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หลักการ 
 

ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 

เหตุผล 
 
เนื่องจากเทศบัญญัติว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2541 ได้ใช้

บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้วประกอบกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะท าให้สามารถ
ควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค  ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมีหลายขั้นตอนในการด าเนินการอีกทั้งมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ เป็นปัจจุบัน 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมไดใ้ห้อ านาจไว้ เทศบาลเมืองตะลุบันจึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2563 
   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบันว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ   
มูลฝอย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ มาตรา 20 และมาตรา 63           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลเมืองตะลุบันโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบันการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2563”  

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย    
ที่ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบันแล้วเจ็ดวัน  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลตะลุบัน เรื่อง การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะ
เปื้อน พ.ศ.2541 

 บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ใหใ้ช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ   

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนแต่       
ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งของ   
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้น        
ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชนและเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป     

  “ผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัด
มูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคนหรือสิ่งอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระ  
หรือปัสสาวะ 

  “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับการขนและ
การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  “ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะและให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 



  “ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่างๆทั้งกรณี    
ที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการและให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการภายในหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

  “ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ  
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวรและให้หมายความรวมถึง 

ส้วมประกอบส าเร็จรูป 
  “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบก าจัด       

สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วน าไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
  “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่

รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  “การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่ งปฏิกูล            

ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรคเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
“ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับ 

อาคารประเภทต่างๆเช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร  
“ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ 

ก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก าจัดรวม  
  “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า 
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 18 

วรรคสอง 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามมาตรา 18 

วรรคสอง 
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองตะลุบัน  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 



หมวด ๑ 
บททั่วไป 

        

ข้อ 6 การเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่และอ านาจของราชการ     
ส่วนท้องถิ่น  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการ     
ส่วนท้องถิ่นก็ได้  

  มูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ    
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บ
ย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน  

  การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่ กับมูลฝอยทั่วไปและ     
สิ่งปฏิกูลที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่ วนท้องถิ่นอ่ืน
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจง้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่   
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ด าเนินการให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยทั่วไป
และสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ 7 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการ  
มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

  ข้อ 8 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้และในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

  ข้อ 9 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอ่ืนด า เนินการขนสิ่งปฏิกูลแทนหรือ         
จะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขน    
สิ่งปฏิกูลแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

  ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลนอกจาก     
ถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 

  ข้อ 11 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ      
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนและก าจัด
สิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ด าเนินกิจการรับท าการขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 12 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม 
สาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะ



ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

  เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว    
ให้   ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้      
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและ
ปรับสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกค าสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 

  ข้อ 13 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 2 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
         

ส่วนที่ 1 
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

  ข้อ ๑4 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้นโดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้
จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

  เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 

  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืน 
ออกจากมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 

  ข้อ ๑5  ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท า 

จากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ 

สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ขนาด
เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

  ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 

  (๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 

ข้อ ๑6 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะ 



บรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น       
เพ่ือปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุ ในปริมาณที่เหมาะสมและมีการ   
ท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

  ข้อ ๑7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือ          
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่มีปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวันจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑8   
ข้อ ๑9 หรือข้อ 20 ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑8 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝนหรือภาชนะรองรับ 

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 20 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
  (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า    

ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่ายสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคและมีการระบายอากาศ 
  (๓) มีรางหรือท่อระบายน าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรวบรวมน าเสียไปจัดการตามที่

กฎหมายก าหนด 
  (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป  

และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

  ข้อ ๑9 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑7    
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถ 
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเท     
มูลฝอย 

  (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยหรือน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณีและมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  ข้อ 20 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร 
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลง  
พาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอยและสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและปูองกัน
น้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ 

ที่เหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐาน เรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายก าหนดและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ 21 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาด
ใหญ่ไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรม     



ในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่และมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

  ข้อ 22 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจาก ถ่าย เท ทิ้ง
ในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

  ข้อ 23 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขน     
มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

  ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรคหนึ่งได้ 
ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒4 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอย่าง
มิดชิด รวมทั้งจัดการปูองกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหลออกจาก
อุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้นและต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร 
สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ 
มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ  

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องสว้ม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่ก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า หรือ

แสวงหาก าไรต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับ
ดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  

ข้อ ๒6 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ปูองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย  

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ ๒7 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่ งก าเนิด      
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ     
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๒8 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยทีร่าชการ 
ส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 23 



  (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
  (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒9 และต้องดูแลยานพาหนะ

ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นประจ า

ทุกวันโดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง 
ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย
ก าหนดและมีการปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

  (ข) จัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอและมีการดูแล
ท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ ๒9 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดง่ายต่อการบรรจุ 

ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ขนถ่ายมูลฝอย 

  (๒) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและ
สามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกลและเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือจัด
มูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย 
พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่  หมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลหรือ        
นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้ รับอนุญาตแสดงชื่อ
บุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 30 ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้ 
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคาร ที่มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ  มีแสงสว่างที่เพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงานและมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
  (๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการ

ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ส่วนที่ 2 
การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย    
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตาม    
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้นหรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 



  ข้อ 32 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยและ    
จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล
ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 

  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

  ข้อ 33 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยและมีมาตรการควบคุมก ากับ การด าเนินงานก าจัดมูลฝอยใน
แต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

