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เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น.

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายยุทธศักด์ิ ศรีษะเทียน ประธานสภา ยุทธศักด์ิ

2 นายหงษ์ ถนอมสัตย์ รองประธานสภาฯ หงษ์

3 ว่าที ่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก เลขานุการสภาฯ ชาติชาย

4 นายวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิฑูรย์

5 นายบุญล้อม หมืน่จิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญล้อม

6 นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนัญญา

7 นางสายโยน พร้อมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายโยน

8 นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สายฝน

9 นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ส าเรียง

10 นายประยูร พันธ์ุกุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประยูร

11 นายสมยั ป้อจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมยั

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 - ลาป่วย

ล าดับท่ี ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี อุดร

2 นายละมลู จีนทอง รองนายกเทศมนตรี ละมลู

3 นางด า ภูมสิถาน เลขานุการนายกเทศมนตรี ด า

4 นายค าดี แสงบัลลังค์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ค าดี

5 นางบุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง บุณณดา

6 นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขวัญพนม

7 นางไพลิน มะลิดา หน.ผ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ไพลิน

8 นางสาวทับทิมทอง ชีวะตานนท์ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทับทิมทอง

9 นางสาวสุภาภรณ์ บุญมา หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน สุภาภรณ์

10 นางสกุลชภัสร์ คงสกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สกุลชภัสร์

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม

ช่ือ   -  สกุล

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ช่ือ   -  สกุล

ช่ือ   -  สกุล

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562

วันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

รายช่ือผู้เข้าประชุม



วาระท่ีส าคัญ
ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 -  เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เร่ืองประธานแจ้งให้  เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีดังนี้
ท่ีประชุมทราบ 1.1)  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 1 ท่าน คือ

1.) นายตุ่น ทุมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มชี เขต 1    (ลาป่วย)
1.2) แจ้งให้ทีป่ระชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ.2562
จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่4 จ านวน 2 วัน คือวันที ่16 และ 17 ธันวาคม 2562

ผู้รับรอง  1. นางอนัญญา ค าทวี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 2. นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่4

ประจ าปี พ.ศ.2562 ตามทีน่ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 2 วัน คือวันที ่16 และ 17 ธันวาคม 2562

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง
 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม การก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ.2562
ตามมติทีป่ระชุมเห็นชอบ ตามทีน่ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจ านวน 2 วัน คือวันที ่16 และ 17 ธันวาคม 2562

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  -  ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่4
เร่ืองรับรองรายงาน ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่30 สิงหาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ
การประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่4 
เมื่อวันที ่30 สิงหาคม 2562 ให้ทีป่ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่จกให้ทีป่ระชุม
ตามระเบียบวาระที ่1 - 5 จ านวน 7 หน้า

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุม ตามทีบั่นทึกการประชุมในวาระที ่2 ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว
กรณีทีข่าดตกและบกพร่องจะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ระชุม ได้มีมติให้การ
รับรองการประชุมทีผ่่านมาแล้ว
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วาระท่ีส าคัญ
ระเบียบวาระท่ี 3 ท่ีประชุม  - ไม่มี
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2562
เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 4.1.1 เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
/อนุมัติ ประธาน  - เนืองจากเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัต จะขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายและชี้แจงให้ทราบ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย เพ่ือให้สภารับทราบ
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ)

 - เนื่องด้วยเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เพ่ือเป็นการรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 ดังนั้น การพิจารณา
ผ่านสภาต้องท าเป็น 3 วาระรวดได้ โดยในวาระที ่2 ข้ันแปรญัตติ ก็ให้สภาทัง้หมดเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามและน าเทศบัญญัติมาประกาศใช้โดยให้ปิดประกาสไม่น้อยกว่า 7 วัน  ดังนั้น 
ขอให้ท่านประธานสภาหารือทีป่ระชุมจะพิจารณากรณีดังกล่าวเป็น 3 วาระรวดหรือไม่

ประธาน  - หารือทีป่ระชุม เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ.2562
จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวดหรือจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน

นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - ขอเสนอให้สภาพิจารณา 3 วาระรวด เพราะไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกับงบประมาณ

ผู้รับรอง 1.) นางวิฑูรย์ เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.) นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมตามทีน่ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 เสนอให้

