บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลลุม่ ลาชี
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รายชื่อผูเ้ ข้าประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายยุทธศักดิ์
นายหงษ์
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย
นายวิฑูรย์
นายบุญล้อม
นางอนัญญา
นางสายโยน
นางสายฝน
นายสาเรียง
นายประยูร
นายสมัย

ศรีษะเทียน
ถนอมสัตย์
ใครกระโทก
เมวงษา
หมืน่ จิตร
คาทวี
พร้อมสันเทียะ
โสวิชัย
ดุงสูงเนิน
พันธุ์กุ่ม
ป้อจัตรุ ัส

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ยุทธศักดิ์
หงษ์
ชาติชาย
วิฑูรย์
บุญล้อม
อนัญญา
สายโยน
สายฝน
สาเรียง
ประยูร
สมัย

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

-

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
-2- หารงานสาธารณสุขฯ
หน.ผ่ายบริ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

อุดร
ละมูล
ดา
คาดี
บุณณดา
ขวัญพนม
ไพลิน
ทับทิมทอง
สุภาภรณ์
สกุลชภัสร์

หมายเหตุ

รายชื่อผูไ้ ม่เข้าประชุม
ลาดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นายตุน่

ทุมพันธ์

หมายเหตุ
ลาป่วย

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายอุดร
นายละมูล
นางดา
นายคาดี
นางบุณณดา
นางขวัญพนม
นางไพลิน
นางสาวทับทิมทอง
นางสาวสุภาภรณ์
นางสกุลชภัสร์

มาสิงห์
จีนทอง
ภูมสิ ถาน
แสงบัลลังค์
จรภักดี สุทธิวงษ์
สถิตย์ชัย
มะลิดา
ชีวะตานนท์
บุ ญมา
คงสกุล

หมายเหตุ

-2วาระที่สาคัญ
ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- เชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ มีดังนี้
1.1) แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 1 ท่าน คือ
1.) นายตุ่น ทุมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มชี เขต 1 (ลาป่วย)
1.2) แจ้งให้ทปี่ ระชุม เสนอการกาหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
จะกาหนดกี่วัน และวันไหนบ้าง
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- เสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 จานวน 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว

ผู้รับรอง 1. นางอนัญญา คาทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2. นายสาเรียง ดุงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุม ให้ความเห็นชอบการกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2562 ตามทีน่ ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจานวน 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุม การกาหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562
ตามมติทปี่ ระชุมเห็นชอบ ตามทีน่ ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
เสนอให้มีการประชุมจานวน 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2562
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธาน - ให้เลขานุการสภา ฯ กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้ทปี่ ระชุมทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)
- ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้ทปี่ ระชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกการประชุมทีแ่ จกให้ทปี่ ระชุม
ตามระเบียบวาระที่ 1 - 5 จานวน 7 หน้า
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุม ตามทีบ่ ันทึกการประชุมในวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
กรณีทขี่ าดตกและบกพร่องจะได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ถือว่าทีป่ ระชุม ได้มีมติให้การ
รับรองการประชุมทีผ่ ่านมาแล้ว

