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หลักการ 
 

  โดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุงเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.2559 ให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
 

เหตุผล 
 

   โดยที่เทศบาลต าบลสันทรายได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2559 ขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสันทราย พบว่าการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการประกาศใช้ กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ดังนั้นเพ่ือ
ปรับปรุงเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 



 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลสนัทราย 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕62 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงเทศบัญญัตติ าบลสันทราย เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.2562 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 16 (18) แหง่พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 34/3 แหง่พระราชบญัญตัริักษาความสะอาดและ
ความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 20 แหง่พระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติทีม่ีบทบญัญตัิบางประการเกี่ยวกับการจ ากดัสิทธแิละ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา และมาตรา 38 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 
เทศบาลต าบลสันทราย โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลต าบลสันทรายและผูว้่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ 
จึงตราเทศบัญญัตไิวด้ังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิี้เรียกว่า “เทศบัญญัตติ าบลสนัทราย เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕62”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตนิี้ให้ใช้บงัคับในเขตเทศบาลต าบลสันทราย ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปดิเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายแลว้เจด็วนั 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัตติ าบลสนัทราย เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕59  
ข้อ 4 ในเทศบัญญตัินี ้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสิ่งอืน่ใดที่ปนเปือ้นอุจจาระหรือปัสสาวะ และ

หมายความรวมถึงสิง่อื่นใดซึง่เป็นสิง่โสโครก หรือมกีลิ่นเหม็น  
1“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสตัว ์ซากสัตว ์หรือสิง่อื่นใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น แต่มิ
ให้หมายความรวมถงึ 

(1) มูลฝอยตดิเชื้อ 
(2) มูลฝอยทีเ่ปน็พิษหรืออนัตรายต่อชุมชน 
(3) สิ่งของทีไ่ม่ใชแ้ล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกดิขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก

วัตถุดบิ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ ของเสียทีเ่ป็นผลติภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม”่ หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหมห่รือน ามาผลติ
เป็นผลติภัณฑ์ใหม่ได ้

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
“แหล่งก าเนิดมูลฝอย” หมายความว่า อาคาร สถานประกอบกิจการ สถานบริการ โรงงาน

อุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

                                                           
1 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจดัการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560 ข้อ 2 
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 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิง่ที่สร้างขึ้นอย่าง
อื่นซึง่บุคคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้  

“สถานที”่ หมายความรวมถึง ที่รกรา้งวา่งเปล่า  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย  
“เจ้าพนักงานสาธารณสขุ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รบัการแต่งตั้งจากรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
“พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจาก

เจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้ 
“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชนและเจ้าของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคาร สถาน

ประกอบกิจการ สถานบริการ โรงงานอตุสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เปน็แหล่งก าเนดิมูลฝอย 
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลต าบลสนัทรายและผูม้ีอ านาจด าเนนิการตามกฎหมาย 
ข้อ 5 บรรดาเทศบัญญัต ิประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในสว่นทีไ่ดต้ราไว้แลว้ในเทศบญัญตัินี ้

หรือซึ่งขดัหรือแย้งกบัเทศบญัญตัินี ้ให้ใชเ้ทศบัญญตันิี้แทน  
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรตี าบลสันทราย เป็นผู้รกัษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตัินี้ และใหม้ีอ านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏบิัติการใหเ้ป็นไปตามเทศบัญญตันิี้  
หมวด 1  
บทท่ัวไป 

2ข้อ 7 ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิน่ เพื่อให้ปฏิบตัิ
หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
เทศบาล ในเรื่องใดหรือทกุเรื่องกไ็ด ้ 

3ข้อ 8 การด าเนนิการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลสนัทราย ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลสนัทรายอาจร่วมกับหนว่ยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิน่อื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มเีหตุอันสมควรเทศบาล อาจมอบให้บคุคลใดด าเนินการ ตามวรรคหนึง่แทนภายใต้การ
ควบคุมดแูลของเทศบาล  หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผู้ด าเนนิกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิง่
ปฏิกูลหรอืมูลฝอยโดยท าเปน็ธุรกิจ หรือโดยไดร้ับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิคา่บริการกไ็ด้  

บทบัญญัตติามข้อนี้ และข้อ 23 มิให้ใช้บังคับกับการคา้ของเก่าตามกฎหมายวา่ดว้ยควบคุมการ
ขายทอดตลาดและการค้าของเก่า และการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้
ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายเก็บรวบรวมแยกออกจากขยะทัว่ไป และผู้ด าเนินกิจการ ที่ได้รบั
อนุญาตรบัท าการเก็บ ขน หรือก าจัดของเสียอนัตรายดงักล่าว แจ้งการด าเนนิกิจการเป็นหนงัสือต่อ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  
                                                           
2

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 44 
3

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  มาตรา 34/1 
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ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ประกาศก าหนดเขตพื้นทีก่ารให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนทีท่ีเ่ทศบาลต าบลสันทราย อบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่ซึง่ได้
อนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนนิกจิการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน
เขตอ านาจของเทศบาลต าบลสันทราย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้งไดต้ามความจ าเป็น  

ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ขนมูลฝอย จากอาคาร สถานที ่หรือบริเวณใดซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอย ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไดป้ระกาศแล้วตามวรรคหนึ่ง เว้นแตไ่ด้น ามูลฝอยนัน้มาท าปุ๋ยใช้เองโดยไม่เป็นการค้า หรือ
ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

เจ้าของหรอืผู้ครอบครองสถานที ่อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการ ตาม
วรรคหนึ่ง ต้องก าจดัมูลฝอยตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหนา้ที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือวธิีอื่นใดที่ไมข่ัดต่อสุขลกัษณะ  

ข้อ 10 ภายใต้บังคบัของข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที ่การ
ให้บริการเกบ็ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยของเทศบาลต าบลสนัทราย หรือเขตพ้ืนที ่ท่ีเทศบาล
ต าบลสนัทรายมอบให้ผูอ้ื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บรกิาร แกเ่ทศบาลต าบลสันทราย
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี ้ 

หมวด 2 
การจัดการมูลฝอย 

-------------------------- 
ส่วนที่ 1  

การเก็บมูลฝอย 
ข้อ 11 ใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ดๆ มีหน้าที่ตอ้งปฏิบตัดิังตอ่ไปนี้ 

(1) จดัให้มีทีร่องรบัมูลฝอยหรือภาชนะส าหรบับรรจุมูลฝอย ในอาคารหรือสถานทีซ่ึง่ 
อยู่ในความครอบครองของตน ให้ถูกสุขลักษณะอย่างพอเพียงและเหมาะสม ตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่โดย
ค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุหรือพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ดป้ระกาศก าหนด  
  (2) ต้องดูแลรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในความครอบครองอยู่ในความ
ครอบครอง ไม่ให้มมีูลฝอยทัว่ไป และตอ้งไม่มีการถา่ย เท หรอืทิ้งมูลฝอยทั่วไป ในประการที่ขดัตอ่
สุขลักษณะ 
  (3) เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องน าทีร่องรบัมูลฝอยมาวางไว้หน้า
อาคาร หรือบริเวณทีเ่จ้าหนา้ที่ของเทศบาล ผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายจากเทศบาล หรือผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้
ด าเนินกิจการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบญัญตัินี้ สามารถเข้าเกบ็ ขน มูลฝอยได้โดยสะดวก ทัง้นีต้ามเวลาที่
เจ้าพนักงานท้องถิน่ประกาศก าหนด 

4ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยอย่างถกูสุขลักษณะและเกดิความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการคดัแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนดิ ตามประเภทของมูลฝอยและประเภทของแหล่งก าเนดิมูลฝอยที่
จะต้องคัดแยกก่อนรอการเก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจดั รวมทัง้หลกัเกณฑ์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้งได ้ 
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เมื่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นไดอ้อกประกาศตามวรรคหนึง่แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานที ่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนทีก่ารให้บรกิารเก็บ ขน หรือก าจดัมูลฝอยของเทศบาลต าบลสันทราย หรอืเขตพ้ืนที่
ที่เทศบาลต าบลสันทรายมอบให้ผู้อื่นด าเนินการแทน ตามข้อ 9 ที่สมัครใจ และประสงค์จะคดัแยกมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนดิ ก่อนรอการเก็บขนเพ่ือน าไปก าจดั แจ้งความจ านงต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามแบบที่เจา้
พนักงานท้องถิ่นก าหนด และเมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ล้ว ให้คัดแยกมูลฝอยได ้ 

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไวต้ามวรรคสอง อย่างน้อยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกับลกัษณะ ขนาด 
และจ านวนของภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอและเหมาะสมกับมูลฝอยที่คัดแยก และแหล่ง     
ก าเนดิมูลฝอยแตล่ะประเภท  

เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ทีค่ัดแยกมลูฝอย ซึ่งผา่นการประเมินแล้วว่า มีการคดั
แยกมูลฝอยจริงและมปีริมาณมูลฝอยที่รอการเก็บขนไปก าจัดลดน้อยลงตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ให้ได้รบัสิทธิ
เสียค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารเกบ็หรือขนมูลฝอยแก่เทศบาลต าบลสนัทราย ในอัตราทีแ่ตกตา่งจากผู้ที่
ไม่ได้คดัแยกมูลฝอยตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญตัินี้  

ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่จัดใหม้ีมาตรการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมรองรับเพื่อน ามูลฝอย ท่ี
คัดแยกแลว้ ไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อยา่งอืน่ที่จะเพิม่มูลค่าแก่มูลฝอยตามความเหมาะสม  

5ข้อ 13 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถงุส าหรับบรรจมุูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเปน็ถุงพลาสติก 

หรือถุงที่ท าจากวัสดุอืน่ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉกีขาดง่าย ไมร่ั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ 
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะส าหรบับรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหมต่้องท าจากวัสดทุี่ท า 
ความสะอาดง่าย มีความแขง็แรง ทนทาน ไม่รัว่ซึม มีฝาปิดมดิชดิ สามารถปูองกันสตัวแ์ละแมลงพาหะน า
โรคได ้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายตอ่การถ่ายและเทมูลฝอย 
 ข้อ 14 โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล ต้องมีการแยก
เก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทัว่ไปและน าไปก าจัดใหถู้กต้องตามหลักสุขาภิบาล  

ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเกบ็ ขน และก าจัดมูล
ฝอย ให้ปฏิบตัิตามเทศบัญญัตดิังต่อไปนี ้

(1) หา้มมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิง้ หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันกอ่ให้เกดิมูลฝอยขึ้นในที ่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะ เว้นแต่จะเปน็สถานทีซ่ึ่งเทศบาลต าบลสันทรายได้จดัไว้เพื่อการนัน้ 

6(2) หา้มมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรอืระบายมูลฝอย ลงในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ นอก 
ภาชนะที่เทศบาลได้จดัไว้เพือ่การนั้น 

(3) หา้มมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรอืระบายมูลฝอย ออกจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่ 
สาธารณะ ทางน้ า หรือ สถานสาธารณะ 
  (4) หา้มมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง ระบาย หรอื กระท าดว้ยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้มูลฝอยติดเชื้อ
ปะปนลงในระบบเกบ็ขน และก าจดัมูลฝอยท่ัวไป 

7(5) หา้มมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใด ๆ ปล่อยปละละเลยใหม้ี 
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สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดนิของตน จนอยู่ในสภาพที่ประชาชนอาจเหน็ได้จากที่สาธารณะ หรือกอ่ให้เกดิ
เหตรุ าคาญ 
  (6) หา้มมิให้ผู้ประกอบกิจการหรอืผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหลง่ก าเนิดมูล
ฝอยทั่วไป ทิ้งสิง่ที่ไม่ใช้แลว้หรือของเสียทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจารโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ 
ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติ ของเสียที่เปน็ผลติภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน ปะปนกบัมูลฝอยทัว่ไป 

ข้อ 16 เจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชดุ หอพัก หรือโรงแรมที่ทีจ านวน
ห้องพักตั้งแตแ่ปดสิบห้องขึน้ไป หรือพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคาร สถานประกอบกิจการ สถานบริการ โรงงานอตุสาหกรรม ตลาด ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ต้องจดัให้มี่พักรวมมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ทีม่ีขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นไป
ตามข้อ 17 18 และ 19 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสขุ 

8ข้อ 17 ที่พักรวมมูลฝอยทัว่ไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลกัษณะดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นอาคารหรือเปน็ห้องแยกเปน็สัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรบัมูลฝอยทัว่ไป และมลูฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่ที่มีขนาดตามข้อ 19 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไมน่้อย
กว่าสองวนั 

 (2) มีพื้นที่และผนังของอาคารตามหรือหอ้งแยกตาม (1) ต้องเรียบ มกีารปอูงกนัน้ าซึมหรือ
น้ าเขา้ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค และมีการ
ระบายอากาศ 

 (3) มรีางหรือทอ่ระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบดัน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจดัการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 (4) มปีระตูกว้างเพียงพอใหส้ามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
 (5) มกีารก าหนดขอบเขตบริเวณทีต่ั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป และมกีารดูแลรักษา

ความสะอาดอยู่เสมอ 
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตัง้อยู่ในสถานที่ที่สะดวกตอ่การเกบ็รวบรวม และขนถ่ายมูลฝอย

ทั่วไป และอยู่หา่งจากแหล่งน้ า เพื่อการอปุโภคบริโภค และสถานทีป่ระกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

9ข้อ 18 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๘ ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมลีักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมร่ั่วซึม มีฝาปิดมิดชดิ สามารถ
ปูองกนัสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ ง่ายตอ่การถ่าย
และเทมูลฝอย  
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(๒) มขี้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม”่ แล้วแต่กรณ ีและ มขีนาดและ
สีของขอ้ความที่สามารถมองเหน็ได้ชัดเจน  

10ข้อ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มขีนาดใหญ่ ซึ่งมปีริมาตร 
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึน้ไป ตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และสุขลกัษณะ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) มคีวามแข็งแรง ทนทาน ไมร่ั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชดิ สามารถปูองกันสตัว์และ  
แมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถา่ยมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวม 
และปอูงกนัน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปือ้นสู่สิง่แวดล้อม 

