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หลักการ 

             ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

เหตุผล 
 
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี

๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  ไดใชบังคับมาเปนเวลานานเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคม
ปจจุบัน  และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกาศ  ณ  วันท่ี  
๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดังนั้น  เพ่ือเปนการปรับปรุงหลักเกณฑในการจัดการมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองทับกวาง  ใหสามารถแกไขปญหาการจัดการมูลฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณสูงข้ึนอยางรวดเร็วใหไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการดานสิงแวดลอมและสุขอนามัย  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
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                                    เทศบญัญัตเิทศบาลเมืองทับกวาง 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๓ 

********************** 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  วาดวยการจัดการ                   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  และมาตรา  63  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ. 2552    ประกอบมาตรา  20 มาตรา  ๕๔ 
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และความในมาตรา  ๓๔๑/  วรรคเจ็ด  มาตรา  ๓๔/๒  และมาตรา  ๓๔/๓  แหง
พระราชบัญญัติรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ.
๒๕๖๐  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  การ
จัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เทศบาลเมืองทับกวาง  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  
และผูวาราชการจังหวัดสระบุร ี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  เรื่อง  การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 25๖๓ ” 

ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไว                         
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวางแลวเจ็ดวัน 

ขอ  3  เม่ือเทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว  ใหยกเลิกขอบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง  
เรื่อง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ( ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ. 255๔ 

บรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลว      
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีปนเปอน
อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  
การขน  และการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

“สวม” หมายความวา  สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับถายอุจจาระหรือปสสาวะและให
หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“สวมสวนรวม” หมายความวา สวมท่ีจัดเพ่ือใหบริการเปนการท่ัวไปภายใน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือสถานท่ีตางๆ  และใหความหมายรวมถึงสวมสาธารณะ  ไมวาจะมีการ
จัดเก็บคาใชจายหรือไม  

“สวมเคลื่อนท่ี” หมายความวา  สวมท่ีติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
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“สวมชั่วคราว” หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหความ
หมายถึงสวมประกอบสําเร็จรูป 

“ถังกักเก็บสิ่งปฏิกูล” หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผาน
ไมไดเพ่ือใชเปนท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลจากสวมกอนนําไปกําจัด 

“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การสูบสิ่งปฏิกูลจาก ถังกักเก็บสิ่งปฏิกูลแลว
นําไประบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความวา  การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให
ปราศจากมลภาวะสภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

“กากตะกอน” หมายความวา  สวนท่ีเปนของแข็งซ่ึงเหลือจากการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

“มูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  
เศษวัตถุ  ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  
ท่ีเลี้ยงสัตว  หรือท่ีอ่ืน  และไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  และสิ่งของท่ี
ไมใชแลว  หรือของเสียท่ีเกิดจาการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตของเสียท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีเสื่อมคุณภาพ  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใช
ใหมหรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา  มูลฝอยติดเชื้อตามกฏกระทรวงวาดวยการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 

“มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ
อันตรายจากกิจกรรมตางๆ  ในชุมชนท่ีเปนวัตถุดิบหรือปนเปอนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนสารพิษ  สารไวไฟ  
สารออกซิไดซ  สารเปอรออกไซด  สารระคายเคือง  สารกัดกรอน  สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดงาย  สารท่ีเกิด
ระเบิดได  สารท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  สารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดแนวโนมท่ีจะทํา
ให เ กิดอันตรายตอแกบุคคล  สัตว   พืช  ทรัพยสิน แต ไมรวมถึงมูลฝอยท่ัวไป   มูลฝอยติดเชื้อ                  
กากกัมมันตรังสี  และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 “การจัดการมูลฝอยท่ัวไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ  
ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

 “น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวท่ีออกมา
จากมูลฝอยท่ัวไปซ่ึงอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใช
เปนท่ีอยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “ผู ซ่ึงกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา  ประชาชน  และเจาของหรือ                           
ผูครอบครองอาคาร   สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  หรือสถานท่ีใดๆ        
ท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย   

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลเมืองทับกวาง  
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“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ขอ  5  ใหนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๖  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เปนอํานาจของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลเมืองทับกวาง อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลเมืองทับกวาง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองทับกวาง หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการก็ได  

