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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖4 
************************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองลาด  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลหนองลาด  ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองลาด  สมัยสามัญที ่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันที่  2๗  กรกฎาคม  ๒๕6๔  
และผู้ว่าจังหวัดสกลนครให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอวาริชภูมิ  ที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผยแล้วเจ็ดวัน โดยสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองลาด ในวันเวลาราชการ   พร้อมนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.nongladwarich.go.th  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. 2564 

 ………………………………………………….....................  
 

หลักการ 
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาดว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 

เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553     
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ
หลายขั้นตอนตั้งแต่ การเก็บ ขน และก าจัด ไว้เป็นเฉพาะ ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  และกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560  กฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลหนองลาด จึงได้ปรับปรุง
เทศบัญญัติว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ฉบับ คือ เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  

พ.ศ. 2564 
......................................................................... 

 

          โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไปอาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย มาตรา 
34/2 และมาตรา 34/3 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาด และโดยความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2564” 
 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาดแล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบล
หนองลาด ในส่วนที่ได้ตราไว้ และในบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืนแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียวัตถุดิบของเสียที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 
  “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 
  “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยทั่วไป ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมราชการส่วนท้องถิ่น 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองลาด 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองลาด 
  “เทศบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
 

  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้
อ านาจ ออกจากระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

………………………………….. 
  ข้อ 6 การเก็บ ขน และการจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือท าร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
  มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ านาจน าไปด าเนินการใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 
  การจัดการของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั่นมิได้ด าเนินการให้
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 
 

  ข้อ 7 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยจัดให้มีระบบการจัดการ การจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน าไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ 
 

  ข้อ 8 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และ
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
 

  ข้อ 9 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับ ในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดได้ตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข 
  

ข้อ 10 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือมาตรฐานการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย 
ทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้
เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ หรือ
มาตรฐานนั้นด้วย 
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หมวด 2 

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
ส่วนที่ 1 

การเก็บ และ ขน มูลฝอยท่ัวไป 

  ข้อ 11 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะ และสถาน
สาธารณะ ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับประเภทปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้อง
มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน เข้า 
ไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับข้อมูลผ่านตามวรรคหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัด
แยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ หรือมูลฝอยประเภทอื่นออก 
ไปจากมูลฝอยทั่วไปก็ได ้

ข้อ 12 ถุง หรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก หรือถุงที่ 

ท าจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยกลับน ามาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท า 

ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุง หรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้ 
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดยมีสี
เฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทดังนี้ 

(1) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(2) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(3) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายต่อชุมชน 
 

ข้อ 13 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุง หรือ 
ภาชนะ บรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพ่ือปูองกันการ
หกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการท าความสะอาด 
ภาชนะบรรจุนั้น เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 

  ข้อ 14 ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงงานที่มี
จ านวน  ห้องพัก ตั้งแต่แปดสิบห้องข้ึนไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือผู้
ครอบครอง อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆที่มีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไป ตั่งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะที่มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหม่
เป็นไปตามข้อ 15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 ตามความเหมาะสม หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

ข้อ 15 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 



๕ 

 

(1) เป็นอาคาร หรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะ รองรับ 
มูลฝอย ทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(2) มีพ้ืน และผนังของอาคาร หรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึม หรือน้ า 
เข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์ และแมลงพาหนะน าโรคและมีการระบาย
อากาศ 

(3) มีราง หรือท่อระบายน้ าเสียบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายที่ 
เกี่ยวขอ้งก าหนด 

(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ 

ชัดเจนว่า 
“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ที่พักรวมมูลฝอย 

ทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม และขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค และสถานที่ประกอบ หรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก าหนด 
 

ข้อ 16 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และสขุลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถปูองกัน สัตว์ และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการ
ถ่ายและเทมูลฝอย 

(2) มีข้อความว่า “ มูลฝอยทั่วไป ” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ” แล้วแต่กรณี และมี 
ขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 

  ข้อ 17 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร 
ตั้งแตส่องลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ และแมลง 
พาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวม และ       
ปูองกันน้ ามูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(2) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ ในบริเวณท่ี 

เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้าย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจรแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ห่างจากแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

  ข้อ 18 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย หรือภาชนะรับมูลฝอยที่มีขนาด
ใหญ่ไว้ในที่สาธารณะ และสถานสาธารณะให้เพียงพอเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมใน
สถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน 
 

  ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะ นอกจากถ่าย เททิ้งในภาชนะรองรับ
รองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
 



๖ 

 

  ข้อ 20 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บ และ
ขน มูลฝอยทั่วไปให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร   

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศในวรรค 
หนึ่งได้ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งใดภายในเวลาอันสมควร 
 

  ข้อ 21 การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์ หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ า และปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งการจัดการปูองกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ าหรือสิ่งอ่ืนเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออก
จากอุปกรณ์ และพยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

  ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน าเข้ามา 
คัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งาน และช าระล้าง 

ร่างกาย 
(5) มีการปูองกันสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค 
(6) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด 

เหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(8) มีระบบรวบรวม และบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า 

หรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น ก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 

  ข้อ 23 ผู้ด าเนินการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม และคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์ หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์ 
และเครื่องมือปกปูองอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย 
 และความปลอดภัยในการท างาน ตามหลัดเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

  ข้อ 24 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานปะปนกับสิ่งมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ 
 

  ข้อ 25 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 



๗ 

 

(1) แยกขนมูลฝอย และขนาดตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอยที่ 
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 20 

(2) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
(3) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ 25 และต้องดูแล 

ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการขนมูล 

ฝอยเป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มี
ความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีราง หรือท่อระบายน้ าเสีย หรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือ
รวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการปูองกันเหตุร าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพ 
   (ข) จัดให้มีบริการที่จอดเก็บยานพาหนะขอมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ 
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 
 

ข้อ 26 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึมมีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขน 

ถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย 

(2) มีการปูองกัน หรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดน้ าเสีย 

(3) มีลักษณะ หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
สามารถเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ 
ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล หรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุ ชื่อ ที่อยู่  หมายเลข
โทรศัพท์ ของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง ชื่อ 
บุคคล หรือนิติบุคคลเลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือ ที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

  ข้อ 27 ในกรณีที่ความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนส่งมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูล
ฝอยก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะต่อไปนี้ 

(1) เป็นอาคาร ที่มีการปูองกันน้ าซึม หรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อ 
การปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องการพักรอการขนถ่าย 

(2) มีการปูองกันสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่นเสียง ความสั่นสะเทือน หรือ 
การด าเนินการที่อาจก่อให้เกดิเหตุ ร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 
 



๘ 

 

ส่วนที่ 2 
การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

  ข้อ 28 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไปให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย
ที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัดทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตาม
ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ 
สังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน 
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
 

  ข้อ 29 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย และ
จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐม
พยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอย 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

  ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติ โดยให้ศึกษาตามความ 

เหมาะสม ความเป็นไปไดต้่อการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินการก าจัด
มูลฝอย ในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม 

(2) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจาก 
วัตถุดิบของเสียที่เกิดข้ึน ในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัดร่วมกับมูลฝอย
ตามเทศบัญญัต ิ
 

ข้อ 31 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีดังนี้ 
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การหมักท าปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ 
(3) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง หรือพลังงาน 
(5) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือ คณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าการ 

ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อ 32  การด าเนินการการก าจัดมูลฝอยตามข้อ 31 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 



๙ 

 

หมวด 3 
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

………………………………………… 
  ข้อ 33 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย  
 

หมวด 4 
การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

………………………………………… 
  ข้อ 34 การด าเนินการ ใช้ และหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 

หมวด 5 
ใบอนุญาต 

………………………………………… 
  ข้อ 35 ผู้ใดจะประสงค์ด าเนินกิจการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากการจัดการ   
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคที่หนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
  (1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ออก 
ใบอนุญาต 
  (2) ใบอนุญาตก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีตั้งแต่วันออกใบอนุญาต  
  (3) ใบอนุญาตหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 ผู้ใดที่ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขแล้ว 
 

  ข้อ 36 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ 35 ให้ยื่นใบขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ พร้อมกับแสดงเอกสารและกลักฐานดังต่อไปนี้  

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ของสถานประกอบการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(3) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบการกิจการก าจัดมูลฝอย(กรณีที่ส่งไปก าจัดที่   
     อ่ืน) 
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(6) ใบมอบอ านาจ กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(7) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
 

   ข้อ 37 เมื่อได้รับค าขออนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าการได้ในขณะนั้นให้จัดท า



๑๐ 

 

บันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนี้ด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัติ  
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสองให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก
เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้ง ก. พ. ร. ทราบทุกครั้ง 
 

  ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเว้นแต่จะมีเหตุอันควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 

  ข้อ 39 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วถือว่าได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดและการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตผู้นั้นจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม่  
 

  ข้อ 40 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

  ข้อ 41 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุดตามที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการกรอกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ยื่นค าขอรับในแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 
 

หมวดที่ 6 
ค่าธรรมเนียม 

………………………………………… 

ข้อ 42 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย และ 
ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ 
 

 



๑๑ 

 

 
หมวดที่ 7 

บทก าหนดโทษ 
………………………………………… 

  ข้อ 43 ผู้ กระท าความผิดต้องระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ในบทก าหนดโทษแห่ ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………….. 
(นายจ ารัส  ไพศาล) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
 

 
- เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ)………………………………………………. 
 (นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา) 
  นายอ าเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 

 

ที่ ประเภท 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

อัตราค่าเก็บขน มูลฝอยทั่วไป 
1 ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป คร้ังหนึ่ง ฯ  
 1.1 เศษของลูกบาศก์ หรือ ลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์ต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 50 
 1.2 เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป 

(เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร ) 
30 

2 2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่ง ไม่เกิน 500ลิตร  
 - วันหนึ่งไม่เกิน 20ลิตร                            เดือนละ 10 
 - วันหนึ่งเกิน 20   ลิตร                            เดือนละ 20 
 - วันหนึ่งเกิน 20   ลิตรแต่ไม่เกิน  40   ลิตร   เดือนละ 30 
 - วันหนึ่งเกิน 40   ลิตรแต่ไม่เกิน  60   ลิตร   เดือนละ 40 
 - วันหนึ่งเกิน 60   ลิตรแต่ไม่เกิน  80   ลิตร   เดือนละ 50 
 - วันหนึ่งเกิน 80   ลิตรแต่ไม่เกิน  100 ลิตร   เดือนละ 60 
 - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตรแต่ไม่เกิน  200 ลิตร   เดือนละ 70 
 - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตรแต่ไม่เกิน  300 ลิตร   เดือนละ 80 
 - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตรแต่ไม่เกิน  400 ลิตร   เดือนละ 90 
 - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตรแต่ไม่เกิน  500 ลิตร   เดือนละ 100 
 2.2 ค่าเก็บ และขนมูลฝอยประจ าเดือน ทีม่ีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  500 ลิตรขึ้นไป  
 - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนละ 300 
 - วันหนึ่งเกิน 1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บ และขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  

หรือเศษของลูกบาศก์                                        เดอืนละ 
 

400 
 2.3 ค่าเก็บ และขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ  
 - ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 150 
 - เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บ และขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  

หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
 

150 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ เก็บขน  
หรือ มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

3 3.1) รับท าการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป           ฉบับละ 500 
 3.2) รับท าการก าจัด มูลฝอยทั่วไป             ฉบับละ 500 
 3.3) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว       ฉบับละ 500 

 

 



แบบคำร้องขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย 

       เขียนที่......................................................................... 
         วันที่............. เดือน..........................พ.ศ ......................... 

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ..............ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ .................. 
หมู่ที่..............บ้าน...........................................ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์...................................................... 
 โปรดขีดหน้าช่องว่าง  / ลงใน (   )  หน้าข้อความที่ตรงกับประเภทของสถานที่จัดเก็บขยะของท่าน 

1. (   ) บ้านที่อยู่อาศัย 
2. (   ) บ้านเช่า/อาคารให้เช่า 
3. (   ) ร้านค้า 
4. (   ) อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 

มีความประสงค์ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบลหนองลาด โดยขอให้เทศบาลตำบล 
หนองลาด นำถังขยะไปตั้งรองรับขยะ จำนวน....... ........ใบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื ่อนไขในการ
ให้บริการและจะชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดและจะดูแลรักษาถังขยะตามที่เทศบาลตำบลหนองลาด
มอบให้มา หากข้าพเจ้าไม่จ่ายเงินค่าจัดเก็บขยะ ยินดีให้เทศบาลตำบลหนองลาดยกเลิกการจัดเก็บขยะได้โดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 

            ( ลงชื่อ )..............................................ผู้ยื่นคำขอ 
         (......................................................) 
 
แผนที่โดยสังเขป 

 
 


