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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2559 
***************************** 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
มาตรา 5 แห่ง  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) 
เทศบาลต าบลดงขุย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดงขุย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2559 
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ในเขตเทศบาลต าบลดงขุย  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่ 
ส านักงานเทศบาลต าบลดงขุย แล้ว 7 วัน 
  ข้อ 3. นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้เลิก  

บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืน ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือ ปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้ 
  “อาคาร”  หมายความ ตึก บ้าน เรือน  โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน  หรือ สิ่งที่สร้างข้ึนอย่าง
อ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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  “นายจ้าง”  หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงกับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความถึงซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลนั้น และหมายความว่ารวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างาน ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
  “ลูกจ้าง”  หมายความว่า ผู้ที่ตกลงท างานให้นายจ้าง เพ่ือรับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานบ้าน 
  “ลูกจ้างประจ า”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งนายจ้างตกลงจ้างไว้เป็นประจ า 
  “ลูกจ้างชั่วคราว”  หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างตกลงจ้างไว้ไม่เป็นประจ าเพ่ือท างาน อันมี
ลักษณะเป็นการครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล 

ข้อ 5. ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด 
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งไว้โดยเฉพาะ 

ข้อ 6. ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด เว้นแต่จะใส่ภาชนะ หรือที่เก็บ 
มิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกข้างนอก 
  ข้อ 7. ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  ข้อ 8. ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
ในสถานที่อาคาร หรือ เคหะ สถานในครอบครัวของตน 
  ข้อ 9. ที่รองรับมูลฝอย ต้องไม่รั่วและมีฝาปิดมิดชิด กันแมลงและสัตว์ ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ 10. ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องรักษาบริเวณ สถานที่อาคาร หรือเคหะ
สถานในครอบครองของตนไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย มีการถ่าย  เท  หรือ ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในการประกอบ 
ที่ขัดต่อสุขลักษณะ  

ข้อ 11. ให้นายจ้างจัดให้มีส้วม อันถูกต้องตามสุขลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้างที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(1) สถานที่ท างานท่ีมีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน ให้มีห้องส้วมไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ที่ 
(2) สถานที่ท างานท่ีมีลูกจ้างไม่เกิน 40 คน ให้มีห้องน้ าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที่ 
(3) สถานที่ท างานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน ให้มีห้องน้ าไม่น้อยกว่า 1 ที่ และส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่ 
(4) สถานที่ท างานท่ีมีลูกจ้างเกินกว่า 80 คน ขึ้นไป ให้มีห้องน้ าและส้วมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ที่ ส าหรับ 

จ านวนลูกจ้างทุก 50 คน 
(5) สถานที่ท างานท่ีมีลูกจ้างทั้งชายและหญิงให้มีห้องน้ าและส้วมส าหรับหญิงไว้เฉพาะสมควร 

ส าหรับส้วมต้องจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และให้มีห้องน้ าและส้วม 
  ข้อ 12. เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขว่า ได้เกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิด โรคติดต่ออันตราย
อย่างใดเกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ หรือพาหนะใดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศ หรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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1. จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามข้อก าหนด ดังนี้ 
ตัวเรือนส้วม ต้องมั่นคงแข็งแรงและมิดชิด 

(1) พ้ืนที่ภายในห้องส้วมต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตางรางเซนติเมตร ต่อ 1 ที่นั่ง และต้องมีความกว้างไม่ 
น้อยกว่า 0.9 เมตร 

(2) พ้ืนที่ห้องส้วมท าด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานท าความสะอาดง่ายมีความลาดเอียงอย่างน้อย1ต่อ20 
และมีจุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนส้วม 

(3) ต้องมีพ้ืนที่ระบายอากาศอย่างน้อย 10 ของพ้ืนที่ห้องหรือที่พัดลมระบายอากาศ 
(4) มีแสงสว่างภายในห้องส้วมอย่างน้อย 5 ฟุต-แรงเทียน 
(5) มีห้องส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะน าโรคได้ด้วยน้ า สูงจากพ้ืนห้องส้วมอย่าง 

น้อย 0.20 เมตร 
(6) มีท่อระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือบ่อเกรอะซึ่งน้ าไม่สามารถซึมเข้า- 

ออกได้ และมีความจุอย่างน้อย 0.79 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม หรือร่องซึมใต้พ้ืนดิน  หรือถังกรอง
หรืออ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน 

(7) ที่ฐานส้วมมีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1 นิ้ว สูงเหนือหลังคาส้วม 
(8) มีน้ าส าหรับลาดส้วมอย่างเพียงพอ 
(9)  ต้องรักษาความสะอาดส้วม และใช้ส้วม ไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะนอกส้วม 
(10)  จัดให้มีส้วมถูกสุขลักษณะในบริเวณท่ีเพียงพอกับจ านวนคนงานคือส้วม1ที ่ต่อคนงาน25คน 
2. จัดให้มีถังขยะท่ีไม่รั่วซึมและมีฝาปิดทุกครอบครัว และมีที่รองรับขยะรวมขนาดความจุ200 ลิตร 

ต่อ 50 คน ต่อวัน และมีการปกปิดป้องกันสัตว์พาหะน าโรคได้ และต้องเก็บกวาดขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บใน
ถังท่ีมีฝาปิด หรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 