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวซ่ึงตองจัดการ
ดามกฎหมายวาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน   หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอ
เจาพนักงานทองถ่ิน  

ขอ  ๗  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจะมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลหรือ             
มูลฝอยท่ัวไปแทนหรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดเขต
พ้ืนท่ีท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปแทนหรือเขตพ้ืนท่ี
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองทับกวาง และเผยแพรใหประชาชนรับทราบ  

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  
ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไปของเทศบาลเมืองทับกวาง หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลเทศบาลเมือง           
ทับกวาง มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกเทศบาลเมืองทับกวาง 
ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การกําหนดคาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เทศบาลเมืองทับกวางจะตองดําเนินการใหถูกตองถูกลักษณะตามท่ีกําหนดไวตามเทศบัญญัตินี้  รวมท้ัง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม   
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หมวด  ๒ 
                                การเก็บ  ขน  และการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป 

...............................................................  
                   สวนท่ี  ๑ 

                                     สุขลักษณะในการเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป 
ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ในกรณีท่ีไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ      
ทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลเมืองทับกวางจัดไวให  หรือในท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเทศบาล
เมืองทับกวาง จัดไวให 

(๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีนั้นๆ  ไมใหมีมีการถาย  เท  หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการท่ีเปนการขัดตอสุขลักษณะท่ีดี 

ขอ  1๑  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ดําเนินการกําจัด        
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กลิ่น  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะได
ดําเนินการโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินแนะนํา 

ขอ  1๒  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ควร
ดําเนินการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งข้ึน  เจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้นๆ ทราบลวงหนาไมนอย
กวาสิบหาวัน  หรือเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผยกําหนดอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณท่ีตองทําการเก็บ  ขน  
สิ่งปฏิกูลหรือ  มูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ  ซ่ึงเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณดังกลาว  ตองอํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
โดยชอบจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ดําเนินการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร  สถานท่ี  หรือ
บริเวณนั้น  และเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ  1๓  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก       
เจาพนักงานทองถ่ิน 
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หมวด  ๓ 
                               หลักเกณฑการอนุญาต 

ขอ  1๔  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ   
มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2)  สําเนาทะเบียนบาน 
(๓)  สําเนาใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
(๔)  สําเนาทะเบียนรถยนต 
(๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(๖)  อ่ืนๆ  ตามท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง ประกาศกําหนด 

ขอ  1๕  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  1๓  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไข  
ดังตอไปนี้ 

1๕.1  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
(1)  ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้ 

1.1)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
1.2)  สวนของรถท่ีใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด – เปด  อยูดานบน 
1.3)  มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล

ดวย 
1.4)  ทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 
1.5)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไม

กวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  5%) 
1.6)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล  

เพ่ือใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล  เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัว
อักษรไทยซ่ึงมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนตามท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง ประกาศกําหนด 

(2)  ตองจัดใหมีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน 

(3)  กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะ
นําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใดและมีหลักฐานท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาท่ีของสถานท่ีบําบัดนั้น  เวนแตจะมีระบบบําบัดของตนเอง 
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1๕.2  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลตองมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

 (๑)  มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒)  สถานท่ีหางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 
 (๓)  มีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม

และกอเหตุเดือนรอนรําคาญกับประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง 
  ๓.๑)  ท่ีไมกอการปนเปอนหรือการแพรกระจายของเชื้อโรคไป

ยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชและผัก 
  ๓.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพราะพันธของแมลงและ

สัตวนําโรค 
  ๓.๓)  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น  สกปรก  และ

เปนเหตุรําคาญ 
(๔)  ใหปฏิบัติตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองทับกวางอ่ืนๆ  ท่ีประกาศ 

กําหนดในภายหลัง 
1๕.๓  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๑)  ตองมีพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย  ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 
  ๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 
  ๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเก็บ ขน  มูลฝอย ตองปกปดมิดชิด  

สามารถปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคและปองกันมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บ  ขนได 
  ๑.๓)  ตองมีขอความท่ีตัวพาหนะเก็บ  ขน  ใหรูวาเปนพาหนะ

