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หลักการ
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554
เหตุผล
เนื่องจาก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554
มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการมูลฝอยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 อีกทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าต หนัง สือรับรองการแจ้งและ การ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และเป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
สารภี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกู ลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2554 และให้มีเทศบัญญัตเิ ทศบาลตำบลสารภีว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ออก
ข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชน
ที่เปิด
ให้ประชาชนเข้าไปได้ กำหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและกิจการอื่นใด ที่
จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 อีกทั้ง ให้มี
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ บริก ารในการจัด การสิ่ง ปฏิก ู ลและมู ลฝอยให้เ ป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสารภี และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลสารภีตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง การกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2554
หมวด 1
บททั่วไป
...............................
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
แต่ไม่หมายความรวมถึง
(1) มูลฝอยติดเชื้อ
(2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ

-2(3) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ
นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย ติด
เชื้อ
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ
สาร
ออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้ม ที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายรวมถึงมูล ฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมู ล ฝอย
ทั่วไปซึ่งอาจจะประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น
ที่
อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลสารภีและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
ดำเนินการตามกฎหมาย
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสารภีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 6 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่เทศบาลตำบลสารภีกำหนดหรือจัดให้
ให้เทศบาลตำบลสารภีจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ
หรือกำหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 7 การดำเนินการ เก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไป เป็นอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตำบลสารภีอาจร่วมกั บหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการ ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของเทศบาล

-3บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 8 มิให้ใช้บัง คับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ
กำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 8 ห้ามผู้ใดดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้
บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจของ
เทศบาลและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
หมวด 2
การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
.............
ส่วนที่ 1
การเก็บมูลฝอยทั่วไป
....................
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย
ที่
อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย
นำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย
เทศบาลตำบลสารภีอาจออกเทศบัญญัติหรือระเบียบหรือประกาศ กำหนดให้มีการคัดแยก
มูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่สำหรับรองรับ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปในอาคารหรือสถานที่ของตน หรือที่อยู่ในความครอบครองของตน ที่สำหรับรองรับ
สิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปต้องมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงและสั ตว์อื่นได้ตามแบบที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะนำ
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
ของที่รองรับมูลฝอยทั่วไปให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งจัดวางให้ถูกสุขลักษณะและให้มีฝาปิด
ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ มีหน้าที่รักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่ของตนที่อยู่ในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอยทั่วไป และไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไป
ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 14 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ หรือ
ที่
สาธารณะอื่นใด เช่น ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลอนุญาตให้จดั ตั้ง
หรือได้จัดตั้งที่รองรับมูลฝอยทั่วไปไว้ให้โดยเฉพาะ

-4ข้อ 15 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มีมูลฝอยติดเชื้อปะปนลงในระบบ
การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 16 ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ นอกภาชนะที่รองรับ
ที่เทศบาลได้จัดไว้
ข้อ 17 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องนำที่รองรับมูลฝอยมาวางไว้
หน้าอาคารหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเทศบาลสามารถเข้าเก็บ
ขน
มูลฝอยได้โดยสะดวกตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ 18 เจ้าของเศษวัสดุก่อสร้างต้องเก็บ ขน เศษวัสดุก่อสร้างนำไปกำจัดด้วยตนเอง
ข้อ 19 ห้ามผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสารภี หรือบุคคลซึ่งเทศบาลตำบลสารภี
มอบให้ดำเนินการแทน เก็บ ขน คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยทั่วไปในที่สำหรับรองรับ รถเก็บขน หรือในสถานที่
สำหรับเท ทิ้ง มูลฝอยใด ๆ ของเทศบาล เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตามข้อ 8
ข้อ 20 ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่าได้ปล่อยให้มีมูลฝอยและสะสมหมักหมม
จำนวนมาก ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือมองเห็นจากที่สาธารณะ จะต้องจัดการเก็บขนตามคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในกำหนดเวลา เมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้ครอบครองสถานที่ หรืออาคารจะต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสารภี ทำการเก็บขนจากสถานที่ดังกล่าวซึ่งตนครอบครอง และ
ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
ข้ อ 21 เจ้ า ของหรื อผู ้ ค รอบครองอาคารอยู ่อ าศั ยรวม อาคารชุ ด หอพั ก หรื อ โรงแรม
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือ เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไป
ตามข้อ 22 ข้อ 23 หรือข้อ 24 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 22 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 24 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ า
สองวัน
(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึม หรือน้ำเข้า
ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ
(3) มี ร างหรื อ ท่ อ ระบายน้ำ เสี ย หรื อ ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย เพื ่ อ รวบรวมน้ำ เสี ย ไปจั ดการ
ตามที่กฎหมายกำหนด