  (๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย    
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๓4 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

  (๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า   
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ ๓5 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

  ข้อ ๓6 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

ส่วนที่ 4 
การด าเนินการใช้และหาประโยชน์ 

  ข้อ ๓7 การด า เนินการ ใช้  และหาประโยชน์ ให้ เป็นไปตามที่ก า หนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 

 

 

 

 



หมวด 3 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

         
ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะของส้วม 

  ข้อ 38 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องด าเนินการ   
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะและที่เปิดและปิดน้ าของโถส้วมและโถปัสสาวะ     
ให้สะอาดรวมทัง้ต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 

(๒) จัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
  (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
  (๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่

ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
  (๕) จัดให้มีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือกระดาษช าระชนิดยุ่ยและ

กระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้ าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้งลง     
ในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ให้รวบรวมกระดาษช าระที่ใช้แล้วใส่        
ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ ใ นสภาพดีไม่รั่วซึมและเก็บขนไปก าจัดอย่าง             
ถูกสุขลักษณะเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใช้แล้ว 

(๖) ในส้วมต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพ่ือการถ่ายเทอากาศที่ดี 

  ข้อ 39 ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องด าเนินการ             
ให้ถูกลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 ข้อ 40 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องด าเนินการให้ถูกลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

ส่วนที่ 2 
สุขลักษณะในการขนส่งสิ่งปฏิกูล 

ข้อ 41 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 43 ที่มีจ านวน

เพียงพอกับการให้บริการ 
  (๒) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยต้องมีมาตรการปูองกันกลิ่นในขณะที ่    

ท าการสูบสิ่งปฏิกูลเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 
  (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ าสะอาด

จากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายสูบและท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
  (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหลให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วท าความสะอาด

ด้วยน้ า 
  (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูอ งกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก            



การปฏิบัติงานและตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ      
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

  (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูกและ
สวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้ง            
หลังการปฏิบัติงาน 

  (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ      
หนึ่งครั้ง น้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้อง     
อยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

  (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่ เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขน        
สิ่งปฏิกูล 

  (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนและห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 

  ข้อ 42  ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับ   
การตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  43  ยานพาหนะส าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบนโดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม     

และปูองกันกลิ่น สัตว์แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 

  (๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ       
ที่ใช้การได้ด ี

  (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาดและ
น้ ายาฆ่าเชื้อ 

  (๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถมองเห็น   
ได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 

  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลโดยอยู่    
ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้     
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ 
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยอยู่ในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส 
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่ได้        
รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่
ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลในต าแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า          
สิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียน
ใบอนุญาตฉบับแรกและให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอ่ืนไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ 



  ข้อ 44 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการขน
สิ่งปฏิกูลเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ 3 
สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ข้อ 45 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่  
(๑) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี 
(๒) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

  ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและ
วิธีการระบายน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี โดยค า แนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ 46 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ 47 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลและจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก        
การปฏิบัติงานและตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ      
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  ข้อ 4๘ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูกและสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งทุกครั้ง
หลังการปฏิบัติงาน 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

         

  ข้อ 49  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รั บใบอนุญาตจาก    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ 

ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต 

  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แล้ว 

  ข้อ 50 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 49 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 



(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอยทั่วไป(กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

  ข้อ 51  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการ
สิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รั บใบอนุญาตจาก          
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

แล้ว 
  ข้อ 52 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 51 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด

ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

ข้อ 53 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักท้องถิ่นตรวจสอบ 
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึก  
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค า
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม ให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล้าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า           
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  

  ข้อ 54 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง        
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 



  ข้อ 55 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว 
ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่า
เป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีก  
ร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

  ข้อ 56 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย     
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ 57 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ    
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต   
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียม 

         

  ข้อ 58 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ    
มูลฝอย และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 59 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมืองตะลุบัน 
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บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1 ค่าเก็บและขนมูลฝอย  
 ค่าเก็บและขนมูลฝอย (เป็นรายเดือน) 

- ส าหรับอาคาร  หรือเคหะ 
 

 วันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร                            เดือนละ 20 
 วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร                          เดือนละ 30 
 วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร                          เดือนละ 50 
 วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร                          เดือนละ 70 
 วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร                        เดือนละ 90 
 วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร                      เดือนละ 130 
 วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร                      เดือนละ 190 
 วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร                      เดือนละ 260 
 วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร                      เดือนละ 

วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร              เดือนละ 
300 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส าหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานที่ซึ่งมีมูล 

ฝอยมาก 
วันหนึ่งไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                                  เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรในอัตรา
ต่อหน่วย                                                                  หนว่ยละ 
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอย (เป็นครั้งคราว) 
1.กรณีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร                                      ครั้งละ 
2.กรณีปริมาณเกิน 500 ลิตร ไม่เกิน  1 ลูกบาศก์เมตร           ครั้งละ                     
3.กรณีปริมาณเกิน  1 ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในอัตราต่อหน่วย                                                 หนว่ยละ                                   
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
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ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
2 

 
 
 
 

3 

ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ                    ลูกบาศก์เมตรละ                                
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
 
ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดบริการ 

(ก) รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
(ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
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