 (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสปัดาห์ละหนึ่งครั้ง  
ภาชนะรองรบัมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญต่้องตั้งอยู่ใน 

บริเวณที่ เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไมก่ีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสดัส่วนเฉพาะ พ้ืนฐาน
เรียบ มั่นคง แขง็แรง ท าความสะอาดงา่ย มรีางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวม
น้ าเสีย ไปจดัการตามที่กฎหมายก าหนด และอยูห่่างจากแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่
ประกอบ หรือปรงุอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 

ส่วนที่ 2  
การขนมูลฝอย 

11ข้อ 20 ในการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ให้เทศบาล ผู้ด าเนนิการแทนเทศบาล หรือ ผูไ้ดร้ับอนญุาต
จากเจ้าพนกังานท้องถิ่นใหเ้ก็บขนมูลฝอย มีหน้าทีต่้องปฏิบัตติามสขุลักษณะการจดัการมูลฝอย ดังนี้ 

(1) จดัให้มียานพาหนะขนสิง่ปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเปน็ และเพียงพอแก่การให้บรกิาร  
(2) ด าเนินการคดัแยกมูลฝอย หรือก าหนดวนัในการขนมูลฝอยตามที่เทศบาลต าบล 

สันทรายก าหนด 
(3) ต้องควบคุมให้ผูป้ฏิบัตงิานสวมเสื้อคลมุ ถุงมือยาง และรองเท้าหนงัยางหุ้มสูงถงึ 

แข้ง และท าความสะอาดเสือ้คลุม ถุงมอืยาง และรองเทา้หนงัยาง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบตัิงานประจ าวนั  
(4) จัดให้มีมาตรการควบคมุก ากบัการขนมูลฝอย เพ่ือปูองกนัการลักลอบทิ้งมูลฝอย 

  (5) ต้องมกีารท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายและอปุกรณต์่างๆ เป็นประจ าทุกวัน โดย
สถานที่ลา้งท าความสะอาดดังกลา่วต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มคีวามลาดเอียง น้ าไม่
ท่วมขงั ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมกีารปูองกนัเหตรุ าคาญ และผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชน  

(6) จัดให้มีบริเวณที่จอดเกบ็ยานพาหนะส าหรบัขนมูลฝอย มีขนาดกวา้งเพียงพอ  
และมกีารดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเปน็ประจ า  

(7) มีการตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏกิูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
(8) หา้มมิให้น ายานพาหนะขนมูลฝอยไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

 (9) การอืน่ที่เจ้าพนกังานทอ้งถิ่นประกาศก าหนด 
12ข้อ 21 ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
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(๑) ได้รบัอนญุาตจากกรมขนส่งทางบก  
(๒) ตัวถังบรรจุมูลฝอย ตอ้งมีความแข็งแรง ทนทาน ไมร่ั่วซึม มีลักษณะปกปดิ สามารถ 

ปูองกนัการปลวิตกหล่นของมูลฝอย  ง่ายต่อการขนถ่าย และท าความสะอาด ระดบัของตัวถังไม่สูงเกินไป
และอยู่ในระดับทีป่ลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบตัิงาน  

(๓) มีการปูองกนัหรือติดตั้งภาชนะรองรบัน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพ่ือมิใหร้ั่วไหลตลอดการ 
ปฏิบัติงาน และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบ าบดัในระบบน้ าเสีย  

(4) ตัวยานพาหนะต้องมีสญัลักษณ์หรือสญัญาณไฟตดิไวป้ระจ ายานพาหนะชนดิที่ไม่ 
ก่อให้เกดิความร าคาญ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยเปิดให้สญัญาณตลอดเวลาในขณะทีป่ฏิบตัิงาน 
และจะต้องแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
   (ก) กรณีบุคคลซึง่เทศบาลมอบหมาย ให้เป็นผูด้ าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ให้แสดง
ชื่อราชการสว่นท้องถิน่ดว้ยตัวหนังสือที่มขีนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนไว้ที่ภายนอกตวัถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านของยานพาหนะขนมลูฝอยทั่วไป พร้อมแสดงแผ่นปาูยที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
   (ข) กรณีบุคคลซึง่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ให้ด าเนนิกิจการเกบ็ขนมูล
ฝอยทั่วไป ใหแ้สดงชื่อของผูไ้ด้รบัใบอนุญาต ทีม่ีขนาดสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไวท้ี่ภายนอกตัวถังดา้นข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมแสดงแผ่นปูายที่สามารถมองเหน็ได้ชัดเจน ระบุชื่อ ทีอ่ยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
 13ข้อ 22 ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเทศบาล ผู้ด าเนนิการแทน หรือผู้ได้รบัอนญุาตจากเจา้พนักงาน
ท้องถิน่ อาจจดัใหม้ีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได ้
 สถานขีนถ่ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และสขุลักษณะดงัต่อไปนี้ 
  (1) เป็นอาคารทีม่ีการปูองกนัน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีแสงสวา่งและการระบายอากาศเพยีงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน และมีขนาดที่เหมาะสมกบัปรมิาณมลูฝอยท่ีต้องพักรอการขนถ่าย 
  (2) มกีารปูองกนัสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การด าเนนิการที่อาจก่อให้เกิดเหตรุ าคาญ หรือผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (3) มรีะบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งระบายออกสู่ภายนอก เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เวน้แต่อาคารทีไ่ม่อยู่ในบังคับใหต้้องมีระบบ
บ าบดัน้ าเสีย 

ส่วนที่ 2  
การก าจัดมูลฝอย 

14ข้อ ๒3 เทศบาล ผู้ด าเนนิการแทน หรือผูไ้ดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น ต้องจัดใหม้ี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหนา้ที่ก าจดัมูลฝอยทัว่ไป และจัดให้มอีุปกรณป์ูองกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานดงักล่าว 
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อุปกรณห์รือเครื่องมือปูองกนัอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึน้จากการปฏิบตัิงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ปูองกนัอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลตดิตั้งไว้ในบรเิวณสถานที่ก าจดัมูลฝอยทั่วไปดว้ย 
ผู้ปฏิบัตหิน้าทีก่ าจดัมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึง่ ต้องไดร้ับการตรวจสขุภาพประจ าปี 
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรูด้้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนกังานทอ้งถิน่ก าหนดโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

15ข้อ ๒4 เทศบาล ผู้ด าเนนิการแทน หรือผูไ้ดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
ก าจัดมลูฝอยท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวธิีหนึ่งวธิีใดตามที่ก าหนดในข้อ ๒5 โดยใหศ้ึกษาความ 
เหมาะสมและความเปน็ไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมลูฝอยท่ัวไป และมีมาตรการควบคุมก ากับ 
การด าเนนิงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เปน็ไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
เพื่อปูองกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิง่ของที่ไม่ใช้แลว้หรือของเสียทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน 
ของเสียจากวตัถดุิบ ของเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลติภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออนัตราย 
จากชุมชน มาก าจดัรว่มกบัมูลฝอยทั่วไป 