สภาพิจารณา 3 วาระรวด
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งทีป่ระชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอย
ทัว่ไป พ.ศ.2562 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวด คือ วาระที ่1 ข้ันรับหลักการแห่งร่าง,วาระที ่2
ข้ันการแปรญัตติ และวาระที ่3 ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ และเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอร่างเทศบัญัติดังกล่าวให้สภาพิจารณา
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วาระท่ีส าคัญ
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - เทศบัญญัติฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
ต าบลลุ่มล าชีของเรา ส่วนรายละเอียดในหลักการ เหตุผล และรายละเอียดต่างๆ มอบให้
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอรายละเอียดให้สภาพิจารณาต่อไป

นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
 - การเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การจัดการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ.2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ "เทศบัญญัติว่าด้วยเร่ืองการจัดการมูลฝอยทัว่ไป"
เหตุผล โดยทีก่ารจัดการมูลฝอยทัว่ไปทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชนการจัดการมูลฝอยทัว่ไปทีเ่หมาะสมและถูกสุขลักษณะจะครอบคุมและ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยทัว่ไปมีข้ันตอน
การด าเนินการหลายข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทัว่ไป หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไป
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปของราชการส่วนท้องถ่ิน
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2562
โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทัว่ไปอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.) เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การจัดการมูลฝอย
ทัว่ไป พ.ศ.2562”
ข้อ 2.) เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชีต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลต าบลลุ่มล าชีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3.) ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะทีใ่ส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอ่ืนใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ล้ียงสัตว์ 
หรือทีอ่ื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทีเ่ป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนและส่ิงของที่
ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตราย
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ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทัว่ไปทีส่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวทีไ่หลชะผ่านหรือของเหลวทีอ่อกมาจากมูลฝอยทัว่ไป
ซ่ึงอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารทีใ่ช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย
ส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว
“ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานทีใ่ดๆ ทีเ่ป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 4.) ให้นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1 บทท่ัวไป
ข้อ 5.) การจัดการมูลฝอยทัว่ไปในเขตราชการส่วนท้องถ่ินเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ิน
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถ่ินอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถ่ิน

อาจมอบให้บุคคลใด ด าเนินการขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้องถ่ินหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไป
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วซ่ึง
ต้องจัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานทีม่ีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วและผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วดังกล่าว
แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ข้อ 6.) ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินจะมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยทัว่ไปแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดเขตพ้ืนทีท่ีร่าชการส่วนท้องถ่ิน
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการขนมูลฝอยทัว่ไปแทน หรือเขตพ้ืนทีก่ารอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการ
ขนมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 -5-
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
ข้อ 7.) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิง้ หรือท าให้มีข้ึนในทีห่รือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยทัว่ไป 
นอกจากถ่ายเท ทิง้ หรือก าจัด ณ สถานทีห่รือตามวิธีทีร่าชการส่วนท้องถ่ินก าหนดหรือจัดให้
ราชการส่วนท้องถ่ินจัดให้มีก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
ข้อ 8.) ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้
ด าเนินการขน และก าจัดมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้บุคคล
ซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดมูลฝอยทัว่ไป
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
ต้องด าเนินการขน และก าจัดมูลฝอยทัว่ไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขทีก่ าหนดไว้
ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ในการจัดการมูลฝอยทัว่ไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่วบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทัว่ไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเก่ียวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ส่วนท่ี 1 การเก็บมูลฝอยท่ัวไป
ข้อ 9.) เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทัว่ไป ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย
อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทัว่ไปด้วย
ข้อ 10.) ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก
หรือถุงทีท่ าจากวัสดุอ่ืนทีม่ีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร่ัวซึม ขนาดเหมาะสม 
และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก

(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่
ท าความสะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยถุง
หรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความทีท่ าให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 11.) ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทัว่ไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณทีเ่หมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น
เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ
ทีเ่หมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ
ข้อ 12.) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ทีม่ีจ านวนห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้องข้ึนไป หรือมีพ้ืนทีใ่ช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรข้ึนไป
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานทีใ่ดๆ ทีม่ีปริมาณมูลฝอยทัว่ไปต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีทีพั่กรวมมูลฝอย
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ทัว่ไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับทีม่ีขนาดใหญ่
ตามความเหมาะสมหรือตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 13.) ทีพั่กรวมมูลฝอยทัว่ไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะทีม่ีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะ
รองรับมูลฝอย ทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ามารถบรรจุมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่าสองวัน