เก็บ  ขน  มูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออก
ใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หรือเจาของกิจการ  ดวยอักษรไทยซ่ึงมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนตามท่ีเทศบาลเมือง            
ทับกวางประกาศกําหนด 

(๒) ตองจัดใหมีถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสันถึงแขงสําหรับ 
ผูปฏิบัติงาน 

(๓) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 
มูลฝอยไปกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๔) ใหปฏิบัติตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองทับกวางอ่ืนๆ  ท่ีประกาศ 
กําหนดในภายหลัง 

1๕.๔  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ตองมีคุณลักษณะ
ดังนี้   

(๑)  มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย   
 (๒)  สถานท่ีหางจากชุมชนและแหลงน้ําธรรมชาติตามหลักสุขาภิบาล 

(๓)  มีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบ 
กําจัด 

 ๓.๑)  ท่ีไมกอการปนเปอนหรือการแพรกระจายของเชื้อโรคไป 
ยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชและผัก 
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 ๓.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพราะพันธของแมลงและ 
สัตวนําโรค 

 ๓.๓)  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น  สกปรก  และ 
เปนเหตุรําคาญ 

(๔)   ใหปฏิบัติตามขอกําหนดของเทศบาลเมืองทับกวางอ่ืนๆ  ท่ีประกาศ 
กําหนดในภายหลัง 

ขอ  1๖  เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไม
สมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปน  
ท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณให
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี
กําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหา
วัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  1๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์ 

ขอ  1๘  ในการดําเนินกิจการ  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1๘.1 ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
(1)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม    

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

(2)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่ง
ปฏิกูลเสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความ
สะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  5%) 

(3)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยวันละ  1  ครั้ง  
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ
กําจัดดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

(4)  กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ
โรค  (เชน  ไลโซน  5%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 



 
๙ 

 

                                       (5)  ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานขนถายสิ่ง
ปฏิกูลอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง  โดยเฉพาะตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

                                       (๖)  หามนํารถดูดสิ่งปฏิกูลไปใชในกิจการอ่ืนและตองดูแลไมใหขอความท่ี
พิมพบนตัวถังลบเลือน 

                                       (๗)  รถสูบสิ่งปฏิกูลท่ีใหบริการตองทําความสะอาดตัวถังอยางนอยวันละ    
๑  ครั้ง  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิด           
รองซึม  โดยตองอยูหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

                             1๘.2 ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
        (๑)  ดําเนินงานงานระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตาม 

ประเภทของระบบกําจัด 
                                       (๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง   
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
           (๓)  มีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
           (๔)  ไมกอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญจากกลิ่น  แมลงและสัตวนําโรคกับ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง 

1๘.3  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย 
        (1)  ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม                  

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
           (๒)  ทําความสะอาดเก็บ  ขนมูลฝอย อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง หลังจากท่ี
ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด  หรือกําจัดดวย
วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  กอนปลอยท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
           (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยตกลงบนทางสาธารณะ  ใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 
           (๔)  มีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอย อยางนอยปละ  ๑  
ครั้ง 
                                       (๕)  การเก็บ ขนมูลฝอย  ตองมิใหเหลือมูลฝอยไว  ตองเก็บ ขนมูลฝอย ให
แลวเสร็จภายใน  ๑  วัน 
 (๖)  ใหจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยเพ่ิมเติมกรณีชํารุด  เสียหายและใชการ
ไมได 

1๘.4  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
         (๑)  ดําเนินงานงานระบบการกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภท

ของระบบกําจัด 

        (๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง แล 
รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน 

         (๓)  มีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 
๑๐ 

 

        (๔)  ไมกอใหเกิดเหตุเดือนรอนรําคาญจากกลิ่น  แมลงและสัตวนําโรคละ
มลพิษท่ีอาจสงผลกระทบกับประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง 

ขอ  1๙  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้  ใหมีอายุ  ดังตอไปนี้ 

            ( ๑ )  ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งป   
นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองทับกวางเทานั้น 