16ข้อ ๒5 การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ให้ด าเนินการตามวิธหีนึ่งวธิีใด ดังต่อไปนี ้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การก าจดัแบบผสมผสาน 

17ข้อ ๒6 การฝังกลบอย่างถกูหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง และให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้

(๑) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่กอ่ให้เกดิอนัตราย 
เหตรุ าคาญ หรือความเสียหายต่อบคุคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

  (๒) มีพื้นที่แนวกนัชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทัว่ไป เพื่อจัดเปน็
พ้ืนที่ส าหรบัปลูกตน้ไม ้ถนน และรางระบายน้ าผิวดนิ เพื่อลดปัญหาด้านทศันียภาพจากการฝงักลบและ 
ปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปูองกนัการปนเปื้อนของน้ าใตด้ินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอดักน้บ่อ 
ด้านลา่งและด้านข้างให้แนน่และปูดว้ยแผ่นวัสดุกนัซึม  

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมลูฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยงัระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถ 
ปูองกนัการปนเปื้อนน้ าใต้ดนิ และมกีระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๕) มีการใชด้ินหรือวัสดอุื่นกลบทับทกุครัง้ที่มีการน ามลูฝอยท่ัวไปไปฝงักลบ และปิดการฝัง 
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กลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหนา้บ่อฝงักลบด้วยดนิหนาอย่างน้อยหกสิบเซนตเิมตร หรือวัสดุอืน่ 
ที่เหมาะสม เพื่อปูองกันกลิน่ การปลวิของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
รวมทัง้ไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

(๖) มีการปูองกนัสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๗) ต้องมรีะบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝงักลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ 
หรือมรีะบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดนิ  
18ข้อ ๒7 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนนิการให้เปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละสขุลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกบักระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป มีแสง 

สว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทัว่ไป ที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 17 
(๓) มีพื้นที่แนวกนัชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็น 

พ้ืนที่ส าหรบัปลูกตน้ไม ้ถนน และรางระบายน้ าผิวดนิ เพื่อลดปัญหาด้านทศันียภาพจากการเผาและปญัหา 
กลิ่นรบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทัว่ไปทีอ่ณุหภูมิไมต่่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ 
ควบคุมคุณภาพอากาศทีป่ลอ่ยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิ้ง 
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) มีการปูองกันสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๖) มีการบ าบดัน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที ่
ก าจัดใหไ้ดม้าตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

(๗) มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มกีารปูองกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมีระบบในการ 
น าเถา้หนักไปก าจดัเป็นประจ า โดยใช้วิธกีารฝงักลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่ม ี
การปูองกนัน้ าชะขีเ้ถ้าปนเปือ้นแหล่งน้ าผิวดนิและใต้ดนิ หรือมีระบบทีป่ลอดภัยในการน าเถ้าหนกัไปใช้ 
ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีพื้นที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมรีะบบในการ 
น าเถา้ลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วธิีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง หรือมีระบบทีป่ลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

19ข้อ ๒8 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง และให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี ้
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(๑) มีสถานที่ตัง้เหมาะสม 
(๒) มีระบบคดัแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชวีภาพ ซึ่งอาจมอีาคาร 

ที่มีขนาดพ้ืนทีเ่หมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดงักล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมลูฝอยท่ัวไปภายในอาคารคดัแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการปูองกนัสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน 

หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบตอ่สุขภาพของประชาชนตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคดัแยกสว่นที่หมกัท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องม ี
ระบบก าจดัหรือส่งไปก าจดัโดยวธิีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรอืการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการ
น ามูลฝอยทัว่ไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบดัน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานทีห่มักท าปุ๋ยหรือท า 
ก๊าซชวีภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท ากา๊ซชวีภาพ บ่อหมกัตอ้งเปน็ระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 
และมรีะบบเผาก๊าซทิ้งกรณรีะบบการใชป้ระโยชน์จากกา๊ซชวีภาพหยุดการท างาน 

20ข้อ 29 การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วธิีการก าจัดมลูฝอยท่ัวไปมากกว่าหนึง่วธิี ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒6 ข้อ ๒7 หรือข้อ ๒8 

หมวด 3 
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล 

21ข้อ 30 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ทีม่ีส้วมต้องจัดให้มีระบบ
ก าจัดสิง่ปฏิกูลแบบตดิกับทีห่รือต้องต่อท่อไปยังระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

22ระบบก าจดัสิ่งปฏกิูลตามวรรคหนึ่งแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 
(1) ระบบก าจดัสิ่งปฏิกูลแบบตดิกับที่ 
(2) ระบบก าจดัสิ่งปฏิกูลรวม 

ข้อ 32 ในกรณีทีม่ีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสนิค้า การชุมนมุ การชุมนมุ
สาธารณะ หรือกิจกรรมอืน่ใดในลักษณะท านองเดียวกนั ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป 
ผู้จัดหรือผู้รับผดิชอบตอ้งจดัให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ สว้มเคลื่อนที่ หรือสว้มชัว่คราวที่ถูกสุขลกัษณะ ตาม
ข้อ 31 32 และ 33 แล้วแต่กรณ ีส าหรับใหบ้รกิารอยา่งเพียงพอ 

เมื่อการด าเนนิการตามวรรคหนึง่เสร็จสิน้ ในกรณีทีม่ีการตดิตัง้ส้วมเคลื่อนทีห่รือสว้มชัว่คราวให้ผู้
จัดหรอืผู้รับผดิชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกลา่วใหเ้รียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี ้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่หรอืเจ้าพนักงานสาธารณสขุมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบความเรียบร้อยในการ
รื้อถอน และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลา่ว หากพบว่าไมถู่กสขุลักษณะใหอ้อกค าสั่งให้ผู้จดัหรอืผู้รับผดิชอบ
ปรับปรุงแกไ้ขได ้

23ข้อ 31 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่ที่ให้บรกิารสว้มสาธารณะต้องด าเนินการ 
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ให้ส้วมสาธารณะถกูสุขลกัษณะตลอดเวลาที่เปิดใหบ้ริการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลพ้ืน ผนงั เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และทีเ่ปิดและปดิน้ าของโถส้วมและโถ 

ปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งตอ้งบ ารงุรกัษาให้พร้อมใชง้าน 
(๒) จดัให้มนี้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(๓) จดัให้มีท่ีล้างมือพรอ้มสบู่หรือผลติภัณฑ์อื่นใดส าหรบัท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(๔) จดัให้มีภาชนะรองรบัมลูฝอยท่ัวไปที่ถูกสขุลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 

ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมอืหรือบรเิวณใกล้เคียง 
(๕) จดัให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน หรือกระดาษช าระชนดิ 

ยุ่ย และกระจายตวัได้ง่ายเมือ่เปียกน้ าซึง่สามารถทิง้ลงในโถสว้มได ้ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนดิ ที่ไม่
สามารถทิ้งลงในโถส้วมไดห้รือระบบก าจัดสิง่ปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ใหร้วบรวม กระดาษ
ช าระที่ใชแ้ล้วใส่ทีร่องรบัมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะ สะอาด มีฝาปดิมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไมร่ั่วซึมและเก็บขน
ไปก าจดัอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใชแ้ล้ว 