(2) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือ
น้ าเข้า ท าด้วยวัสดุทีท่นทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(3) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด

(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณทีต้ั่งสถานทีพั่กรวมมูลฝอยทัว่ไป มีข้อความทีม่ีขนาด

เห็นได้ชัดเจนว่า “ทีพั่กรวมมูลฝอยทัว่ไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอทีพั่กรวม
มูลฝอยทัว่ไปต้องต้ังอยู่ในสถานทีส่ะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทัว่ไปและอยู่ห่าง
จากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ระกอบหรือปรุงอาหาร ตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ิน
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 14.) ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ท าจากวัสดุทีท่ าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก
และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

(2) มีข้อความว่า“มูลฝอยทัว่ไป”หรือ“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม”่ แล้วแต่กรณี 
และมีขนาดและสีของข้อความทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจนข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและ
มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีปริมาตรต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร่ัวซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย
มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม
ข้อ 15.) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณทีเ่หมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงท าความสะอาดง่าย 
มีรางหรือท่อระบายน้ าทิง้หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามทีก่ฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ระกอบหรือปรุงอาหาร
ตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 16.) ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่ในทีห่รือทางสาธารณะ
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ตามความเหมาะสม
ข้อ 17.) ราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการเก็บมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่า
บริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงท าหน้าทีเ่ก่ียวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย
ทัว่ไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 18.) ในกรณีทีร่าชการส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการเก็บขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ทีจั่ดให้มีสถานทีคั่ดแยกมูลฝอย
ทัว่ไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นพ้ืนทีเ่ฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทัว่ไป
ทีจ่ะน าเข้ามาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือทีส่ะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระ

ล้างร่างกาย
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการ

ทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(8) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิง้ทีร่ะบายออกสู่ภายนอกเป็น 

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอย ในลักษณะทีไ่ม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการ
ส่วนท้องถ่ินทีวิ่สาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นต้ังอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถ่ินก ากับดูแล
การด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ 19.) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยทัว่ไปทิง้ส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ของเสียจากวัตถุดิบของเสียทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ  
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทัว่ไป
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ส่วนท่ี 2 การขนมูลฝอยท่ัวไป
ข้อ 20.) ราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการขนมูลฝอยทัว่ไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ให้ด าเนินกิจการรับท าการขนมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงท าหน้าทีข่นมูลฝอยทัว่ไป และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ป้องกันอุบัติเหตุทีอ่าจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
เคร่ืองมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปด้วยผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอย
ทัว่ไป ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขทีเ่จ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 21.) การด าเนินการขนมูลฝอยทัว่ไปต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย
หรือตามทีร่าชการส่วนท้องถ่ินก าหนด

(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไปทีม่ีลักษณะตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมี
การท าความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกับการขนมูลฝอยทัว่ไป และบริเวณทีจ่อด
เก็บยานพาหนะเป็นประจ าทุกวัน

(3) ต้องจัดให้มีสถานทีล้่างยานพาหนะ รวมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการขนมูลฝอย
ทัว่ไปทีม่ีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย 
มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ

(4) บริเวณทีจ่อดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือ
ท่อระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารทีไ่ม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

(5) ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทัว่ไป เพ่ือป้องกันการลักลอบทิง้
ข้อ 22.) ยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทัว่ไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ร่ัวซึม มีลักษณะปกปิด 
เป็นแบบทีง่่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทัว่ไป 

(2) มีการป้องกันหรือมีการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพ่ือมิให้ร่ัวไหล
ตลอดการปฏิบัติงานและน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย

(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
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กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ด าเนินการ

