิกการรับบริการตามข๎อ 
52  ต๎องแจ๎งใหเ๎ทศบาลต าบลเพ็ญ  ทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 7 วันท าการ 
  ข๎อ 54 ผู๎ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล  หรือหา
ประโยชน์จาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได๎รับประโยชน์ตอบแทนด๎วยการคิด
คําบริการ ตามข๎อ 35 (4) ต๎องได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น  
  ผู๎ใดประสงค์จะด าเนินกิจการตาม วรรคหนึ่ง ให๎ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ พร๎อมกับหลักฐาน
ตํางๆ ตามทีเ่ทศบาลต าบลเพ็ญ ก าหนด ตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น 
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  ข๎อ 55 เมื่อได๎รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอตํออายุใบอนุญาต ให๎เจ๎าหน๎าที่ ตรวจ ความถูกต๎อง
และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ๎าปรากฏวําค าขอดังกลําวไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่ก าหนดในเทศบัญญัติ ให๎เจ๎าหน๎าที่ รวบรวมความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ์นั้น ทั้งหมดและแจ๎งให๎ผู๎ขอรับ 
ใบอนุญาตแก๎ไขให๎ถูกต๎องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต๎องสํงคืนค าขอ แกํผู๎ขอรับ
ใบอนุญาต ก็ให๎สํงคืนค าขอพร๎อมทั้งแจ๎งความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ์ให๎ทราบภายในสิบห๎าวัน นับแตํวันได๎
รับค าขอ  
  เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอ 
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต๎องหรือครบถ๎วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัติ  
  เมื่อเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ออกใบอนุญาตแล๎ว ให๎แจ๎งให๎ผู๎รับใบอนุญาต มาช าระคําธรรมเนียม โดย
ช าระคําธรรมเนียมวันใด ให๎ออกใบอนุญาตในวันนั้น   
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีค าสั่งไมํอนุญาต 
ได๎ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกินสองครั้ง ครั้งละไมํเกินสิบห๎าวัน แตํต๎องมี 
หนังสือแจ๎งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแตํละครั้งให๎ผู๎ขออนุญาตทราบกํอนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ 
ตามท่ีได๎ขยายเวลาไว๎แล๎วนั้น แล๎วแตํกรณี 
  ข๎อ 56 ผู๎รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎ งําย ณ 
สถานที ่หรือยานพาหนะ ที่ใช๎ในการประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข๎อ 57  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให๎ผู๎รับใบอนุญาตยื่น  
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให๎ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาต ยื่นค าร๎องตํอ
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ตามแบบที่เทศบาลต าบลเพ็ญ ก าหนด  
  ข๎อ 58 การตํออายุใบอนุญาต จะต๎องยื่นค าขอกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได๎ยื่นค าขอพร๎อมกับ
เสียคําธรรมเนียมแล๎ว ให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎ จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น จะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต 

ข๎อ 59 ใบอนุญาตที่ออกให๎ตามข๎อ 54 ให๎มีอายุดังตํอไปนี้  
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ ออก

ใบอนุญาต  
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให๎มีอายุห๎าปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาต  
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให๎มีอายุห๎าปีนับแตํวันที่ ออก

ใบอนุญาต  
ผู๎ใดได๎รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล๎ว  ให๎ถือวําได๎รับอนุญาตตามกฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข

และกฎหมายวําด๎วยการรักษาความสะอาด และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเพ็ญ ที่เป็นผู๎ออก
ใบอนุญาตเทํานั้น 

ข๎อ 60 บุคคลตามข๎อ 35 (4)  ในการขอรับใบอนุญาตท าการเก็บ ขน ต๎องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ 
สถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย วําด าเนินการและปฏิบัติอยํางถูกต๎องตาม ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข๎อง 
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ข๎อ 61 บุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตได๎ตามข๎อ 54  ในกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  หรือหาประโยชน์จาก การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได๎รับประโยชน์ตอบ
แทนด๎วยการคิดคําบริการ ต๎องปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามเทศบัญญัตินี้ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