(๖) ในสว้ม ต้องมีการถา่ยเทอากาศทีด่หีรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี 
(๗) ประตูห้องส้วม ต้องมทีีจ่ับเปดิและปดิที่สะอาด มีอปุกรณ์ยดึประตดู้านในที่สามารถไข 

จากด้านนอกได้ โดยประตตูอ้งเปดิออกจากด้านใน เปน็บานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอืน่ เพื่อให้
สามารถเขา้ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณหีมดสตไิด้ 

24ข้อ 32 เจา้ของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพทีม่ีส้วมเคลื่อนที่ ต้องด าเนินการให้ส้วม
เคลื่อนทีถู่กสขุลักษณะตลอดเวลาที่เปดิใหบ้ริการ และให้ด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

(1) จดัให้มถีังเกบ็กักสิง่ปฏกิูล ที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกลูได้มากกว่าถงัเกบ็กักน้ าสะอาด  
โดยท่อระบายและถังเก็บกกัสิ่งปฏิกูลตอ้งมีทอ่ระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะหรือแพ หรืออยู่
ในต าแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหมน็รบกวน  

(๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลกิใช้ ตอ้งขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดในระบบก าจัดสิง่ปฏิกูล  
(๓) ในกรณีที่สว้มเคลือ่นทีม่รีะบบก าจดัสิ่งปฏกิูล การระบายน้ าทิง้และกากตะกอนตอ้ง 

ผ่าน การก าจัดสิง่ปฏิกูลแล้ว  
ในกรณีทีแ่พใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยัประจ าหรือแพที่มีสว้มเคลือ่นที่ ซึ่งไม่มถีังเก็บกกัสิ่งปฏกิูล หรือไม่

สามารถสูบสิ่งปฏกิูลจากถังเก็บกักสิง่ปฏิกูลไปก าจัดได ้ให้แพดงักล่าวจัดให้มีสว้มไวบ้นพ้ืนดิน โดยให้น าข้อ 
30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

25ข้อ 33 ผู้ที่จดัให้มีสว้มชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มคีวามปลอดภัยต่อชวีติ 
และทรัพย์สนิของผู้ใช้บริการ และตอ้งด าเนินการให้สว้มชั่วคราวถูกสขุลักษณะตลอดเวลาที่เปดิใหบ้ริการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) พ้ืน ผนัง หลงัคา และประตขูองห้องสว้ม รวมทั้งสขุภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคง  
แข็งแรง ทนทานต่อการรับน้ าหนัก ไมก่่อให้เกดิอนัตรายหรืออุบตัิเหตตุ่อผู้ใช้บริการ และดแูลให้สะอาด 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทัง้มีการถ่ายเทอากาศที่ด ี 
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(๒) จดัให้มนี้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอส าหรับใช้งาน 
(๓) จดัให้มีท่ีล้างมือพรอ้มสบู่หรือผลติภัณฑ์อื่นใดส าหรบัท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน  
(๔) จดัให้มีสายฉีดน้ าช าระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน หรือกระดาษช าระชนดิ 

ยุ่ย และกระจายตวัได้ง่ายเมือ่เปียกน้ าซึง่สามารถทิง้ลงในโถสว้มได ้ในกรณีที่กระดาษช าระเป็นชนดิที่ไม่
สามารถ ทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบก าจัดสิง่ปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษช าระได้ใหร้วบรวมกระดาษ
ช าระ ที่ใช้แลว้ใส่ที่รองรับมลูฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ สะอาด มีฝาปดิมดิชิด อยู่ในสภาพดี ไมร่ั่วซึม และเกบ็ขน 
ไปก าจดัอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษช าระที่ใชแ้ล้ว  

(๕) จดัให้มีระบบก าจดัสิ่งปฏิกูล หรอืจัดใหม้ีถงัเก็บกักสิง่และเมื่อถังเกบ็กักสิง่ปฏิกูลเต็ม  
ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจดัในระบบก าจดัสิ่งปฏกิูลรวม  

(๖) เมื่อเสร็จสิน้การใช้งาน ต้องก าจัดสิง่ปฏิกูลทีต่กคา้งอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้ง 
ปรับพื้นที ่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน  

26ข้อ 34 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเกบ็ ขน และก าจัดสิง่
ปฏิกูล ให้ปฏบิัตติามเทศบญัญตัิดังต่อไปนี้ 

(1) หา้มมิให้ผู้ใดถา่ยสิ่งปฏกิูลลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ ซึ่งมิใช่สถานทีท่ี่ 
เทศบาลต าบลสันทรายได้จดัไว้เพื่อการนัน้ 

(2) หา้มมิให้ผู้ใดเท ปล่อย หรือระบายสิง่ปฏิกูล จากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่ 
สาธารณะ ทางน้ า หรือ สถานสาธารณะ 

(3) หา้มมิให้ผู้ใด น าสิ่งปฏิกลูไปในทีห่รือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้บรรจุในภาชนะ  
หรือที่เก็บมดิชดิ มิให้สิ่งปฏกิูลหรือกลิ่นเหมน็ลอดออกมา  
  (4) หา้มมิให้ผู้ใด บ้วนหรือถม่น้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามกู เท หรือทิ้งสิง่ใดๆ ลง
บนถนนหรือพืน้รถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 
  (5) หา้มมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิง้ หรือท าด้วยวิธีใดวธิีหนึ่ง ให้มูลฝอยติดเชื้อปะปนลงระบบการ
เก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกูล 

27ข้อ 35 ผูม้ีหน้าที่จัดการสิง่ปฏิกูล ตอ้งด าเนินการขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสขุลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) จดัให้มียานพาหนะขนสิง่ปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ าเปน็และมีจ านวนเพียงพอแก่การ 

ให้บริการ 
(๒) ด าเนินการสูบสิง่ปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยตอ้งมีมาตรการปูองกันกลิน่ในขณะ 

ที่ท าการสบูสิ่งปฏกิูล เพ่ือไมใ่ห้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกลเ้คียงจนเป็นเหตรุ าคาญ 
(๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลงัจากสบูสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว้โดยการสูบน้ า 

สะอาดจากถงัเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบดา้นนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

(๔) ในกรณีที่มีสิง่ปฏิกูลตกหล่นหรือรัว่ไหล ให้ท าลายเชื้อโรคดว้ยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วท าความ 
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สะอาดดว้ยน้ า 
(๕) จัดให้มีอปุกรณป์ูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานส าหรบั 

ผู้ปฏิบัติงานสบูและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจดัให้มอีุปกรณห์รือเครื่องมือปอูงกนัอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึน้จาก 
การปฏิบตัิงาน และตรวจตราควบคุมใหม้ีการใช้อุปกรณห์รือเครื่องมือดังกลา่ว รวมทั้งจัดใหม้ีอุปกรณ ์
ส าหรบัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 

(๖) ผู้ปฏิบตัิงานสบูและขนสิ่งปฏิกูลตอ้งสวมเสื้อผา้มิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปดิปากปิด 
จมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุม้แข้งทุก
ครั้งหลังการปฏิบตัิงาน 

(๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลงัจากที่ออกปฏิบัตงิานอย่างน้อยวันละ 
หนึ่งครั้งน้ าเสียทีเ่กดิจากการท าความสะอาดต้องเขา้สู่ระบบบ าบดัหรือก าจดัน้ าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม 
ต้องอยูห่่างจากแม่น้ า ค ูคลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

(๘) ต้องจดัให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดเพียงพอส าหรับจอดเกบ็ยานพาหนะขนสิ่งปฏกิูล 
(๙) หา้มน ายานพาหนะขนสิง่ปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น  

28ข้อ 36 ผูม้ีหน้าที่จัดการสิง่ปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบตัิงานซึ่งท าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล 
ได้รบัการตรวจสขุภาพประจ าปี และได้รบัการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจดัการสิง่ปฏิกูล 

29ข้อ 37 ยานพาหนะส าหรบัขนสิ่งปฏิกูลตอ้งมีลกัษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถงัที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลตอ้งมีฝาเปิดและปิดอยูด่้านบน โดยสามารถปิดไดม้ิดชิด ไม่รัว่ซมึ 

และปอูงกนักลิน่ สตัว ์แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รัว่ซึม 
(๓) มีอปุกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลทีส่ามารถสูบตะกอนหนักได ้และมมีาตรวดัสิ่งปฏิกูลที่อยูใ่น 

สภาพที่ใช้การได้ด ี
(๔) มีชอ่งเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนสิง่ปฏิกูล  
(๕) บนตวัถงัที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล” โดยสามารถ 

มองเห็นได้ชดัเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ใหแ้สดงชื่อของราชการ 

ส่วนท้องถิน่นัน้ดว้ยตวัหนังสือขนาดที่สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนไว้ทีด่้านข้างทั้งสองด้านของตัวถัง 
ที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล โดยอยู่ในต าแหน่งทีบุ่คคลทัว่ไปสามารถมองเห็นได้ชดัเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิน่ภายใต้ 
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ ใหแ้สดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่
สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไวท้ี่ด้านข้างทั้งสองด้านของตวัถังที่ใชบ้รรจุสิง่ปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ 
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ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งที่บคุคลทัว่ไปสามารถมองเหน็ได้
ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ทีไ่ดร้ับใบอนญุาตจากราชการส่วนท้องถิน่ให้แสดงรหัส
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ของนติิบุคคลที่
ได้รบัอนญุาตหรือเจ้าของกจิการด้วยตัวหนังสอืขนาดทีส่ามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไวท้ี่ด้านข้างทั้งสองด้าน
ของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกลู ในต าแหน่งทีบุ่คคลทั่วไปสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน โดยตวัอักษรต้องมีความ
สูงไมน่้อยกว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีทีไ่ดร้ับใบอนุญาตจากราชการสว่นทอ้งถิน่หลายแห่ง 
ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เกบ็ส าเนาหลกัฐานใบอนุญาตฉบับอืน่ 
ไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูเพื่อการตรวจสอบ 

30ข้อ 38 ในการขนสิง่ปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิน่ก าหนดเสน้ทางและออกเอกสารก ากับ 
การขนสิ่งปฏิกูล เพ่ือปูองกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏกิูล 

หมวด 4  
การอนุญาตและการออกใบอนุญาต ส าหรับผู้ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดร้ับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31ข้อ 39 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย โดยท าเปน็
ธุรกิจ หรือโดยได้รับผลประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดคา่บริการ เวน้แต่จะไดร้ับใบอนุญาตจาก เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  

32ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะเปน็ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนด้วยการคดิค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลสนัทราย  

จะต้องยื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ทา้ยเทศบัญญัตนิี ้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรอืพนักงานรฐัวิสาหกิจพร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบบั  

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ  
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวกหรอืแว่นตาด า ถ่ายไมเ่กินหนึง่ป ี๒ รปู 
(๔) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  

ของผูแ้ทนนิตบิุคคล ในกรณทีี่ผู้ขออนญุาตเปน็นติิบคุคล ๒ ชุด  
(๕) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
(๖) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ  
(๗) อื่น ๆ ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
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ข้อ 41 ผู้ขอรบัใบอนญุาตตามข้อ 24 จะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้ 
33(๑) ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนนิกิจการรับท าการเกบ็ ขนสิง่ปฏิกูล  

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสว้ม) ซึ่งมีลกัษณะ ดังนี ้ 
(๑.๑.๑) ได้รบัอนญุาตจากกรมการขนส่งทางบก  
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดย 

สามารถปกปิดมิดชดิสามารถปูองกันกลิน่ สตัว ์แมลงพาหะน าโรคได้  
(๑.๑.๓) มีอุปกรณ์สบูสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอบหนกัได ้และมีมาตรวดั 

สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ด ี 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้สบูสิ่งปฏิกูลตอ้งอยู่ในสภาพทีด่ ีไมร่ั่วซึม  
(๑.๑.๕) มีช่องเกบ็อุปกรณท์ าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังใส่น้ า ไม้กวาด  

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาดับกลิ่น เป็นต้น  
(๑.๑.๖) ต้องจดัให้มีการแสดงขอ้ความที่ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รูว้่า  

เป็นพาหนะส าหรับขนถา่ยสิ่งปฏิกูล เช่น “ใช้เฉพาะขนสิง่ปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหนว่ยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรอืเจ้าของกิจการ ด้วยตัว
อักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เหน็ได้ชัดเจนตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่ประกาศก าหนด  

(๑.๒) ต้องจัดใหม้ีอุปกรณ์ปอูงกันอันตรายสว่นบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพความ 
พร้อมใช้งานส าหรับผู้ปฏบิัตงิานสูบและขนสิง่ปฏิกูล เชน่ เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนงัยางหุ้มสูงถึงแข้ง 
เป็นต้น รวมทั้งจดัให้มอีุปกรณ์หรือเครื่องมือปอูงกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏิบัติงาน และตรวจตรา
ควบคุมให้มกีารใช้อปุกรณ์หรือเครือ่งมอืดังกล่าว รวมทัง้จัดให้มีอปุกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ประจ ายานพาหนะขนสิง่ปฏกิูล  

(๑.๓) กรณีทีไ่ม่มรีะบบก าจดัสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานวา่จะน าสิ่งปฏิกูล 
ไปก าจดั ณ แหล่งก าจัดที่ถกูสุขลักษณะแห่งใด  

(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก าหนด  
34(๒) ผู้ขอรับใบอนญุาตด าเนนิกิจการรับท าการเกบ็ ขนมลูฝอย  

(๒.๑) ต้องมีพาหนะขนมูลฝอย ซึ่งมีลักษณะ ดังนี ้ 
(๒.๑.๑) ได้รบัอนญุาตจากกรมขนส่งทางบก  
(๒.๑.๒) ตัวถงับรรจุมูลฝอย ต้องมีความแขง็แรง ทนทาน ไม่รัว่ซมึ ม ี

ลักษณะปกปิด สามารถปูองกันการปลวิตกหลน่ของมูลฝอย  ง่ายต่อการขนถา่ย และท าความสะอาด ระดับ
ของตัวถังไม่สูงเกินไปและอยู่ในระดบัที่ปลอดภัยตอ่สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงาน  