เก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการส่วนท้องถ่ินด้วยตัวหนังสือทีม่ีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ทีภ่ายนอกตัวถัง
ด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ทีย่านพาหนะขน
มูลฝอยทัว่ไปในบริเวณทีบุ่คคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือ
นิติบุคคล เลขทีใ่บอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือทีม่ีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ทีภ่ายนอก
ตัวถังด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ทีย่านพาหนะขน
มูลฝอยทัว่ไปในบริเวณทีบุ่คคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 23.) ในกรณีทีม่ีความจ าเป็น ราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ิน
มอบให้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน 
และบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอย
ทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทัว่ไปก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทัว่ไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ
และการขนถ่ายทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทัว่ไปทีต้่องพักรอ
การขนถ่ายมีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างทีเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน 
หรือการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(3) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและน้ าทิง้ทีร่ะบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่อาคารทีไ่ม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัด
น้ าเสีย
ส่วนท่ี 3 การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ข้อ 24.) ราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทัว่ไปภายใต้

การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ให้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงท าหน้าทีก่ าจัดมูลฝอยทัว่ไป 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุทีอ่าจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย 
ตลอดจนเคร่ืองมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณสถานทีก่ าจัดมูลฝอยทัว่ไปด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่
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ก าจัดมูลฝอยทัว่ไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรมให้
มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25.) การก าจัดมูลฝอยทัว่ไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทัว่ไป และมีมาตรการ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยทัว่ไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทัว่ไป เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดล้อม

(2) ไม่น าส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทัว่ไป
ข้อ 26.) การก าจัดมูลฝอยทัว่ไปให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ
(4) การก าจัดแบบผสมผสาน
(5) วิธีอ่ืนตามทีรั่ฐมนตรีก าหนด

ข้อ 27.) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้

(1) มีสถานทีต้ั่งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 เหตุร าคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย

(2) มีพ้ืนทีแ่นวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานทีฝั่งกลบมูลฝอยทัว่ไป
เพ่ือจัดเป็นพ้ืนทีส่ าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการ
ฝังกลบ และปัญหากล่ินรบกวน

(3) มีระบบป้องกันการปนเป้ือนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม

(4) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย
ทีส่ามารถป้องกันการปนเป้ือนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิง้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกคร้ังทีม่ีการน ามูลฝอยทัว่ไปไปฝังกลบ 
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบ
เซนติเมตรหรือวัสดุอ่ืนทีเ่หมาะสมเพ่ือป้องกันกล่ิน การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค รวมทัง้ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
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(6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน

หรือการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบเผาท าลาย
ก๊าซหรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน

(8) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการ
ฝังกลบ ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถ่ินด้วย
ข้อ 28.) การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) มีสถานทีต้ั่งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนทีเ่หมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทัว่ไป 
มีการระบายอากาศและแสงสว่างทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(2) มีทีพั่กรวมมูลฝอยทัว่ไปทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(3) มีพ้ืนทีแ่นวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานทีเ่ผามูลฝอยทัว่ไปเพ่ือจัดเป็น

พ้ืนทีส่ าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและ
ปัญหากล่ินรบกวน

(4) ต้องเผามูลฝอยทัว่ไปทีอุ่ณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศทีป่ล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทัว่ไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิง้อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคฝุ่นละอองกล่ินเสียงความส่ันสะเทือน
หรือการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้อง

(6) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัดและน้ าเสียใดๆทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนภายในสถานที่
ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(7) มีพ้ืนทีส่ าหรับเก็บเถ้าหนักทีม่ีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมีระบบ
ในการน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ าโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ทีม่ีการป้องกันน้ าชะข้ีเถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดินหรือมีระบบ
การน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน

(8) มีพ้ืนทีส่ าหรับเก็บเถ้าลอยทีม่ีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมีระบบ
ในการน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ าโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)
 ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหรือมีระบบการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ข้อ 29.) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีสถานทีต้ั่งเหมาะสม
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทัว่ไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพซ่ึงอาจมีอาคาร

ทีม่ีขนาดพ้ืนทีเ่หมาะสมและมีการระบายอากาศและแสงสว่างทีเ่พียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว

 -12-
สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
(3) มีระบบบ าบัดกล่ินจากมูลฝอยทัว่ไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทัว่ไป
(4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคฝุ่นละอองกล่ินเสียงความส่ันสะเทือน

หรือการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้อง

(5) มูลฝอยทัว่ไปจากการคัดแยกส่วนทีห่มักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้
ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการน ามูลฝอยทัว่ไปทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

(6) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทัว่ไปน้ าเสียจากสถานทีคั่ดแยกและสถานทีห่มักท าปุ๋ย
หรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