-5(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(5) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย
ทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 23 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ 21
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายเทและ
เทมูลฝอย
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย นำ
กลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บน
ภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 24 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนำโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวมรวมและ
ป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
(2) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้ง อยู่ในบริเวณที่
เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่น คง
แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25 ให้เทศบาลตำบลสารภีจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ตามข้อ 12 หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 24
ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่เทศบาลตำบลสารภีกำหนด
ข้อ 26 เทศบาลตำบลสารภีหรือบุคคลตามข้อ 8 ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
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ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 27 ในกรณีที่เทศบาลตำบลสารภีหรือบุคคลตามข้อ 8 จัดให้มีสถานที่คัดแยกมู ล ฝอย
ทั่วไป ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำเข้ามา
คัดแยกได้ และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระ
ล้างร่างกาย
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(8) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้ า
หรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งเทศบาลตำบลสารภีที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้เทศบาลตำบล
สารภีกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ 28 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่ง กำเนิด
มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก
วัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ 2
การขนมูลฝอยทั่วไป
...................
ข้อ 29 เทศบาลหรือผู้ดำเนินการแทนหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

-7ข้อ 30 เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการขนมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) แยกขนมูลฝอยทั่วไป หรือกำหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามประเภทหรือตามที่
เทศบาลกำหนด
(2) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมู ลฝอย
ทั่วไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) ใช้ ย านพาหนะขนมูล ฝอยทั ่ ว ไปที ่ ม ีล ั ก ษณะตามที ่ ก ำหนดในข้ อ 31 และต้ อ งดู แ ล
ยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป
เป็นประจำทุก วันโดยสถานที่ ล้ างทำความสะอาดดัง กล่า วต้องมี ลัก ษณะเป็นพื้น เรี ยบ แข็ง แรง ทนทาน
มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่ าย มีรางหรือท่อระบายน้ำ เสี ยหรือระบบบำบั ดน้ ำ เสี ย
เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนดและมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน
(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการ
ดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ
ข้อ 31 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการ
บรรจุขนถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
(2) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยทั่วไป เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงานและสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย
(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญ ญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด ความรำคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน
กรณีบุคคลตามข้อ 8 ให้แสดงชื่อ เทศบาลตำบลสารภีด้ว ยตัวหนัง สื อที่ม ีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดง
แผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลตามข้อ 8 ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือ
ที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้ง สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป
พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น
ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 32 ในกรณีที่มีความจำเป็น เทศบาลตำบลสารภีหรือบุคคลตามข้อ 8 อาจจัดให้มีสถานี
ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำ เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย

-8(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือ
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนที่ 3
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป
.................
ข้ อ 33 เทศบาล หรื อ ผู ้ ด ำเนิ น การแทน หรื อ ผู ้ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั กงานท้องถิ่น
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุ ค คล
ที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอย
ทั่วไปด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 34 เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ 35 โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงาน
กำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่ง ผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(2) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุ มชน มากำจัด
ร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 35 การกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดำเนินการทางวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ
(4) การกำจัดแบบผสมผสาน
(5) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 36 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาตามข้อ 34 (1) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