(๒.๑.๓) มีการปอูงกนัหรือตดิตัง้ภาชนะรองรับน้ าจากมลูฝอยท่ัวไป เพื่อมิให้ 
รั่วไหลตลอดการปฏิบัตงิาน  

(๒.๑.๔) ตัวพาหนะต้องพ่นสีให้เห็นชัดเจนในระยะไมน่อ้ยกว่า ๑๐ เมตร ว่า  
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“รถเก็บขยะมูลฝอย” ขื่อผูไ้ด้รับใบอนญุาต หมายเลขโทรศัพท์ มีเลขรหัสใบอนุญาต ชื่อหนว่ยงานที่อนุญาต 
ส าหรบัผู้ขอใบอนุญาตหลายท้องถิน่ไม่อาจพ่นสีเลขรหัสใบอนญุาตและหรือชื่อหน่วยงานที่อนุญาตได้ ให้
เก็บใบอนุญาตไวแ้สดงเมื่อมกีารตรวจสอบด้วย  

(๒.๒) ผู้ปฏิบตัิงานเกบ็ขนมลูฝอยต้องแตง่กายสวมเสื้อคลุมให้มดิชิด โดยผูกผ้าปิดปาก  
ปิดจมกู สวมหมวก สวมถงุมือ ใส่ร้องเท้ายางหุ้มแขง้ หากมีแสงสวา่งไม่เพียงพอใหม้ีสิ่งสะท้อนแสง สวมใส่
ผู้ปฏิบัติงานด้วย  

(๒.๓) ต้องมีระบบก าจดัมูลฝอยที่ถูกหลกัสุขาภบิาล และไม่กอ่ผลกระทบต่อประชาชน 
และสิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าทีห่รือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (2.4) ผู้ขอรบัใบอนุญาตตอ้งจัดใหม้ีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาด
กว้างเพียงพอ และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดงักล่าวเป็นประจ า 

(๒.5) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก าหนด  
 ข้อ 42 เมื่อไดร้ับค าขอรับใบอนญุาต หรือค าขอต่ออายใุบอนุญาต ให้เจ้าพนกังานทอ้งถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบรูณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดังกลา่วไม่ถกูตอ้งหรือไม่สมบรูณ์ ตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่รวบรวมความไมถู่กตอ้ง หรือความไม่
สมบูรณน์ั้นทัง้หมด และแจง้ให้ผู้ขออนุญาตแกไ้ขใหถู้กต้องและสมบูรณ์ในคราวเดยีวกัน และในกรณีจ าเปน็
ที่จะต้องส่งคนืค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพรอ้มทั้งแจ้งความไมถู่กตอ้ง หรือความไม่สมบรูณ์ให้
ทราบภายในสบิห้าวันนับแตว่ันทีไ่ดร้ับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันไดร้ับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน ตามทีก่ าหนดใน
เทศบัญญตัินี ้ 

ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่เจา้พนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรอืยังไมอ่าจมคี าสั่ง ไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอ้ีกไม่เกนิสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสบิห้าวัน แต่
ต้องมหีนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเปน็แต่ละครัง้ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา ตาม
วรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แลว้นั้น แลว้แต่กรณี  

ข้อ 43 ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องมารับใบอนญุาตพรอ้มเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราทา้ยเทศบัญญัตนิี้
ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไมม่ารบัภายในก าหนดเวลา
ดังกลา่วโดยไม่มีเหตอุันสมควรใหถ้ือวา่สละสิทธิ  

ข้อ 44 ในการด าเนินกิจการผู้ไดร้ับใบอนุญาตต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไข ให้ถูก
สุขลักษณะ ตามที่ก าหนดไวใ้น หมวด 2 และหมวด 3 แห่งเทศบญัญตัินี ้

ข้อ 45 บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกให้ตามเทศบญัญตัินี ้ใหม้ีอายุหนึ่งปนีับแตว่ันทีอ่อกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลสนัทรายเท่านั้น  

การขอต่อใบอนญุาตจะตอ้งยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
เมื่อได้ยืน่ค าขอแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไมต่่ออายุใบอนุญาต  

การขอต่อใบอนญุาตและการอนญุาตให้ต่ออายุใบอนญุาตให้เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนด  

ข้อ 46 ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอัตราที่ก าหนดไว ้ท้ายเทศ
บัญญตัินี ้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรือ ก่อนใบอนญุาตสิ้น
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อายุส าหรบักรณีท่ีเปน็การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนนิกิจการนัน้ ถ้ายังมิได้ยื่นขอต่อ
ใบอนุญาตภายในเวลาทีก่ าหนดให้ช าระคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกร้อยละยี่สบิของจ านวนคา่ธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
เว้นแต่ผูท้ี่ได้รับใบอนญุาตจะไดบ้อกเลิกการด าเนนิกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนด ต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มหีนา้ที่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกนิกว่าสอง
ครั้งใหเ้จ้าพนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และ
ค่าปรบัจนครบจ านวน  

ข้อ 47 บรรดาคา่ธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบญัญตัินี ้ให้เปน็รายไดข้องเทศบาลต าบลสนัทราย 
35ข้อ 48 ผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้เปน็ผู้ด าเนนิกิจการตามเทศบัญญัตนิี ้จะพึงเรียกเก็บคา่บริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กินอัตราค่าบริการขัน้สูงที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี ้ 
ข้อ 49 ผู้ไดร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี ้ต้องแสดงใบอนญุาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง้่าย ณ 

สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
ข้อ 50 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารดุในสาระส าคญั ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตยืน่ค า

ขอรับใบแทนใบอนญุาตพรอ้มเสียค่าธรรมเนียมตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญตัินี้ภายในสบิห้าวันนับ
แตว่ันทีไ่ด้ทราบถึงการสญูหาย ถูกท าลาย หรือช ารดุ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตัินี ้ 

การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนาบันทกึการแจ้งความตอ่
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่หง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย มาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถกูท าลาย หรือช ารดุในสาระส าคญั ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนญุาต น า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นประกอบดว้ย  

(๓) ใบแทนใบอนุญาตให้ใชเ้พียงเวลาที่เหลือก่อนหมดอายุของฉบับเดมิที่แทนนัน้  
ข้อ 51 ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี ้ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัตแิหง่พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญตันิี ้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรือ่งที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับใบอนญุาตตามเทศบัญญัตนิี ้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี านาจสัง่พักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาทีเ่ห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกนิสิบห้าวนั  

ข้อ 52 เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนญุาตเมื่อปรากฏว่าผู้รบัใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัง้แต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนญุาตอกี  
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕  
(๓) ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถกูต้องตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕หรือเทศบัญญัตนิี้หรอืเงื่อนไขที่ระบุ  ไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องทีก่ าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบัใบอนญุาต 

ตามเทศบญัญตัินี ้และการไม่ปฏิบัตหิรอืปฏิบตัิไมถู่กต้องนั้นก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงตอ่
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
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 กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 





บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติต าบลสันทราย 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕62 

 

ล าดับ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

 ๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
      - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์
เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
      - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
        (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 
 

 
 