(7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพบ่อหมักต้องเป็นระบบปิดมีการน าก๊าซชีวภาพ
ไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิง้กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน
ข้อ 30.) การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทัว่ไปมากกว่าหนึ่งวิธี
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีทีก่ าหนดตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 3 ใบอนุญาต
ข้อ 31.) ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ข้อ 32.) ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยทัว่ไปโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถ่ินจะต้องย่ืน
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆระบุ...........)
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
(3) อ่ืนๆ ตามทีร่าชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ข้อ 33.) เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ย่ืนค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีทีม่ีเหตุจ าเป็นทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ัง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละ
ไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ด้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ 
หากเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค าขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกคร้ัง
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ข้อ 34.) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามทีเ่ห็นสมควร) 
วันนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว
ข้อ 35.) บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืน
ค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 36.) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ระกอบกิจการ
ข้อ 37.) ในกรณีทีใ่บอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระทีส่ าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุด ตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีใ่บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกอบด้วย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่หลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย
ข้อ 38.) ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองทีก่ าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับใบ
อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ทีเ่ห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 39.) เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุทีจ่ะต้องถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก

(2) ต้องค าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองทีก่ าหนด
ไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
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ข้อ 40.) ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีทีไ่ม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว 
ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในทีเ่ปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา
หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้ว
ต้ังแต่เวลาทีค่ าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณี
ข้อ 41.) ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการทีถู่กเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันทีถู่กส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 4 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 42.) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ด ๆ ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนทีก่ารให้บริการขน
มูลฝอยทัว่ไป ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเขตพ้ืนทีท่ีร่าชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก าจัดมูลฝอยทัว่ไปแก่ราชการ
ส่วนท้องถ่ินตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทัง้นี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอย
ทัว่ไป ราชการส่วนท้องถ่ินจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง
ข้อ 43.) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันทีม่ารับใบอนุญาตส าหรับกรณีทีเ่ป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับกรณีทีเ่ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทียั่งด าเนินกิจการ
นั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมทีค้่างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไปในกรณีทีผู้่มีหน้าทีต้่องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง
ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้น
หยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน
ข้อ 44.) บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
หมวด 5 ค่าบริการข้ันสูง
ข้อ 45.) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวด 6 บทก าหนดโทษ
ข้อ 46.) ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามทีก่ าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ ณ วันที ่..............................................

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

ต าแหน่ง ................................................................................
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วาระท่ีส าคัญ

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

ต าแหน่ง ........................................................

ค่าธรรมเนียมทีร่าชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถ่ินตามมาตรา 20 (4) 
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ
ในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ในการก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนทีร่าชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บขน 
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
เร่ือง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2562

เห็นชอบ

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต

 -16-
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ข้อ 1.) ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา 19

โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ

(ก) รับท าการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมลูฝอยทัว่ไป ฉบับละ 5,000 บาท

(ข) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอยทัว่ไป ฉบับละ 7,500 บาท

(ค) รับท าการเก็บ และขนมลูฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 10,000 บาท

(ง) รับท าการก าจัดมลูฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 15,0000บาท

รายการ ค่าธรรมเนียม

ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ค่าก าจดัมูลฝอยท่ัวไป

ข้อ 2.) มลูฝอยทัว่ไป

(ก) มลูฝอยทัว่ไป เป็นรายเดือน

1.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งไมเ่กิน 10 ลิตร เดือนละ 15 บาท เดือนละ 15 บาท

2.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งไมเ่กิน 20 ลิตร เดือนละ 65 บาท เดือนละ 155 บาท

3.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไมเ่กิน หน่วยละ 65 บาท หน่วยละ 155 บาท

500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตรา

ต่อหน่วย (เศษไมเ่กิน 10 ลิตรให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย

และเศษเกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นหร่ึงหน่วย)

4.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไมเ่กิน เดือนละ 3,250 บาท เดือนละ 8,000 บาท

1 ลูกบาศก์เมตร

5.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศ์เมตร หน่วยละ 3,250 บาท หน่วยละ 8,000 บาท

ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศ์กเมตรในอัตราต่อ

หน่วย (เศษไมเ่กินคร่ึงลูกบากศ์กเมตร ให้คิดเป็น

คร่ึงหน่วย เศษเกินคร่ึงลูกบากศ์เมตรให้คิดเป็นหนึ่ง

หน่วย)

ค่าธรรมเนียม
รายการ
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ดังนั้น ร่างเทศบัญญัติทีไ่ด้เสนอให้สภาพิจารณาหากเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ขอให้สภา
ได้พิจารณาเห็นชอบในการรับหลักการแห่งร่างต่อไป

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
นายบุญล้อม หม่ืนจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว ขยะมูลฝอยต่างๆทีท่างเทศบาลฯไปเก็บตามหมู่บ้านทัง้ 22 หมู่บ้าน
แล้วขยะมูลฝอยทีเ่ก็บมาได้นั้นเทศบาลฯจะน ามาทิง้ตรงไหน

นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 - ก่อนอ่ืนพอตราเป็นเทศบัญญัตินี้แล้ว ก็จะท าแผนออกประชาคมเก่ียวกับการหาทีท่ิง้ขยะมูลฝอย 
ของทัง้ 22 หมู่บ้าน 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง การจัดการมูลฝอยทัว่ไป

พ.ศ.2562 ตามทีค่ณะผู้บริหารเสนอในวาระที ่1 ข้ันการรับหลักการแห่งร่าง
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
4.1.2) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 2 ข้ันการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ประธาน  - ระเบียบวาระที 2 ข้ันการแประญัตติ เนื่องจากการพิจารณาเทศบัญญัติไม่ใช่เร่ืองงบประมาณ
ดังนั้นคงไม่ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ให้ถือว่าสภาทัง้หมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
และสอบถามทีป่ระชุมมีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมขอความเห็นชอบ เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที ่2 ข้ันการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ค่าก าจดัมูลฝอยท่ัวไป

ข้อ 2.) มลูฝอยทัว่ไป

(ก) มลูฝอยทัว่ไป เป็นรายเดือน

1.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งไมเ่กิน 10 ลิตร เดือนละ 15 บาท เดือนละ 15 บาท

2.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งไมเ่กิน 20 ลิตร เดือนละ 65 บาท เดือนละ 155 บาท

3.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไมเ่กิน หน่วยละ 65 บาท หน่วยละ 155 บาท

500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตรา

ต่อหน่วย (เศษไมเ่กิน 10 ลิตรให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย

และเศษเกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นหร่ึงหน่วย)

4.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไมเ่กิน เดือนละ 3,250 บาท เดือนละ 8,000 บาท

1 ลูกบาศก์เมตร

5.) กรณีทีม่ปีริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศ์เมตร หน่วยละ 3,250 บาท หน่วยละ 8,000 บาท

ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศ์กเมตรในอัตราต่อ

หน่วย (เศษไมเ่กินคร่ึงลูกบากศ์กเมตร ให้คิดเป็น

คร่ึงหน่วย เศษเกินคร่ึงลูกบากศ์เมตรให้คิดเป็นหนึ่ง

หน่วย)

ค่าธรรมเนียม
รายการ

ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ค่าก าจดัมูลฝอยท่ัวไป

(ข) มลูฝอยทัว่ไป เป็นคร้ังคราว

1.) กรณีทีม่ปีริมาณไมเ่กิน 500 ลิตร คร้ังละ 125 บาท หน่วยละ 130 บาท

2.) กรณีทีม่ปีริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไมเ่กิน คร้ังละ 245 บาท หน่วยละ 250 บาท

1 ลูกบาศก์เมตร

3.) กรณีทีม่ปีรมาณเกิน 1 ลุกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น หน่วยละ 245 บาท หน่วยละ 250 บาท

หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบากศ์เมตรในอัตราต่อหน่วย

(เศษไมเ่กินคร่ึงลูกบากศ์เมตร ให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย 

เศษเกินคร่ึงลูกบากศ์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

(ค) มลูฝอยทัว่ไปกรณีสถานทีพั่กนักท่องเทีย่ว ให้คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท

ต่อคนต่อวัน

รายการ
ค่าธรรมเนียม



วาระท่ีส าคัญ
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง
4.1.3) เร่ือง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2562

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบการพิจารณา เร่ือง การจัดการมูลฝอยทัว่ไป พ.ศ.2562