 
 

หมวด  7 
ค่าธรรมเนียม 

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

  ข๎อ  62 ผู๎ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต๎องจํายคําธรรมเนียมรายเดือน หรือรายปีไมํ
เกินบัญชีอัตราคําธรรมเนียมท๎ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข๎อ 63 ให๎ผู๎ที่รํวมด าเนินการหรือได๎รับมอบหมาย ตามข๎อ 35 (2) (3) ให๎ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือหาประโยชน์จาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได๎รับประโยชน์ตอบแทนด๎วยการคิดคําบริการ คิดคําธรรมเนียมในการให๎บริการ ไมํเกินที่ก าหนดท๎าย
เทศบัญญัตินี้ แล๎วแตํกรณี 
  ข๎อ 64 ให๎ผู๎รับใบอนุญาต ตามข๎อ 35 (4) ซึ่งได๎รับใบอนุญาต ตามข๎อ 54 ก าหนดอัตรา
คําธรรมเนียมในการให๎บริการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ตามลักษณะการให๎บริการ แตํต๎องไมํ
เกินอัตราคําบริการขั้นสูง ตามที่ก าหนดท๎ายเทศบัญญัตินี้ 

ข๎อ 65 บรรดาคําธรรมเนียมและคําปรับตามข๎อบัญญัตินี้  ให๎เป็นรายได๎ของเทศบาลต าบลเพ็ญ 
ยกเว๎นคําธรรมเนียมที่ผู๎รับใบอนุญาตตามข๎อ 35 (4) เรียกเก็บตามข๎อ 64 

 

หมวด  8 
บทก าหนดโทษ 

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

  ข๎อ 66 ผู๎ใดฝุาฝืน หรือไมํปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ในข๎อที่ก าหนดขึ้นตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ต๎องระวางโทษตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัตินั้น   

ข๎อ 67 ผู๎ใดฝุาฝืน หรือไมํปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ นอกจากท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ 66 มีความผิด ต๎อง
ระวางโทษปรับไมํเกิน 1,000 บาท   
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 ข๎อ 68 ให๎นายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญ รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอ านาจออก
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข๎อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
   ลงชื่อ          พิเชษฐ์  ศรีวไิล 
                (นายพิเชษฐ์  ศรีวิไล) 

                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน๎าที่ 
                         นายกเทศบาลต าบลเพ็ญ 

เห็นชอบ 
 ลงชื่อ     ณฐพล  วิถี   
                 ( นายณฐพล  วถิี ) 
        นายอ าเภอเพ็ญ ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู๎วําราชการจังหวัดอุดรธานี 
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บัญชีค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

1.ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลต าบลเพ็ญ ด าเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 
ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 
รายเดือน ปี 

ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 

คําเก็บและขนมูลฝอยประจ า 
1.คําเก็บและขนมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนํวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 ลิตร ให๎คิด
เป็น 1 หนํวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนํวยลํะ 30 
บาท 
(เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 30 บาท) 
2.คําเก็บและขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตํไมํเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
3.กรณทีี่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎
คิดเป็น 1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา
หนํวยลํะ 1500 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
1,500 บาท) 
 
คําเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
1.กรณีท่ีมีปริมาณไมํเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตํไมํเกิน   
    1 ลูกบาศก์เมตร 
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็น 
1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหนํวยลํะ 
245 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
245 บาท) 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 

1,500 
 

1,500 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
245 

 
245 ขึ้นไป 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 

18,000 
 

18,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 



 
     -22- 

 
 

ที ่ รายการ อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 
รายเดือน ปี 

ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 
 
 
 