-9(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุ
รำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็น
พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญ หา
กลิ่นรบกวน
(3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ ใต้ด ินจากน้ ำชะมูล ฝอย โดยมีการบดอันก้ น บ่ อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้ง นี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) มีระบบรวมรวมน้ำชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการ
ฝัง กลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่น
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรครวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก๊าซหรือ
มีระบบการนำก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(8) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบ
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ข้อ 37 การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
ตามข้อ 34 (1) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่าง
และการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(2) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 22
(3) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่
สำหรั บ ปลู ก ต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ ำ ผิว ดิ น เพื ่ อ ลดปั ญ หาด้า นทั ศ นีย ภาพจากการเผาและปัญ หา
กลิ่นรบกวน
(4) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไ ม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือ
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัด
ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-10(7) มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการ
นำเถ้าหนักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มี
การ
ป้องกันน้ำชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนำเถ้าหนัก
ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น
(8) มีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการ
นำเถ้าลอยออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนำเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ 38 การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ 34(1) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
(3) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือ
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบ
กำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอย
ทั่วไปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(6) ต้องบำบัดน้ำชะมูลฝอยทั่วไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุ๋ยหรือ ทำ
ก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน
ข้อ 39 การกำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี
ต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 34 และข้อ 35 หรือข้อ 36
ส่วนที่ 4
การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
....................
ข้อ 40 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลใช้บังคับในเขตเทศบาล การจัดการสิ่งปฏิกูล
ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี้
(1) ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอื่นใด
เช่น ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ
(2) ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปวางในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บ
อย่าให้มีสิ่งปฏิกูลรั่วหรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก
(3) ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่หรือ
ทางสาธารณะ

-11(4) ห้ามผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล หรือบุคคลซึ่งเทศบาลตำบลสารภีมอบให้ดำเนินการ
แทน ถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในที่สำหรับรองรับ รถเก็บขน เรือเก็บขน สถานที่เท เก็บ หรือพัก
สิ่งปฏิกูลของเทศบาล เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตามข้อ 8
(5) ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มีมูลฝอยติดเชื้อปะปนลงในระบบการ
เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หมวด 3
การอนุญาตและการออกใบอนุญาต สำหรับผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
..............................
ข้อ 41 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล จะต้องยื่นคำขอ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลประกาศกำหนด
ข้อ 42 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 43 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย
(1) รถเก็บ ขนมูลฝอย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก
(2) รถสำหรับเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องมีข้อความว่า “รถเก็บ ขน มูลฝอย” โดยแสดง
ทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ สถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขนาดตัวอักษร
สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
(3) สีของรถเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด
(4) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะปกปิดมิดชิดป้องกันกลิ่น และสัตว์พาหะ
นำโรค สามารถป้องกันมิให้มูลฝอยหกล้นหรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้ายและต้องไม่รั่วซึม
(5) มีผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
(6) ในการกำจัดมูลฝอย ต้องมีระบบกำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลตามที่เทศบาลกำหนด
(7) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดมูลฝอยเป็นของตนเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีแหล่งกำจัดมูลฝอย
ที่เป็นของทางราชการหรือเอกชนใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับกำจัดให้
ข้อ 44 วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ
(1) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง ถุงมือและผูกผ้า
ปิดปาก-จมูก
(2) ต้องจัดเก็บมูลฝอยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ขณะขนย้ายต้องไม่ทำให้มูลฝอย
ตกหล่น ฟุ้งกระจาย และน้ำหกเรี่ยราดตามท้องถนน