ในวาระที ่3 ข้ันการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ปี พ.ศ.2562
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ือง อ่ืนๆ นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามคณะผู้บริหารเก่ียวกับงบประมาณทีจ่ะช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าราญจิต 
บ้านวังกุ่ม ทีติ่ดกับเทศบาล เนื่องจากช่วงนี้มีจ านวนเด็กเพ่ิมข้ึน ดังนั้น สถานทีรั่บประทานอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนต้องออกมานั่งทานข้างนอก ถ้าช่วงฤดูฝนคงจะยากล าบาก อยากให้ 
คณะผู้บริหารหางบประมาณก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือส าหรับเด็กนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
ได้สะดวกสบายไม่ต้องเจอฝนเจอแดด

นางอนัญญา ค าทวี สมาชิสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
 - สอบถามคณะผู้บริหาร เร่ือง โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านโนนน้อย ได้ท าหนังสือถึงโยธาธิการ
และผังเมืองหรือยังทีจ่ะให้มาซ่อมแซมกลัวจะหมดสัญญาค้ าประกันเสียก่อน ถ้าท าไปแล้วจะขอ
ส าเนาหนังสือจะได้ไปติดตามและเร่ืองไฟไหม้อยากให้งานป้องกันช่วยกันดูแลขยะริมทางทีช่าวบ้าน
ชอบน าเอามาทิง้ แล้วก็ชอบเผาขยะท าให้ไฟลุกลามไปทัว่

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี

 - ชี้แจง เร่ืองงบประมาณต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าราญจิต บ้านวังกุ่ม ให้ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯชี้แจง ส่วนเร่ืองบันไดพนังก้ันแม่น้ าชีบ้านโนนน้อยทรุดตัวลง ได้ท าหนังสือประสาน 
ไปทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้แล้ว ตอนนี้คือรอค าตอบจากโยธาธิการจังหวัดว่าจะให้
ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมได้วันไหนเด๋ียวจะแจ้งให้ท่านสท.ทราบอีกคร้ัง

ประธาน  - เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจง

 

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ
นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 - ตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามกรณีดังกล่าวก็ได้ไปดูสภาพปัญหาของพ้ืนทีแ่ล้ว แต่เนื่องจากอาคาร
เป็นอาคารใหม่ซ่ึงออกแบบมาจะมีรอยต่อถ้าไปด าเนินการในช่วงประกันเกรงว่าจะมีปัญหา จะขอดู
สัญญาก่อสร้างก่อน หากไม่มีผลอะไรทางกองการศึกษาก็มีงบค่าวัสดุก่อสร้างก็พอทีจ่ะด าเนิน
การได้ แต่ต้องของความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการช่วยกันด าเนินงาน
เพราะเทศบาลมีหลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้งบมาด าเนินการเพ่ือศูนย์ฯเดียวก็คงไม่ได้ ซ่ึงทาง
เทศบาลเท่าทีด่ าเนินการได้ก็คือ ออกเป็นค่าวัสดุให้ชุมชนเป็นแรงงานในการด าเนินการ แต่ก็แจ้งให้
ทางศูนย์ท าหนังสือเข้ามาแล้ว
 - ขอแจ้งก าหนดการ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที ่20 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีการจัดแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ 
1.) ว่ิงทางตรง 30 เมตร ชาย-หญิง
2.) ว่ิงผลัดถือผ้า 30 เมตร ทีมผสม 5 คน

3.) โยนบอลเข้าตะกร้า ทีมผสม 5 คน
4.) เตะบอลเข้าประตู ชาย-หญิง
และขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 

ประธาน  - สอบถามทีป่ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.50 น.

ผู้จดรายการการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ว่าที ่ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก 
(ชาติชาย ใครกระโทก)



ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  
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(นายประยูร พันธ์ุกุ่ม)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน)

สายฝน  โสวิชัย

ตรวจถูกต้อง

บุญล้อม  หมื่นจิตร
(นายบุญล้อม  หมื่นจิตร)

ตุ่น  ทุมพันธ์
(นายตุ่น  ทุมพันธ์)

สมัย  ป้อจัตุรัส

ยุทธศักด์ิ  ศรีษะเทียน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประยูร พันธ์ุกุ่ม

(นางสายฝน  โสวิชัย)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมัย  ป้อจัตุรัส