คําก าจัดมูลฝอยประจ า 
1.คําก าจัดมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนํวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 ลิตร ให๎คิด
เป็น 1 หนํวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนํวยลํะ 30 
บาท 
(เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 30 บาท) 
2.คําเก็บและขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตํไมํเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎
คิดเป็น 1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา
หนํวยลํะ 1500 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
1,500 บาท) 
คําก าจัดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
1.กรณีท่ีมีปริมาณไมํเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตํไมํเกิน   
    1 ลูกบาศก์เมตร 
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็น 
1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหนํวยลํะ 
245 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
245 บาท) 
คําก าจัดมูลฝอย 
ในกรณีที่พักนักทํองเที่ยวให๎คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท
ตํอคนตํอวัน 
 

 
 

30 
30-750 

 
 
 
 

1,500 
 

1,500 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทตํอ
คนตํอวัน 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 
 

18,000 
 

18,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
2.ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอ่ืนตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 
รายเดือน ปี 

ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข 

คําเก็บและขนมูลฝอยประจ า 
1.คําเก็บและขนมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนํวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 ลิตร ให๎คิด
เป็น 1 หนํวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนํวยลํะ 30 
บาท 
(เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 30 บาท) 
2.คําเก็บและขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตํไมํเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎
คิดเป็น 1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา
หนํวยลํะ 1500 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
1,500 บาท) 
 
คําเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
1.กรณีท่ีมีปริมาณไมํเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตํไมํเกิน   
    1 ลูกบาศก์เมตร 
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็น 
1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหนํวยลํะ 
245 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
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 อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 

รายเดือน ปี 
ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 

คําก าจัดมูลฝอยประจ า 
1.คําก าจัดมูลฝอย  
-วันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร(หนึ่งหนํวย)เก็บเดือนละ 
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 ลิตร ให๎คิด
เป็น 1 หนํวย ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหนํวยลํะ 30 
บาท 
(เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 30 บาท) 
2.คําเก็บและขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกิน 500 ลิตร แตํไมํเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 
3.กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎
คิดเป็น 1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา
หนํวยลํะ 1500 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
750 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
1,500 บาท) 
คําก าจัดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
1.กรณีท่ีมีปริมาณไมํเกิน  500 ลิตร 
2.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  500 ลิตร แตํไมํเกิน   
    1 ลูกบาศก์เมตร 
3.กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็น 
1 หนํวย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหนํวยลํะ 
245 บาท 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 
122 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 
245 บาท) 
คําก าจัดมูลฝอย 
ในกรณีที่พักนักทํองเที่ยวให๎คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท
ตํอคนตํอวัน 
 

 
 

50 
50-1,250 

 
 
 
 

2,000 
 

2,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

บวกเพ่ิม 2 บาทตํอ
คนตํอวัน 

 
 

600 
600-15,000 

 
 
 
 

24,000 
 

24,000 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
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บัญชีค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน หรือ ก าจัด สิ่งปฏิกูล 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

1.ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลต าบลเพ็ญ ด าเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 
ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 
ตํอ 1 ครั้ง - 

ก 
 
 
 
 
ข 

คําเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมํเกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร  
2. เกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร  
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 300 บาท) 
คําก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมํเกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร 
2. เกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 300 บาท) 

 
300  

300 ขึ้นไป 
 
 
 

300 
300 ขึ้นไป 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

2.ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอ่ืนตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้  

ที ่ รายการ อัตราคําธรรมเนียม(บาท) 
ตํอ 1 ครั้ง - 

ก 
 
 
 
 
ข 

คําเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมํเกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร  
2. เกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร  
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 300 บาท) 
คําก าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ  
1. ไมํเกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร 
2. เกิน 1 หนํวยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไมํเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมครึ่งหนํวย 150 บาท)  
(เศษเกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตร  ให๎คิดเพ่ิมหนึ่งหนํวย 300 บาท) 

 
400  

400 ขึ้นไป 
 
 
 

400  
400 ขึ้นไป 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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บัญชีอัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตาม ข้อ 54 

การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 
 
 

ล าดับที่ รายการ ฉบับ/ปี 
บาท 

1 
2 
3 
4 
 

5 

อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขน มูลฝอย 
อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล 
อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตการรับก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
ใบแทนใบอนุญาต 

