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หลักการ 

 

  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติหรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  หมวด 3 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  หมวด 6 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  หมวด 7 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  หมวด 9 เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพ
ของสังคมปัจจุบัน 

 
 

เหตุผล 

 

  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 พ.ศ. ๒๕๕8 
.......................................................... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล     
และมูลฝอย พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒0 แห่งพระราชบัญญัติ           การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ของ
บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดย
ได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕8” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ        
ไว้โดยเปิดเผย ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง แล้วเจ็ดวัน  

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี ้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น        สิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน          และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี          ว่า
การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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  ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง     
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  
          ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
          ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการก็ได ้
          บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่เขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้     
ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน  และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใช้บังคับในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 
          (1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในท่ีที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงจัดไว้ให้ 
          (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
          (3) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง มีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการ และระเบียบ
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ 9 
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
          (4) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน     
แก่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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  ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากอาคารหรือสถานที่ เคหสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จะต้อง  
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (3) อ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด 

  ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
        (1.1) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 10 
        (1.2) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
      1.2.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
      1.2.2) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด มีฝาปิด สามารถ
ป้องกันกลิ่น สัตว์และแมลงน าโรคได้ และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 
      1.2.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล 
      1.2.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 
        1.2.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อ 
(เช่น ไลโซน 5%) 
      1.2.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่ เห็นได้ชัดเจนตามที่
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด 
        (1.3) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
        (1.4) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า       
สิ่งปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
        (1.5) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
             (2.1) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 10 
        (2.2) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
      ก. ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับก าจัด 
      ข. วีการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
      ค. วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม
เหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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        (2.3) รายละเอียดในการด าเนินกิจการดังนี้ 
      ก. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ด าเนินกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
      ข. แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
      ค. แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ในการด าเนิน
กิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระผูกพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์   ของ
บุคคลอ่ืนทีผู่้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่า หรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 
        (2.4) หลักฐานอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด    

 (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
      (3.1) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 10 
      (3.2) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
    ก. ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน 
    ข. วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    ค. วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี) 
    ง. วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม

เหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน 
    จ. สถานทีแ่ละวิธีการในการก าจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน 
      (3.3) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนินกิจการ

ขั้นต้น ดังนี้ 
     ก. จ านวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป 
     ข. จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ ขน 
     ค. สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี) 
      ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนินกิจการดังกล่าว    

สิ่งใดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต และโดยมีภาระผูกพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน
ที่ขออนุญาตได้เช่าหรือได้มา หรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

      (3.4) หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ท้ายค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้        
ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต       ก็
ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทรายภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรืครบถ้วนตามที่ก าหนด     
ในเทศบัญญัตินี้   
   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน    
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม     
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  
   (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  
        (1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 
        (1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด     
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) 
        (1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ      
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
        (1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 5%) แล้วท าการ
ล้างด้วยน้ าสะอาด 
        (1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
        (2.1) ปฏิบัติตามรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (11) ตลอดเวลาที่ยัง
ด าเนินการตามใบอนุญาต 
        (2.2) ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งอัตราค่าบริการและ
ระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบ หรือท าสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการโดยระบุอัตราค่าบริการ     
และระยะเวลาในการให้บริการในสัญญาดังกล่าวและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา   

 (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
      (3.1) ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดใน ข้อ 11 

   (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
      (4.1) ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดใน ข้อ 11  

   ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ    
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
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  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย      
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้     
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ข้อ 18  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก         การ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย    

  ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สดุว่าได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข   ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้    และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน               หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
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  ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี  

  ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการ    
รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ       
ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

  ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

    ประกาศ    ณ    วันที่  ๓   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2558 

 
 

     นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร 
 

                             (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร) 
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

  เห็นชอบ 

           นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ 

 (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20 (4) 
1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง 
      ก. ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
      ข. เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
      ค. เศษเกินลูกบาศก์ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
      ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  
          - ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                           เดือนละ 
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  
            ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร        เดือนละ 
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 
          - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
            ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
      ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
          - ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                   ครั้งละ      
          - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
            หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ๆ ละ                                                                                                                                                                                                                                        
        
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยท าเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
       ก. รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                         ฉบับละ 
       ข. รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยทั่วไป                                 ฉบับละ 
หมายเหตุ:  อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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