  ( ๒ )  ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาป นับแตวันท่ีออก 
ใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองทับกวางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
                       อัตราคาธรรมเนียมและใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราท่ีกําหนด
ไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง
ชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน    
เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  2๑  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาล
เมืองทับกวาง 

ขอ  2๒  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ  2๓  ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและ     
เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  2๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ
ชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 



 
๑๑ 

 

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกอบดวย 

(2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูยื่นคําขอรับ     
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ  2๕  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และกฎกระทรวงท่ี
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไข
ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ 
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  2๖  เจาพนักงานทองถ่ิน  มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 

(1)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก 

(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

(3)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม      
เทศบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  2๗  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปด
คําสั่ง  แลวแตกรณี 

ขอ  2๘  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก  
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  2๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ
เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองทับกวางหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน ตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตาม
วิธีการท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๐  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  44  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในเขต
อํานาจของเทศบาลเมืองทับกวางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 
๑๒ 

 

หมวด  ๕ 
                                    บทกําหนดโทษ 

ขอ  3๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  เปนความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หมวด  ๖ 
                                    บทเฉพาะกาล 

ขอ  3๒  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกอนวันใชเทศบัญญัตินี้  ใหถือวาเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

ขอ  33  ใหนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ) 

       (นายสมหมาย  แดงประเสริฐ) 
                นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๓ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญตัเิทศบาลเมืองทับกวาง 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. 25๖๓ 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท/หนวย) 
1 
 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  (20)  (4) 
 
1. คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร) 
 

2. คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
          2.1 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัว เปนรายเดือน 
                    (1)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร 
                    (2) กรณี ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ งเ กิน  20  ลิตร                    
แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุกๆ  20  ลิตร  ใน
อัตราตอหนวย (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน   ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)   
                     (๓)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร        
แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 
                     (๔)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1 ลูกบาศก
เมตร  ในอัตราตอหนวย     
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 

          2.3 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 
                    (1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร   
                    (2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  
1  ลูกบาศกเมตร                      
                    (๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  1  ลูกบาศกเมตร ใหคิด
เปนหนวย  ทุกๆ  1  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย     
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
 
 
 

 
 

 
ลูกบาศกเมตรละ  ๒00  บาท 
 
 

 
 
 

 
เดือนละ    ๑๐  บาท 
หนวยละ   ๑๐  บาท 
 
 
 
เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 
หนวยละ  ๕๐๐  บาท 
 
 
 
 

 
ครั้งละ  ๑๐๐  บาท 
ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
 
หนวยละ  ๑๐๐  บาท 
 
 
 
 
 

 
 



 
๑๔ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง 

เร่ือง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 25๖๓ 
 

ท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท/หนวย) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยทําเปนธุรกิจ  
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย 
          1.1 รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
          1.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

 

 
 
 
ฉบับละ  ๓,๐00  บาท 
ฉบับละ  ๕๐,๐00  บาท 
(อัตราคาธรรมเนียมตอ ๕ ป ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

 

 

 

เขียนท่ี …………………………………..……….. 

วันท่ี …....….เดือน ……………….……..
พ.ศ. ……...… 

ขาพเจา …………………………..….…...………...….……….อาย ุ……......... ป สัญชาติ ….…………… 
อยูบานเลขท่ี …….…………. หมูท่ี …….…...... ตรอก/ซอย …………….……..……………
ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………...……………..…. เขต/อําเภอ …………………..……… 
จังหวัด ………………….…………............... หมายเลขโทรศัพท …….…………………………….. 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
  (  )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................... 
  (  )  ประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
                     (  )  ประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
                     (  )  กิจการตลาด  มีการจําหนายในวัน.....................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
ชือ่สถานประกอบการ.............................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี ……......หมูท่ี …….….. 
ตรอก/ซอย …………….ถนน ……………….…...แขวง/ตําบล ……………......... เขต/อําเภอ …………………..... 
จังหวัด ………………….…………........  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวยดังนี้  คือ 

๑ ) สําเนาบัตรประจําตัว................. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒  ) สําเนาทะเบียนบาน 
๓   ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.1. ................................................................................ 
 ๓.2. ................................................................................ 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 



 
๑๖ 

 

 

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

ความเห็นของเจาหนาท่ี/หัวหนางานสุขาภิบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 



 
๑๗ 

 

 
หมายเหคุ :  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.......................................... เลขท่ี .................................................................. 
                คาธรรมเนียม................................................... 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี …………………………………..……….. 