5,000 
3,000 
5,000 

20,000 
 

300 
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แบบค าขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมลูฝอย หรือ สิ่งปฏิกลู 
เขียนที่       

              
                                                    วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ข๎าพเจ๎า      อายุ  ปี  สัญชาติ   
อยูํบ๎านเลขท่ี  หมูํที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์     
 
  ขอยื่นความจ านงให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ 

 เข๎าด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจ า/ครั้งคราว ที่ (บ๎านเลขท่ี/บริษัท)        หมูํที ่  
ต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ       ลิตร  
เป็นขยะมูลฝอยประเภท (  ) มูลฝอยทั่วไป    (    ) มูลฝอยอินทรีย์   

(    ) มูลฝอยน ากลับมาใช๎ใหมํ   (    ) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 เข๎าด าเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ที่ (บ๎านเลขที่/บริษัท)      หมูํที ่   ต าบลเพ็ญ   
อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  มีปริมาณสิ่งปฏิกูลประมาณ        ลบ.ม.  

 
พร๎อมนี้ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานและเอกสารมาด๎วย  ดังนี้ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว    (ประชาชน/ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
  3. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎อง 
       3.1         
       3.2         
  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความตามที่ปรากฏตามแบบค าขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ และข๎าพเจ๎า
ยินยอมท่ีต๎องช าระคําจัดเก็บ ขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล รวมทั้งคําธรรมเนียมอ่ืนตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖3 ก าหนดไว๎  
             (ลงชื่อ)........................................................ 
                   (......................................................) 
 
แบบค าขอเลขที่............./..................ได๎รับไว๎เมื่อวันที่.....................................................ไดท๎ าการตรวจสอบเอกสาร 
ในเบื้องต๎นแล๎ว พบวํา ครบถ๎วน    
     ไมํครบถ๎วน เอกสารที่ต๎องจัดสํงเพ่ิมเติม ได๎แกํ……………………………………………. 
............................................................................................................................. .......................................... 
และได๎ท าการแจ๎งให๎ผู๎ขอทราบเพ่ือจัดสํงเพ่ิมเติมภายใน 7 แล๎ว 

(ลงชื่อ)...................................................เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับ  
                                            (.................................................) 
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แบบยกเลิกค าขอรับบริการจัดเก็บ ขน ขยะมลูฝอย หรือ สิ่งปฏิกูล 
เขียนที่       

              
                                                    วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ข๎าพเจ๎า      อายุ  ปี  สัญชาติ   
อยูํบ๎านเลขท่ี  หมูํที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์     
  ขอแจ๎ง ให๎เทศบาลต าบลเพ็ญ ระงับการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ตั้งแตํวันที่...........เดือน................ 
พ.ศ.................... เนื่องจาก..................................................................... ................................................................ทั้งนี้ 
ข๎าพเจ๎าขอคืน ภาชนะรองรับขยะ เลขท่ี...............................ตามท่ีเทศบาลต าบลเพ็ญ จัดให๎ โดยข๎าพเจ๎า จะ
ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย..................................................................................... 
................................................................................................... .........................................................................ตํอไป 
                  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความตามที่ปรากฏตามแบบค าขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ และข๎าพเจ๎า
ยินยอมที่ต๎องช าระคําจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและคําธรรมเนียมอ่ืนตามข๎อบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25๖3 ก าหนดไว๎ (ถ๎ามี) 
 
             ลงชื่อ...................................................... 
                     (................................................) 
 

 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

แบบยกเลิกค าขอเลขที.่............/..................ได๎รับไว๎เมื่อวันที่.....................................................ได๎ท าการตรวจสอบ
เอกสาร ในเบื้องต๎นแล๎ว พบวํา ครบถ๎วน    
      ไมํครบถ๎วน เอกสารที่ต๎องจัดสํงเพ่ิมเติม ได๎แกํ……………………………………… 
...................................................................................................................................................................................  
และได๎ท าการแจ๎งให๎ผู๎ท าการจัดเก็บทราบและกองคลัง ทราบแล๎ว 

(ลงชื่อ)...................................................เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับ  
                                            (.................................................) 
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เลขที.่.............../.........................             แบบ ขยส. ๑  

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 

 

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

 ข๎าพเจ๎า (นาย , นาง ,นางสาว)...................................................................................... ............................... 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี           อยูํบ๎านเลขท่ี................ 
หมูํที่...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน.....................................ต าบล / แขวง..................................
อ าเภอ / เขต................................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสาร.......................... 

เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................  
มีส านักงานอยูํเลขท่ี.........................หมูํที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน........................... 
ต าบล / แขวง .........................อ าเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร............................................. โดยผู๎มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู๎ขออนุญาต ดังนี้  
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว).................................................................อยูํบ๎านเลขที่............................................     
หมูํที่...........................ตรอก / ซอย..........................ถนน...............................ต าบล / แขวง.....................................
อ าเภอ / เขต......................... จังหวัด............................โทรศัพท์.................................โทรสาร................................. 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)................................................................อยูํบ๎านเลขท่ี...................หมูํที่.................. 
ตรอก / ซอย............................ถนน...........................ต าบล / แขวง............................อ าเภอ / เขต.........................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.....................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้  

  การรับท าการเก็บและขน มูลฝอย   การรับก าจัดมูลฝอย 
  การรับท าการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล   การรับก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  การหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล  การหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย 
  โดยแนบ หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาค าขอใบอนุญาต ดังนี้ 

    ๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
            ๒ ใบมอบอ านาจ พร๎อมติดอาการแสตมป์ และหลักฐานประกอบ (กรณีมอบอ านาจ)  

          ๓ ส าเนาทะเบียนบ๎านของบ๎านที่ใช๎เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
    ๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู๎แทนนิติบุคคล (กรณีผู๎ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
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     หน๎า  2  
 

 ๕ ใบอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืน ที่แสดงถึงสถานที่ ที่ใช๎ในการก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (กรณี
ท าการเก็บ ขน) 

 ๖ หนังสือรับรอง ความมั่นคงแข็งแรง ของรถที่ใช๎ในการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
          ๗ ส าเนาหนังสือ สัญญาเชํา กรณี รถที่ท าการเก็บขน ไมํใชํ รถของตนเอง 
          ๘ ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง   
            9 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา จะปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข๎อง และเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
เพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 นี้ทุกประการ และ ขอรับรองวําข๎อความในแบบค าขอนี้
เป็นความจริงทุกประการ  

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

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

แบบ ขยส.๑ เลขที่............./..................ยื่นค าขอเมื่อวันที่...............................ได๎ท าการตรวจสอบเอกสาร ในเบื้องต๎น
แล๎ว พบวํา  ครบถ๎วน    
     ไมํครบถ๎วน เอกสารที่ต๎องจัดสํงเพ่ิมเติม ได๎แกํ……………………………………………. 
.............................................................................................. ......................................................................... 
 และได๎ท าการออกใบรับค าขอ เลขที่............/................หรือคืนใบค าขอรับใบอนุญาต ให๎แกํผู๎ขอแล๎ว เมื่อ
วันที่..............เดือน......................พ.ศ...............เวลา....... ..............น. 

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

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

หมายเหตุ กรณีคืน ให๎เจ๎าหน๎าที่ ท าส าเนาใบค าขอ ไว๎ และคืนตัวจริงให๎กับผู๎ขอรับใบอนุญาต พร๎อมกับ ให๎ ผู๎ขอ  
             ลงชื่อรับค าขอคืน กรณีเอกสารเรียบร๎อย ให๎ออกใบรับค าขอ คืนให๎กับผู๎ขอ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
............................................................................................................................. .................................................. 
ใบรับค าขอใบอนุญาต(ตัดสํวนนี้ให๎ผู๎ยื่นค าขอ) 
แบบ ขยส.๑ เลขที่..........................................................ผู๎ยืน่................................................................................ 
รบัไว๎เมื่อวันที่........................................................................................................................ ................................. 