200 
 

150 

2. อัตราค่าเก็บขนมูลฝอย 
   ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายเดือน  
      (ก) ส าหรับอาคารบ้านเรือน 
           (1) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งไม่เกิน 5 ลิตร      เดือนละ 
           (2) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ  
           (3) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 500   
                ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตรา ต่อหน่วย  
                หนว่ยละ 
                (เศษไม่เกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
                เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
      (ข) ส าหรับอาคาร อาคารชุด หอพัก หรือที่พักอาศัยซึ่งมีไว้ 
           ส าหรับให้เช่า เหมาจ่าย  
           (1) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ  
           (2) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 500   
                ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  
                หนว่ยละ 
                (เศษไม่เกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
                เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 
  
 
  

 
 
 

10 
15 

 
 

15 
 
 
 
 

40 
 
 

40 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ล าดับที ่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
       (ค) ส าหรับโรงแรม  เหมาจ่าย  

           (1) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งไม่เกิน 30๐ ลิตร    เดือนละ  
           (2) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 500   
                ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 300 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย 
                หนว่ยละ  
                (เศษไม่เกิน 150 ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
                เศษเกิน 150 ลติร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
      (ง) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลาด ร้านค้า 
           (1) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร      เดือนละ 
           (2) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 500   
                ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  
                หนว่ยละ 
               (เศษไม่เกิน 10 ลิตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
                เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 
           (3) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1   
                ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
           (4) กรณีท่ีมีประมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
                ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
                หนว่ยละ 
                (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 
 

 
600 

 
 

600 
 
 
 

40 
 
 

40 
 
 

3,250 
 

3,250 

3. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ 
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 ๓.๑ รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป   ฉบับละ 
 ๓.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป          ฉบับละ 
 
 

 
 
 

5,000 
5,000 

 
 

 

 

 



 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิง่ปฏิกลูหรือมูลฝอย 

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 
         เขียนที่................................................................. 

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

  ข้าพเจ้า....................................................................โดย........................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ปี สัญชาติ...............................  บ้านเลขที่................................ 
หมู่ที่...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 
แขวง/ต าบล........................................  เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด.........................................       
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย เพ่ือด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ประเภท 
  (    )   เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก าจัดที่.............................................................................. 
  (    )   เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยระบบก าจัดอยู่ที่................................................... ......... 
  (    )   เก็บขนมูลฝอย โดยแหล่งก าจัดที่................................................................................... 
  (    )   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย  โดยระบบก าจัดอยู่ที่............................................................ 

 
พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย  ดังนี้ 

(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัว  ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(     ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(     )  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(     )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

๑).............................................................................................................................  
๒)........................................................................................... .................................. 

  (     )   อ่ืนๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด คือ.........................................................................  
   ................................................................................................ ................................... 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 



 

(ด้านหลัง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                     (................................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นควรอนุญาต และก าหนดเงื่อนไข ดังนี้........................................................................ 
............................................................................................................................................ ................................. 
  (   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ).......................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                 (................................................................) 
    ต าแหน่ง............................................................................ 
     วันที่ ............../............................/.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ..................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 

    (ลงชื่อ).......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................ 
    วันที่ ............../............................/.................... 

 



 

 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบให้ด าเนินกิจการ .................................................. 

 
 เลขที ่…….....…./……..…......... 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ …………..…………………….……………………………................................. 
สัญชาติ…….................. อยู่บ้านเลขท่ี…………..... หมู่ที่………........... ต าบล/แขวง ……..............................…………
อ าเภอ/เขต.......……………………………..จังหวัด …………………....………. หมายเลขโทรศัพท์ …………...…………..…… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ………………................................................................................……………..….. 
ประเภท.......................................................................ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี………… หมู่ที่ ……. ต าบล.........................  
อ าเภอ ………………..…………………….จังหวัด ……………………..............หมายเลขโทรศัพท์ ..…………………………….. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ................…….….บาท (……………………............................………..………… )  
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ……......... เลขที่ …...........….. ลงวันที่ ….......................……………………….. 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดย
มิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
๔.๑) ……………………………………………………………………………….. 
๔.๒) ……………………………………………………………………………….. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ….....…. เดือน ……..........………………….พ.ศ……...............…. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ …..............…. เดือน …................……………….พ.ศ……..............…. 

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

  ( ……………...............………………. ) 
 ต าแหน่ง .............................................................. 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนญุาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาที่         
      ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาต 
      สิ้นอายุ  มิเช่นนั้น ต้องช าระค่าปรับอีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 



 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ทีอ่อก
ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

ค่าปรับ 

(บาท) 

(ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาต 
ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิง่ปฏิกลูหรือมูลฝอย 

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 
         เขียนที่................................................................. 

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

  ข้าพเจ้า....................................................................โดย........................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ปี สัญชาติ...............................  บ้านเลขที่................................ 
หมู่ที่...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 
แขวง/ต าบล........................................  เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด.........................................       
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย เพ่ือด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ประเภท......................................................................................................................................... ................................. 
ตามใบอนุญาต  เล่มที่..................เลขที่.................  ออกให้เมื่อวันที่ ..........เดือน...........................พ.ศ............... 
   

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย  ดังนี้ 
           (     )    ใบอนุญาตฉบับเดิม 

(     )  ส าเนาบัตรประจ าตัว  ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(     ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(     ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
(     )  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(     )  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(     )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

๑)......................................................... .................................................................... 
๒).............................................................................................................................  

  (     )   อ่ืนๆที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด คือ......................................................................... 
   ............................................................................................................................. ...... 
 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 



 

(ด้านหลัง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (................................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (   ) เห็นควรอนุญาต และก าหนดเงื่อนไข ดังนี้........................................................................  
.................................................................................................................... ......................................................... 
  (   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................................  
...................................................................... .......................................................................................................  
 
     (ลงชื่อ).......................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                 (................................................................) 
    ต าแหน่ง............................................................................ 
     วันที่ ............../............................/.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (   ) อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 (   ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต เพราะ...............................................................................  
 ............................................................................ ....................................................................... 
 

    (ลงชื่อ).......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................ 
    วันที่ ............../............................/.................... 

 



 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 
ใหด้ าเนินกิจการ................................................................................... 

 
 

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

 
  ข้าพเจ้า....................................................................โดย........................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล อายุ..................ปี สัญชาติ...............................  บ้านเลขที่................................ 
หมู่ที่...................  ตรอก/ซอย....................................................  ถนน................................................................ 
แขวง/ต าบล........................................  เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด.........................................       
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการ................................................................... 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ดังต่อไปนี้ 
                   (๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ประเภท............................................... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..........หมู่ที่.............  ตรอก/ซอย.............................................  ถนน........................................... 
แขวง/ต าบล........................................  เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด.........................................       
ตามใบอนุญาต  เล่มที่..................เลขที่.................  ออกให้เมื่อวันที่ ..........เดือน...........................พ.ศ............... 
  (๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดในสาระส าคัญ เมื่อวันที่....................................... 
  (๓) พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย  ดังนี้ 

           (     )    เอกสารแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(     )  ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

  (     )   อ่ืนๆ ได้แก่......................................................................... 
   ............................................................................................................................. ...... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในค าขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................. 
                     (................................................................) 
                     ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 