-3วาระที่สาคัญ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

สาระ/ มติที่สาคัญ
ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
4.1) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
/อนุมัติ
ประธาน - เนืองจากเป็นการเสนอร่างเทศบัญญัต จะขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายและชี้แจงให้ทราบ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สภารับทราบ
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ)
- เนื่องด้วยเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เพื่อเป็นการรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดังนั้น การพิจารณา
ผ่านสภาต้องทาเป็น 3 วาระรวดได้ โดยในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ก็ให้สภาทัง้ หมดเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามและนาเทศบัญญัติมาประกาศใช้โดยให้ปิดประกาสไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้น
ขอให้ท่านประธานสภาหารือทีป่ ระชุมจะพิจารณากรณีดังกล่าวเป็น 3 วาระรวดหรือไม่
ประธาน - หารือทีป่ ระชุม เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ.2562
จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวดหรือจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ขอเสนอให้สภาพิจารณา 3 วาระรวด เพราะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
ผู้รับรอง 1.) นางวิฑูรย์ เมวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
2.) นางสายฝน โสวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมตามทีน่ ายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1 เสนอให้
สภาพิจารณา 3 วาระรวด
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
0 เสียง
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - แจ้งทีป่ ระชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
ทัว่ ไป พ.ศ.2562 จะพิจารณาเป็น 3 วาระรวด คือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง,วาระที่ 2
ขั้นการแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ และเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอร่างเทศบัญัติดังกล่าวให้สภาพิจารณา
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สาระ/ มติที่สาคัญ
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- เทศบัญญัติฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
ตาบลลุ่มลาชีของเรา ส่วนรายละเอียดในหลักการ เหตุผล และรายละเอียดต่างๆ มอบให้
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอรายละเอียดให้สภาพิจารณาต่อไป
นายโซเวียต หวะสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี
- การเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ.2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ "เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป"
เหตุผล โดยทีก่ ารจัดการมูลฝอยทัว่ ไปทีไ่ ม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปทีเ่ หมาะสมและถูกสุขลักษณะจะครอบคุมและ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปมีขั้นตอน
การดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และกาจัด สมควรกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการ
เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชีและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.) เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทัว่ ไป พ.ศ.2562”
ข้อ 2.) เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลลุ่มลาชีตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลตาบลลุ่มลาชีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3.) ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลี้ยงสัตว์
หรือทีอ่ ื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทีเ่ ป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนและสิ่งของที่
ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ
ของเสียทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
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ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทัว่ ไปทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“น้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวทีไ่ หลชะผ่านหรือของเหลวทีอ่ อกมาจากมูลฝอยทัว่ ไป
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารทีใ่ ช้เป็นทีอ่ ยู่อาศัย
สาหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสาหรับแต่ละครอบครัว
“ผู้ซงึ่ ก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานทีใ่ ดๆ ทีเ่ ป็นแหล่งกาเนิด
มูลฝอย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลลุ่มลาชี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 4.) ให้นายกเทศมนตรีตาบลลุ่มลาชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 5.) การจัดการมูลฝอยทัว่ ไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีทมี่ ีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่น
อาจมอบให้บุคคลใด ดาเนินการขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วซึ่ง
ต้องจัดการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานทีม่ ีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วและผู้ดาเนินกิจการรับทาการขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วดังกล่าว
แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6.) ในกรณีทเี่ จ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปแทน
หรือจะอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการขนมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นทีท่ รี่ าชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปแทน หรือเขตพื้นทีก่ ารอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการ
ขนมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
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ข้อ 7.) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิง้ หรือทาให้มีขึ้นในทีห่ รือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทัว่ ไป
นอกจากถ่ายเท ทิง้ หรือกาจัด ณ สถานทีห่ รือตามวิธีทรี่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีกาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อ 8.) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ดาเนินการขน และกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ บุคคล
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขน และกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
ต้องดาเนินการขน และกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมกากับในการจัดการมูลฝอย
ทัว่ ไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ส่วนที่ 1 การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 9.) เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทัว่ ไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย
อย่างน้อยเป็นมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย
นากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทัว่ ไปด้วย
ข้อ 10.) ถุงหรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก
หรือถุงทีท่ าจากวัสดุอื่นทีม่ ีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม
และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
(2) ภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ต้องทาจากวัสดุที่
ทาความสะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยถุง
หรือภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความทีท่ าให้เข้าใจได้ว่า
เป็นมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความทีส่ ามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 11.) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปหรือมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณทีเ่ หมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น
เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสมและมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ 12.) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ทีม่ ีจานวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นทีใ่ ช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานทีใ่ ดๆ ทีม่ ีปริมาณมูลฝอยทัว่ ไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีทพี่ ักรวมมูลฝอย
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ทัว่ ไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับทีม่ ีขนาดใหญ่
ตามความเหมาะสมหรือตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 13.) ทีพ่ ักรวมมูลฝอยทัว่ ไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะทีม่ ีการป้องกันน้าฝน หรือภาชนะ
รองรับมูลฝอย ทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ทมี่ ีขนาดใหญ่ทสี่ ามารถบรรจุมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่าสองวัน
(2) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (1) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้าซึมหรือ
น้าเข้า ทาด้วยวัสดุทที่ นทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(3) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการ
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(5) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณทีต่ ั้งสถานทีพ่ ักรวมมูลฝอยทัว่ ไป มีข้อความทีม่ ีขนาด
เห็นได้ชัดเจนว่า “ทีพ่ ักรวมมูลฝอยทัว่ ไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอทีพ่ ักรวม
มูลฝอยทัว่ ไปต้องตั้งอยู่ในสถานทีส่ ะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไปและอยู่ห่าง
จากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ ระกอบหรือปรุงอาหาร ตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 14.) ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทาจากวัสดุทที่ าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
(2) มีข้อความว่า“มูลฝอยทัว่ ไป”หรือ“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี
และมีขนาดและสีของข้อความทีส่ ามารถมองเห็นได้ชัดเจนข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและ
มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ทมี่ ีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะนาโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทาความสะอาดได้ง่าย
มีระบบรวบรวมและป้องกันน้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ 15.) มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมา
ใช้ใหม่ทมี่ ีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณทีเ่ หมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงทาความสะอาดง่าย
มีรางหรือท่อระบายน้าทิง้ หรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามทีก่ ฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด ห่างจากแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานทีป่ ระกอบหรือปรุงอาหาร
ตามทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 16.) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ทมี่ ีขนาดใหญ่ในทีห่ รือทางสาธารณะ
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ตามความเหมาะสม
ข้อ 17.) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่า
บริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย
ทัว่ ไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 18.) ในกรณีทรี่ าชการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่
ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการเก็บขนหรือ
กาจัดมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ทีจ่ ัดให้มีสถานทีค่ ัดแยกมูลฝอย
ทัว่ ไป ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นทีเ่ ฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทัว่ ไป
ทีจ่ ะนาเข้ามาคัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
(2) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือทีส่ ะอาด เพียงพอ สาหรับใช้งานและชาระ
ล้างร่างกาย
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
(6) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดาเนินการ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(8) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียและน้าทิง้ ทีร่ ะบายออกสู่ภายนอกเป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิง้ ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือ
กลุ่มชุมชนดาเนินการคัดแยกมูลฝอย ในลักษณะทีไ่ ม่เป็นการค้าหรือแสวงหากาไร ต้องแจ้งราชการ
ส่วนท้องถิ่นทีว่ ิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นกากับดูแล
การดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ 19.) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นแหล่งกาเนิด
มูลฝอยทัว่ ไปทิง้ สิ่งของทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบของเสียทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทัว่ ไป
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ส่วนที่ 2 การขนมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 20.) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการขนมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าทีข่ นมูลฝอยทัว่ ไป และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุทอี่ าจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจารถเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปด้วยผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอย
ทัว่ ไป ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีเ่ จ้าพนักงาน
ท้องถิ่น กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 21.) การดาเนินการขนมูลฝอยทัว่ ไปต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือกาหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย
หรือตามทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นกาหนด
(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปทีม่ ีลักษณะตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องมี
การทาความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการขนมูลฝอยทัว่ ไป และบริเวณทีจ่ อด
เก็บยานพาหนะเป็นประจาทุกวัน
(3) ต้องจัดให้มีสถานทีล่ ้างยานพาหนะ รวมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการขนมูลฝอย
ทัว่ ไปทีม่ ีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้าไม่ท่วมขัง ทาความสะอาดง่าย
มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจัดการตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด และมีการป้องกันเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ
(4) บริเวณทีจ่ อดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือ
ท่อระบายน้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย เว้นแต่อาคารทีไ่ ม่ถูกบังคับให้มี
ระบบบาบัดน้าเสีย
(5) ต้องมีมาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยทัว่ ไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิง้
ข้อ 22.) ยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทัว่ ไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด
เป็นแบบทีง่ ่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทาความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไป
(2) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหล
ตลอดการปฏิบัติงานและนาน้าเสียจากมูลฝอยไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสีย
(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคาญ
และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
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กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการ
เก็บขนหรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือทีม่ ีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ทภี่ ายนอกตัวถัง
ด้านข้างทัง้ สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ทยี่ านพาหนะขน
มูลฝอยทัว่ ไปในบริเวณทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือ
นิติบุคคล เลขทีใ่ บอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือทีม่ ีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ทภี่ ายนอก
ตัวถังด้านข้างทัง้ สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ ไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ทยี่ านพาหนะขน
มูลฝอยทัว่ ไปในบริเวณทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 23.) ในกรณีทมี่ ีความจาเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นทีด่ าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ดาเนินการเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอย
ทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี
อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไปก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทัว่ ไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ
และการขนถ่ายทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทัว่ ไปทีต่ ้องพักรอ
การขนถ่ายมีการป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างทีเ่ พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
(2) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(3) มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียและน้าทิง้ ทีร่ ะบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิง้ ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารทีไ่ ม่ถูกบังคับให้มีระบบบาบัด
น้าเสีย
ส่วนที่ 3 การกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ข้อ 24.) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นทีด่ าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าทีก่ าจัดมูลฝอยทัว่ ไป
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมสาหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์
หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุทอี่ าจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานทีก่ าจัดมูลฝอยทัว่ ไปด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่
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กาจัดมูลฝอยทัว่ ไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และผ่านการฝึกอบรมให้
มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 25.) การกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูลฝอยทัว่ ไป และมีมาตรการ
ควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทัว่ ไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(2) ไม่นาสิ่งของทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนมากาจัดร่วมกับมูลฝอยทัว่ ไป
ข้อ 26.) การกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปให้ดาเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(4) การกาจัดแบบผสมผสาน
(5) วิธีอื่นตามทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ข้อ 27.) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานทีต่ ั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุราคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
(2) มีพื้นทีแ่ นวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานทีฝ่ ังกลบมูลฝอยทัว่ ไป
เพื่อจัดเป็นพื้นทีส่ าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการ
ฝังกลบ และปัญหากลิ่นรบกวน
(3) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้าใต้ดินจากน้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม
(4) มีระบบรวบรวมน้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ทีส่ ามารถป้องกันการปนเปื้อนน้าใต้ดิน และมีกระบวนการบาบัดน้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิง้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งทีม่ ีการนามูลฝอยทัว่ ไปไปฝังกลบ
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบ
เซนติเมตรหรือวัสดุอื่นทีเ่ หมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนาโรค รวมทัง้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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(6) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(7) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบเผาทาลาย
ก๊าซหรือมีระบบการนาก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(8) มีบ่อสาหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน และในระหว่างการดาเนินการ
ฝังกลบ ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ข้อ 28.) การเผาในเตาเผาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานทีต่ ั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นทีเ่ หมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทัว่ ไป
มีการระบายอากาศและแสงสว่างทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(2) มีทพี่ ักรวมมูลฝอยทัว่ ไปทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
(3) มีพื้นทีแ่ นวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานทีเ่ ผามูลฝอยทัว่ ไปเพื่อจัดเป็น
พื้นทีส่ าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและ
ปัญหากลิ่นรบกวน
(4) ต้องเผามูลฝอยทัว่ ไปทีอ่ ุณหภูมิไม่ต่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศทีป่ ล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทัว่ ไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิง้ อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคฝุ่นละอองกลิ่นเสียงความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