.  
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับ  
                                  (.................................................) 
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แบบ ขยส. ๒  

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
ใบอนุญาต เล่มที่....................... เลขที.่........................ ปี...........................  

 

                     อนุญาตให๎ ..................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ.......................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี....................อยูํบ๎าน/ส านักงานเลขท่ี.................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.......................................หมูํที่........ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์..................................โทรสาร.....................................   
                   ข๎อ ๑ ประกอบกิจการ (ระบุ) ............................................................................................................ 
คําธรรมเนียม...................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลํมที่............................. เลขที่ ........................ ลงวันที่ 
......................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. โดยใช๎ชื่อ สถานประกอบกิจการวํา 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
                   ข๎อ ๒ ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตํอไปนี้  

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

     (๒) ................................................................................................. ......................................  
                   ใบอนุญาตฉบับนี้ให๎ใช๎ได๎จนถึงวันที่ ................... เดือน ...............................พ.ศ. ..................... 

 
ออกให๎ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .....................  

 
(ลายมือชื่อ).................................................เจ๎าพนกังานท๎องถิ่น  

                                                  (.............................................)  
   (ประทับตราเทศบาลต าบลเพ็ญ) 
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เลขที่รับ……………/……..…..                                                                แบบ ขยส. ๓ 

แบบค าขอต่อใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล  
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และ มาตรา 34/2 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 2)  

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

วันที่................เดือน.............................พ.ศ.............. 
  ข๎าพเจ๎า.....................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.............................. 
อยูํบ๎านเลขท่ี....................หมูํที่................ตรอก/ซอย.............. ......................ถนน................................ ..... ................ 
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด................... ..................หมายเลข
โทรศัพท์................................................ 
  ขอยื่นค าขอตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................ 
ตามใบอนุญาตเดิม เลํมที่...............เลขที่.......................ออกให๎เมื่อวันที่.......เดือน.........................พ.ศ................. ตํอ
นายกเทศมนตรีต าบลเพ็ญในฐานะเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นเทศบาลต าบลเพ็ญ 
  พร๎อมค าขอนี้ ข๎าพเจ๎าได๎แนบหลักฐานและเอกสารมาด๎วย ดังนี้ คือ 

1) ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือ ส าเนา  
    2) ............................................................................................  
   3) ............................................................................................ 
  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา ข๎อความในแบบค าขอตํอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
            (ลงชื่อ)........................... ....................... ...........ผู๎ขอตํออายุใบอนุญาต                       
                      (..............................................)  
 

........................................................................................................................................................................  
แบบ ขยส.3 เลขทีร่ับ............./..................ยื่นค าขอเมื่อวันที่...............................ได๎ท าการตรวจสอบเอกสาร ใน
เบื้องต๎นแล๎ว พบวํา ครบถ๎วน    
     ไมํครบถ๎วน เอกสารที่ต๎องจัดสํงเพ่ิมเติม ได๎แกํ……………………………………………. 
..................................................................................................................................................... .................. 
 และได๎ท าการออกใบรับค าขอ เลขที่............/................หรือคืนใบค าขอรับใบอนุญาต ให๎แกํผู๎ขอแล๎ว เมื่อ
วันที่..............เดือน......................พ.ศ...............เวลา.....................น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับ  
                                  (.................................................) 
 
หมายเหตุ กรณีคืน ให๎เจ๎าหน๎าที่ ท าส าเนาใบค าขอ ไว๎ และคืนตัวจริงให๎กับผู๎ขอรับใบอนุญาต พร๎อมกับ ให๎ ผู๎ขอ  
             ลงชื่อรับค าขอคืน กรณีเอกสารเรียบร๎อย ให๎ออกใบรับค าขอ คืนให๎กับผู๎ขอ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
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เลขที่รับ……………/……..….. เลขที่………….……                                                              แบบ ขยส. ๓ 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากผลการตรวจสอบการประกอบกิจการที่ผํานมาแล๎ว 

      เห็นสมควรตํอใบอนุญาต 

      เห็นสมควรไมํอนุญาต เพราะ..................... 
........................................................................................ 