                 ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
      ลงวันท่ี............................................. 

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

ความเห็นของหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 



 
๑๘ 

 

วันท่ี …....….เดือน ……………….……..
พ.ศ. ……...… 

ขาพเจา …………………………..….…...………...….……….อาย ุ……......... ป สัญชาติ ….…………… 
อยูบานเลขท่ี …….…………. หมูท่ี …….…...... ตรอก/ซอย …………….……..……………
ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………...……………..…. เขต/อําเภอ …………………..……… 
จังหวัด ………………….…………............... หมายเลขโทรศัพท …….…………………………….. 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
  (  )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท...................................................... 
  (  )  ประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
                     (  )  ประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
                     (  )  กิจการตลาด  มีการจําหนายในวัน.....................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
ชือ่สถานประกอบการ.............................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี ……......หมูท่ี …….….. 
ตรอก/ซอย …………….ถนน ……………….…...แขวง/ตําบล ……………......... เขต/อําเภอ …………………..... 
จังหวัด ………………….…………........  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวยดังนี้  คือ 

๑ ) สําเนาบัตรประจําตัว................. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒  ) สําเนาทะเบียนบาน 
๓   ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.1. ................................................................................ 
 ๓.2. ................................................................................ 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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



 
๑๙ 

 

 

 
หมายเหคุ :  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.......................................... เลขท่ี .................................................................. 
                คาธรรมเนียม................................................... 
 

ขาพเจาผูยื่นแบบคําขอตอใบอนุญาต 
 
      ลงชื่อ............................................... 
             (............................................) 
                 ผูยื่นคําขอตอใบอนุญาต 
      ลงวันท่ี............................................. 

ความเห็นของเจาหนาท่ี/หัวหนางานสุขาภิบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 



 
๒๐ 

 
 

แบบคําขอรับใบแทนอนุญาต 

 

เขียนท่ี …………………………………..……….. 

วันท่ี …....….เดือน ……………….……..
พ.ศ. ……...… 

ขาพเจา …………………………..….…...………...….……….อาย ุ……......... ป สัญชาติ ….…………… 
อยูบานเลขท่ี …….…………. หมูท่ี …….…...... ตรอก/ซอย …………….……..……………
ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………...……………..…. เขต/อําเภอ …………………..……… 
จังหวัด ………………….…………............... หมายเลขโทรศัพท …….…………………………….. 

เปนผูถือใบอนุญาต...................................................................................................เลขท่ี................/.............
สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................................หมูท่ี …….…...... ตรอก/ซอย …………….……..……………
ถนน ……………….…......แขวง/ตําบล ……………...………… เขต/อําเภอ …………………..จังหวัด ………………….……
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.................................................................... เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา  
ดังกลาวขางตน  
             สูญหาย       ถูกทําลาย       ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  
ดังนี้    

๑ ) สําเนาบัตรประจําตัว................. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒  ) สําเนาทะเบียนบาน 
๓  ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.1. ................................................................................ 
 ๓.2. ................................................................................  

๔ )  อ่ืนๆ ( ระบุ ) .............................................................................................. 

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

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

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

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

 

 
 



 
๒๑ 

 

 

 
หมายเหคุ :  ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี.......................................... เลขท่ี .................................................................. 
                คาธรรมเนียม................................................... 
 

ขาพเจาผูยื่นแบบคําขอตอใบอนุญาต 
 
      ลงชื่อ............................................... 
             (............................................) 
                 ผูยื่นคําขอตอใบอนุญาต 
      ลงวันท่ี............................................. 

ความเห็นของเจาหนาท่ี/หัวหนางานสุขาภิบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของหัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 
          เห็นควรออกใบอนุญาตฯ 
          

         ไมสมควรออกใบอนุญาตฯ เพราะ 
          .............................................................. 
  
          ลงชื่อ............................................... 
                 (............................................) 
   ตําแหนง............................................................... 


	หน้าปก
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