(6) มีการบาบัดน้าเสียจากระบบกาจัดและน้าเสียใดๆทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นภายในสถานที่
กาจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(7) มีพื้นทีส่ าหรับเก็บเถ้าหนักทีม่ ีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบ
ในการนาเถ้าหนักไปกาจัดเป็นประจาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) ทีม่ ีการป้องกันน้าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้าผิวดินและใต้ดินหรือมีระบบ
การนาเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
(8) มีพื้นทีส่ าหรับเก็บเถ้าลอยทีม่ ีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบ
ในการนาเถ้าลอยออกไปกาจัดเป็นประจาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือมีระบบการนาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ 29.) การหมักทาปุ๋ยและการหมักทาก๊าซชีวภาพต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีสถานทีต่ ั้งเหมาะสม
(2) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทัว่ ไปเพื่อนามาหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพซึ่งอาจมีอาคาร
ทีม่ ีขนาดพื้นทีเ่ หมาะสมและมีการระบายอากาศและแสงสว่างทีเ่ พียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
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(3) มีระบบบาบัดกลิ่นจากมูลฝอยทัว่ ไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทัว่ ไป
(4) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคฝุ่นละอองกลิ่นเสียงความสั่นสะเทือน
หรือการดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) มูลฝอยทัว่ ไปจากการคัดแยกส่วนทีห่ มักทาปุ๋ยหรือหมักทาก๊าซชีวภาพไม่ได้
ต้องมีระบบกาจัดหรือส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการนามูลฝอยทัว่ ไปทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
(6) ต้องบาบัดน้าชะมูลฝอยทัว่ ไปน้าเสียจากสถานทีค่ ัดแยกและสถานทีห่ มักทาปุ๋ย
หรือทาก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(7) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพบ่อหมักต้องเป็นระบบปิดมีการนาก๊าซชีวภาพ
ไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิง้ กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ 30.) การกาจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปมากกว่าหนึ่งวิธี
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีทกี่ าหนดตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 3 ใบอนุญาต
ข้อ 31.) ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 32.) ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการขนหรือกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องยื่น
คาขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ 33.) เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีทมี่ ีเหตุจาเป็นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละ
ไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ ด้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง
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ข้อ 34.) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามทีเ่ ห็นสมควร)
วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร
และได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 35.) บรรดาใบอนุญาตทีอ่ อกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันทีอ่ อกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น
คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 36.) ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ
ข้อ 37.) ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุด ตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ห่งท้องทีท่ ใี่ บอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระทีส่ าคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 38.) ในกรณีทปี่ รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องทีก่ าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ ด้รับใบ
อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ทีเ่ ห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 39.) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุทจี่ ะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องทีก่ าหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ทเี่ หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
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ข้อ 40.) คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีทไี่ ม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในทีเ่ ปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา
หรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้ว
ตั้งแต่เวลาทีค่ าสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 41.) ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการทีถ่ ูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันทีถ่ ูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 42.) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นทีก่ ารให้บริการขน
มูลฝอยทัว่ ไป ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นทีท่ รี่ าชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และกาจัดมูลฝอยทัว่ ไปแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกาจัดมูลฝอย
ทัว่ ไป ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อ 43.) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราทีก่ าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันทีม่ ารับใบอนุญาตสาหรับกรณีทเี่ ป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีทเี่ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่ ังดาเนินกิจการ
นั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมทีค่ ้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีทผี่ ู้มีหน้าทีต่ ้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง
ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้น
หยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 44.) บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
หมวด 5 ค่าบริการขั้นสูง
ข้อ 45.) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวด 6 บทกาหนดโทษ
ข้อ 46.) ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามทีก่ าหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ ณ วันที่ ..............................................
ลงชื่อ ................................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ................................................................................
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เห็นชอบ
ลงชื่อ .......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง ........................................................
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน กาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
รายการ