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

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

                    ต าแหนํง.... ...................................  

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

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

       อนุญาตให๎ประกอบกิจการตํอได ๎

       ไมํอนุญาตให๎ประกอบกิจการตํอ 

 

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

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

ต าแหนํง.......................................................  

     วันที่.....................................................  
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......................................................................................................................................................... ...................... 
ใบรับค าขอ(ตัดสํวนนี้ให๎ผู๎ยื่นค าขอ) 
แบบ ขยส.๑ เลขที่..........................................................ผู๎ยืน่................................................................................ 
รับไว๎เมื่อวันที่........................................................................................................................ ................................. 
เมื่อเจ้าหน้าที่รับใบรับค าขอต่อใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอต่อสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับค าสั่งไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับ  
                                  (.................................................) 
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ค าขออ่ืนๆเกี่ยวกับ การประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล  

โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

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

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

 ข๎าพเจ๎า (นาย , นาง ,นางสาว)...................................................................... ............................................... 
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................ปี สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี           อยูํบ๎านเลขที่................................ 
หมูํที่...................... ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................ต าบล / แขวง...................................
อ าเภอ / เขต...............................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................โทรสาร.......................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................  
มีส านักงานอยูํเลขท่ี.........................หมูํที่......................ตรอก / ซอย.....................................ถนน........................... 
ต าบล / แขวง ............................อ าเภอ / เขต..........................จังหวัด.............................โทรศัพท์.......................... 
โทรสาร............................................. โดยผู๎มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู๎ขออนุญาต ดังนี้  
 ๑. (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................อยูํบ๎านเลขที่.......................................     
หมูํที่.........................ตรอก / ซอย............................ถนน..............................ต าบล / แขวง.....................................
อ าเภอ / เขต.......................... จังหวัด..............................โทรศัพท์.................................โทรสาร.............................. 
 ๒. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................................อยูํบ๎านเลขที่.................................
หมูํที่........................ตรอก / ซอย..............................ถนน..............................ต าบล / แขวง...................................
อ าเภอ / เขต..................จังหวัด..............................โทรศัพท์...............................โทรสาร........................................  
 ได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................ใบอนุญาต เลํมที่..................เลขที่.............................. 
 ขอยื่นค าขอ/แจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น ดังนี้ 
  ขอรับใบแทนใบอนุญาตเนื่องจาก  สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดในสาระส าคัญ 
  แจ๎งเปลี่ยนรายละเอียดการประกอบกิจการ จากเดิมตามที่ระบุไว๎ในใบอนุญาตข๎างต๎น เป็นดังนี้ 
 ................................................................................................. ............................................................... 
  แจ๎งบอกเลิกการด าเนินกิจการ โดยมีผลตั้งแตํ.............................................................เป็นต๎นไป  
 พร๎อมค าขอนี้ได๎แนบเอกสารหลักฐานตํางๆมาด๎วยแล๎ว ดังนี้ 

  ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของกิจการ (ผู๎ประกอบการ / ผู๎ถือ
ใบอนุญาต)  
  ๒. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎แทน    
นิติบุคคล  (กรณีผู๎ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
   3. ส าเนาใบอนุญาต เดิม(ถ๎ามี)  
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  4.หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต๎องตามกฎหมาย พร๎อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎มอบอ านาจ
และผู๎รับมอบอ านาจ (กรณีเจ๎าของไมํสามารถมายื่นค าขอด๎วยตนเอง)  
   5. ใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการเดิม (กรณีช ารุด) 
   6. เอกสารการแจ๎งความฉบับจริงของเจ๎าพนักงานต ารวจ(กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย) 
  7. อ่ืนๆ(ระบุ).................................................................................................................. .................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู๎ยื่นค าขอ 
                (.....................................................) 
                   วันที่.......................................... 

 

 