3. จัดให้มีระบบระบายน้ าทิ้งที่ใช้การได้ดีจากครัวลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือปล่อยลงสู่บ่อซึม 
ข้อ 13. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่ประเภทใดในบริเวณใด ควรท าการเก็บสิ่ ง

ปฏิกูลหรือไปท าการจัดให้ต้องให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้
ครอบครอง สถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เมื่อได้ปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่ วัน
ประกาศแล้ว ผู้ครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหะสถานจะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จากสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานซึ่งตน
ครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียม เก็บตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ 

ข้อ 14. ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือสถานที่ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
ข้อ 13 และผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามข้อ 13 ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือหรือมูลฝอยตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยวิธีอ่ืนใด ที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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ข้อ 15. ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงขุยท าการขน คุ้ยเขี่ยหรือขุด มูล
ฝอย ในที่รองรับ รถขนหรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ 16. ผู้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดงขุย ท าการถ่ายเท ขนหรือเคลื่อนที่สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถังรับ เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือที่พักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลดงขุย 

ข้อ 17. ห้ามมิให้ผู้ใด ด าเนินการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
ดงขุย โดยท าธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ 18. ผู้ใดจะขอรับอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลดงขุย ตามข้อ 17 ให้ยื่นค าขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วย หลักฐานที่เทศบาลต าบลดงขุยก าหนด
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาต่อพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 19. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสุขสมบูรณ์ของค าอนุญาตแล้ว 
ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ แต่ปรากฏว่า
ค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตให้ส่งคืนค าขอพร้อมแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายใน 30 วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือที่ได้ขยายเวลานั้น แล้วแต่
กรณ ี

ข้อ 20. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนด 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับอนุญาต ได้แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้ 
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียม ดังกล่าว 

ถ้าผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 
ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 21.ผู้มีใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 22. เมื่อผู้รับอนุญาต ประสงค์จะขอต่ออายุประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจะต้องยื่นค าขอตามแบบ และเงื่อนไขพร้อมด้วยเอกสารที่เทศบาลต าบลดงขุยก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 13 
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ข้อ 23. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
ข้อ 24. เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกด าเนินกิจการต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่น และต้องได้รับความยินยอมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเลิกด าเนินการ 
ข้อ 25. หากปรากฏว่า ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต   

จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบแทน ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหาย หรือ 
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ 26. การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขดังนี ้ 
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงว่า “ใบแทน” ก ากับไว้และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน

พร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 

ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ 27. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง 
เอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก ในเวลาท า 
การเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้
ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) แนะน าให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบอนุญาต หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ 
ด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(5) เก็บน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด เหตุร าคาญหรือ 
สถานที่ใดๆเป็นปริมาณตามสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ใช้ราคา 

ข้อ 28. หากผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการนั้นให้แก้ไขหรือถ้าการ
ด าเนินกิจการนั้นจะขอให้เกิด หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
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  ข้อ 29. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมการด ารงชีพของ
ประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนร่วม ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 30. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการการรับเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัติหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  
แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน  

ข้อ 31. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

หรือเทศบัญญัตินี้ 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อในเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 32. การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตผู้แทน 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน 
หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหยุดด าเนินการ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ด าเนินการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบ แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่ไม่พบหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิด
หนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่า ผู้นั้นได้ทราบ
หนังสือตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 33. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ 34. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่ง ตามข้อ 20 วรรคสอง ข้อ 28 หรือมีค าสั่ง ในเรื่องการ
ไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 19 หรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตตามข้อ 22 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 31 หรือใน
กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่ง ตามข้อ 29 ถ้าผู้ได้รับค าสั่ง ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ข้อ 35. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 17  มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ข้อ 36. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 18 ข้อ 24  มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 5 ข้อ 16  มีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ข้อ 37. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติข้อ 27 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 38. ผู้ด าเนินการใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 20 วรรคสอง หรือ ข้อ 28 โดยไม่มีเหตุผลข้อแก้ตัว
อันสมควร มีความผิดมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 39. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 29 โดยไม่มีเหตุผลข้อ
แก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 40. ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ 21 หรือข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 41. ผู้ซึ่งประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามเทศบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องมายื่น
ขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วยังคงให้ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้
ประกอบการตามเทศบัญญัตนิี้ 

ข้อ 42. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

 
 
 
 

 
       ประกาศ    ณ    วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559  

 
 
                     ลงชื่อ    นายพิชัย  เกิดยิ้ม  
                                                               (นายพิชัย  เกิดยิ้ม) 
                     ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 
 

    อนุมัติ 
 
                    นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย 

         (นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 
                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอชนแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ รายการ อัตรา (บาท) 

1 
1.1 

 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ค่าเก็บอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
(ก) เศษของลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ                                                                             
(ข) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
    (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
     - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                            เดือนละ                        
     - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร                         เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร                         เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร                         เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร                       เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร                     เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร                     เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร                     เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร                      เดือนละ 
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป    
     - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                                    เดือนละ 
     - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือ 
       เศษของลูกบาศก์เมตร                                               เดือนละ                  
(ค) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  
     - ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร                                               ครั้งละ 
     - เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
       หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                   ลูกบาศก์เมตรละ     
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(ก) รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยประโยชน์ตอบ
แทนโดยการคิดค่าบริการ                                            ฉบับละ                                                                                              
(ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ                                                 ฉบับละ 
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