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 1.) ใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา 19
โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทาการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทัว่ ไป

ฉบับละ 5,000 บาท

(ข) รับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยทัว่ ไป

ฉบับละ 7,500 บาท

(ค) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชือ้

ฉบับละ 10,000 บาท

(ง) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชือ้

ฉบับละ 15,0000บาท

ค่าธรรมเนียมทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 20 (4)
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ในการกาหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
รายการ

ค่าธรรมเนียม
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป

ค่ากาจัดมูลฝอยทัว่ ไป

ข้อ 2.) มูลฝอยทัว่ ไป
(ก) มูลฝอยทัว่ ไป เป็นรายเดือน
1.) กรณีทมี่ ปี ริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 10 ลิตร

เดือนละ 15 บาท

เดือนละ 15 บาท

2.) กรณีทมี่ ปี ริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร

เดือนละ 65 บาท

เดือนละ 155 บาท

3.) กรณีทมี่ ปี ริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน หน่วยละ 65 บาท

หน่วยละ 155 บาท

500 ลิตร ให้คดิ เป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตรา
ต่อหน่วย (เศษไม่เกิน 10 ลิตรให้คดิ เป็นครึ่งหน่วย
และเศษเกิน 10 ลิตรให้คดิ เป็นหรึ่งหน่วย)
4.) กรณีทมี่ ปี ริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน เดือนละ 3,250 บาท

เดือนละ 8,000 บาท

1 ลูกบาศก์เมตร
5.) กรณีทมี่ ปี ริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศ์เมตร
ให้คดิ เป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศ์กเมตรในอัตราต่อ
หน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบากศ์กเมตร ให้คดิ เป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบากศ์เมตรให้คดิ เป็นหนึ่ง
หน่วย)

หน่วยละ 3,250 บาท

หน่วยละ 8,000 บาท

หน่วย)
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รายการ

ค่าธรรมเนียม
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป

ค่ากาจัดมูลฝอยทัว่ ไป

(ข) มูลฝอยทัว่ ไป เป็นครั้งคราว
1.) กรณีทมี่ ปี ริมาณไม่เกิน 500 ลิตร

ครั้งละ 125 บาท

หน่วยละ 130 บาท

2.) กรณีทมี่ ปี ริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน

ครั้งละ 245 บาท

หน่วยละ 250 บาท

1 ลูกบาศก์เมตร
3.) กรณีทมี่ ปี รมาณเกิน 1 ลุกบาศก์เมตร ให้คดิ เป็น หน่วยละ 245 บาท

หน่วยละ 250 บาท

หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบากศ์เมตรในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบากศ์เมตร ให้คดิ เป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบากศ์เมตรให้คดิ เป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) มูลฝอยทัว่ ไปกรณีสถานทีพ่ กั นักท่องเทีย่ ว