-12(3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) คิดค่าบริการไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
(5) มีหลักประกันในการดำเนินธุรกิจตามที่เทศบาลกำหนด
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำสั ่ง ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และคำแนะนำของเจ้ าพนั ก งาน
สาธารณสุข
ข้อ 45 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
(1) รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(2) รถสำหรับเก็บ ขน และถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องมีข้อความว่า “รถสูบสิ่งปฏิกูล” โดยแสดง
ทะเบี ย นใบอนุญาตของเทศบาล ชื ่ อ บริ ษ ัท หรื อ ชื ่ อ เจ้ าของกิ จ การ สถานที ่ อ ยู ่ และหมายเลขโทรศัพท์
ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
(3) สีของรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด
(4) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและป้องกันแมลง
และสัตว์นำโรคได้ และมีฝาปิดอยู่ด้านบน
(5) ท่อ หรือสายที่ใช้สูบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
(6) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูล และต้องติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล
(7) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังใส่น้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(8) มีผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มแข็ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
(9) ในการกำจั ด สิ ่ ง ปฏิ กู ล ต้ อ งมี ร ะบบบำบั ด หรื อ กำจั ด สิ ่ ง ปฏิ ก ู ล ที ่ถ ู ก หลั ก สุ ข าภิ บาล
ตามที่เทศบาลกำหนด
(10) กรณีที่ไม่มีระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลเป็นของตนเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่า
มีแหล่งบำบัดหรือกำจัดที่เป็นของทางราชการหรือของเอกชนใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็น
ผู้รับบำบัดหรือกำจัดให้
ข้อ 46 วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ
(1) ขณะทำการสูบสิ่งปฏิกูล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีผ้าปิดปาก-จมูก สวมถุงมือยางและรองเท้า
หนังยางหุ้มแข้ง สำหรับปฏิบัติงาน
(2) ทำความสะอาดท่อ หรื อ สายที่ ใ ช้ ส ูบ สิ ่ง ปฏิ กู ล หลั ง จากสูบ สิ ่ง ปฏิ กู ล เสร็จ แล้วและ
ให้ทำความสะอาดท่อและสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(3) ทำความสะอาดรถที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว
และจัดให้น้ำเสียที่เกิดจากการล้างผ่านระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
(4) ต้องทำการสูบสิ่งปฏิกูลด้วยความเรียบร้อย ไม่ทำหกเรี่ยราด กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด
ต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ
(5) ทำความสะอาดถุงมือยางและรองเท้าทุกวันที่ปฏิบัติงาน
(6) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(7) คิดค่าบริการไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
(8) จัดให้มีมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบการ เช่น
ในขณะขนย้ายสิ่งปฏิกูลต้องปิดฝาส่วนบรรจุให้มิดชิดไม่ให้หกเรี่ยราดหรือส่งกลิ่น
(9) มีหลักประกันในการดำเนินธุรกิจตามที่เทศบาลกำหนด

-13(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ข้อ 47 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดัง กล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
แล้วแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน ในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคำขอคืนให้แก่
ผู้ขอใบอนุญาตเพื่อแก้ไข ต้องส่งคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ที่ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอซึ่งรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัติ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ ญาต หรือยัง ไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน 15 วัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา
ตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 48 ผู้ได้รับใบอนุญ าตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดัง กล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 49 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง
ข้อ 50 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 51 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลเท่านั้น
ข้อ 52 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบพร้ อ มหลั กฐานที ่เ ทศบาลกำหนดก่อ นใบอนุญ าตนั ้น จะสิ้ นอายุ และเมื ่ อ ได้ย ื ่นคำขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
ข้อ 53 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต หรือไม่ประสงค์
ประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลกำหนด

จะ

ข้ อ 54 หากปรากฏว่าใบอนุญ าตสูญ หาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน

-14ข้อ 55 การออกใบแทนใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) ให้ใช้แบบที่กำหนด โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับ และมีวัน เดือน ปี
ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด
ใน
สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และระบุเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 56 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญ าตได้ ภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 57 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า

ผู้รับ

ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
ข้อ 58 คำสั่งพักใช้ใบอนุญ าต หรือคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต ต้องทำเป็นหนัง สือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวต้องส่งคำสั่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของ
ผู้
ได้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นได้รับคำสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 59 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ที่

ข้อ 60 ผู้ได้รับใบอนุญ าตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะเรียกเก็บค่าบริก าร
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสารภี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
ลำดับ
1.

2.

3.

รายการ
อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์ต่อไป
ลูกบาศก์เมตรละ
1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจำเดือน
2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำเดือน
ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
2.1.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
2.1.2 วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
เดือนละ
2.1.3 วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
เดือนละ
2.1.4 วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
เดือนละ
2.1.5 วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ
2.1.6 วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
เดือนละ
2.1.7 วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
เดือนละ
2.1.8 วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
เดือนละ
2.1.9 วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
เดือนละ
2.2 ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปประจำเดือน
ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป
2.2.1 วันหนึ่ง ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
2.2.2 วันหนึ่ง เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือ เศษของลูกบาศก์เมตร
อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
3.1 ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
3.2 เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือ เศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ

บาท
250
250

20
40
60
80
100
200
300
400
500
2,000
2,000
150
150
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ลำดับที่

รายการ

1.

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
เก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
1.1 รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
1.2 รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป

ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาท)

5,000
5,000