ให้คดิ เพิม่ ในอัตรา 2 บาท
ต่อคนต่อวัน

ดังนั้น ร่างเทศบัญญัติทไี่ ด้เสนอให้สภาพิจารณาหากเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ขอให้สภา
ได้พิจารณาเห็นชอบในการรับหลักการแห่งร่างต่อไป
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายบุญล้อม หมื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- ถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว ขยะมูลฝอยต่างๆทีท่ างเทศบาลฯไปเก็บตามหมู่บ้านทัง้ 22 หมู่บ้าน
แล้วขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บมาได้นั้นเทศบาลฯจะนามาทิง้ ตรงไหน
นางไพลิน มะลิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ก่อนอื่นพอตราเป็นเทศบัญญัตินี้แล้ว ก็จะทาแผนออกประชาคมเกี่ยวกับการหาทีท่ งิ้ ขยะมูลฝอย
ของทัง้ 22 หมู่บ้าน
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
พ.ศ.2562 ตามทีค่ ณะผู้บริหารเสนอในวาระที่ 1 ขั้นการรับหลักการแห่งร่าง
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9 เสียง
0 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
4.1.2) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธาน - ระเบียบวาระที 2 ขั้นการแประญัตติ เนื่องจากการพิจารณาเทศบัญญัติไม่ใช่เรื่องงบประมาณ
ดังนั้นคงไม่ต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ให้ถือว่าสภาทัง้ หมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
และสอบถามทีป่ ระชุมมีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมขอความเห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ
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ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9 เสียง
0 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
4.1.3) เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 3 การลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ปี พ.ศ.2562
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุมมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - ขอมติทปี่ ระชุมให้ความเห็นชอบการพิจารณา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ.2562
ในวาระที่ 3 ขั้นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลลุ่มลาชี ปี พ.ศ.2562
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ
จานวน
9 เสียง
0 เสียง
- มีมติไม่เห็นชอบ
จานวน
- งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
นายสาเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 2
- สอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณทีจ่ ะช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาราญจิต
บ้านวังกุ่ม ทีต่ ิดกับเทศบาล เนื่องจากช่วงนี้มีจานวนเด็กเพิ่มขึ้น ดังนั้น สถานทีร่ ับประทานอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนต้องออกมานั่งทานข้างนอก ถ้าช่วงฤดูฝนคงจะยากลาบาก อยากให้
คณะผู้บริหารหางบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อสาหรับเด็กนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
ได้สะดวกสบายไม่ต้องเจอฝนเจอแดด
นางอนัญญา คาทวี สมาชิสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี เขต 1
- สอบถามคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการซ่อมแซมสะพานบ้านโนนน้อย ได้ทาหนังสือถึงโยธาธิการ
และผังเมืองหรือยังทีจ่ ะให้มาซ่อมแซมกลัวจะหมดสัญญาค้าประกันเสียก่อน ถ้าทาไปแล้วจะขอ
สาเนาหนังสือจะได้ไปติดตามและเรื่องไฟไหม้อยากให้งานป้องกันช่วยกันดูแลขยะริมทางทีช่ าวบ้าน
ชอบนาเอามาทิง้ แล้วก็ชอบเผาขยะทาให้ไฟลุกลามไปทัว่
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
นายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรี
- ชี้แจง เรื่องงบประมาณต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาราญจิต บ้านวังกุ่ม ให้ผู้อานวยการ
กองการศึกษาฯชี้แจง ส่วนเรื่องบันไดพนังกั้นแม่น้าชีบ้านโนนน้อยทรุดตัวลง ได้ทาหนังสือประสาน
ไปทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้แล้ว ตอนนี้คือรอคาตอบจากโยธาธิการจังหวัดว่าจะให้
ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมได้วันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านสท.ทราบอีกครั้ง
ประธาน - เชิญ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจง
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นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตามทีท่ ่านสมาชิกได้สอบถามกรณีดังกล่าวก็ได้ไปดูสภาพปัญหาของพื้นทีแ่ ล้ว แต่เนื่องจากอาคาร
เป็นอาคารใหม่ซึ่งออกแบบมาจะมีรอยต่อถ้าไปดาเนินการในช่วงประกันเกรงว่าจะมีปัญหา จะขอดู
สัญญาก่อสร้างก่อน หากไม่มีผลอะไรทางกองการศึกษาก็มีงบค่าวัสดุก่อสร้างก็พอทีจ่ ะดาเนิน
การได้ แต่ต้องของความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการช่วยกันดาเนินงาน
เพราะเทศบาลมีหลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้งบมาดาเนินการเพื่อศูนย์ฯเดียวก็คงไม่ได้ ซึ่งทาง
เทศบาลเท่าทีด่ าเนินการได้ก็คือ ออกเป็นค่าวัสดุให้ชุมชนเป็นแรงงานในการดาเนินการ แต่ก็แจ้งให้
ทางศูนย์ทาหนังสือเข้ามาแล้ว
- ขอแจ้งกาหนดการ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีการจัดแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่
1.) วิ่งทางตรง 30 เมตร ชาย-หญิง
2.) วิ่งผลัดถือผ้า 30 เมตร ทีมผสม 5 คน
3.) โยนบอลเข้าตะกร้า ทีมผสม 5 คน
4.) เตะบอลเข้าประตู ชาย-หญิง
และขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563
ประธาน - สอบถามทีป่ ระชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทีม่ าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.50 น.

ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย ใครกระโทก
ผู้จดรายการการประชุม
(ชาติชาย ใครกระโทก)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

-20ตรวจถูกต้อง
บุญล้อม หมื่นจิตร
(นายบุญล้อม หมื่นจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตุ่น ทุมพันธ์
(นายตุ่น ทุมพันธ์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมัย ป้อจัตุรัส
(นายสมัย ป้อจัตุรัส

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สายฝน โสวิชัย
(นางสายฝน โสวิชัย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประยูร พันธุ์กุ่ม
(นายประยูร พันธุ์กุ่ม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธศักดิ์ ศรีษะเทียน)
ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลลุ่มลาชี

