
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ. 2552 
***************** 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันวาดวย  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2552 
  อาศัยอํานาจความในมาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  และมาตรา  
63  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ประกอบมาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบลสองช้ันโดยไดรับ     
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  และโดยไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  
จึงออกเทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้
  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “เทศบัญญัติตําบลสองช้ัน  เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย    พ.ศ. 2552 ” 
  ขอ 2 เทศบัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 
  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลว
ในเทศบัญญัตินี ้หรือซ่ึงขัดแยงกับเทศบัญญัติอ่ืน ๆ ใหใชบัญญัตินี้แทน 
  ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี ้
       “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
          “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
          “ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหมีอํานาจปฏิบัติการตามมาตรา 
45 แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
          “ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด
ซ่ึงเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
          “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด      
ท่ีเล้ียงสัตว หรือท่ีอ่ืน 
          “มูลฝอยอันตราย” หมายความวา มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียง
บางสวนท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย อันเนือ่งมาจากปริมาณความเขมขน คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เชนประเภทติดไฟงาย สารกัดกรอน สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ 
วัตถุระเบิด สารท่ีสามารถถูกชะลางได กากกัมมันตรังสี และประเภทท่ีทําใหเกิดโรค 



 

          “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการ
รักษาพยาบาล การตรวจชันสูตรศพ การใชสัตวทดลอง 
          “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
          “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือ  
ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
  ขอ 5 หามผูใด ถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 
  ขอ 6 เจาของและหรือผูครอบครองสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถาน ตองจัดใหมี     
ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ในสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล
มูลฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวได ตลอดจนตองถูกสุขลักษณะตามแบบ
ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบ 
  ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถาน ตองรักษาบริเวณ
สถานท่ี อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงเปรอะเปอน 
หรือมีการถายเท หรือท้ิงมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงเปรอะเปอนในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 
  ขอ 8 ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ควรทําการเก็บ 
ขน มูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเก็บ ขน เม่ือเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีหนังสือแจงแกเจาของและหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน หรือเม่ือไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ 
ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนดไมนอยกวา 3 แหง เปนเวลาไมนอยกวา  
15 วัน นับแตวันประกาศแลว  เจาของและหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ จะตองให
เจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแตฝายเดียว
เทานั้น เก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร สถานท่ีซ่ึงคนเปนเจาของหรือครอบครองโดยเสีย
คาธรรมเนียมการเก็บ ขน ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้
  หามผูใดเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล มูลฝอย จากอาคาร สถานท่ีซ่ึงอยูในเขตเก็บขนมูลฝอย
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศแลวตามวรรคตน เวนแตไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานท่ี ซ่ึงอยูนอกบริเวณเก็บ ขน     
ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ตามขอ 7 ตองเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ิน ใหถูกตองดวยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคาร
หรือสถานท่ีนั้น ๆ 
 



 

 
  ขอ 10 อาคารช่ัวคราวของคนงานกอสราง ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ     
มูลฝอย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาว ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
เกี่ยวกับการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ดังนี ้
1. ผูจัดสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตองปฏิบัต ิดังตอไปนี ้
             1.1. ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะตามขอกําหนดตอไปนี ้
                    1.1.1 ตัวเรือนสวมตองแข็งแรงและมิดชิด 
                    1.1.2 พ้ืนท่ีภายในหองสวมตองไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอ 1 ท่ีนั่งและตองมี       
ความกวางไมนอยกวา 1 เมตร 
                    1.1.3 พ้ืนหองสวมทําดวยวัสดุแข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีความลาดเอียงอยางนอย  
1 ตอ 20 และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยูในตําแหนงต่ําสุดของพ้ืนหอง 
                    1.1.4 หองสวมตองมีชองระบายอากาศอยางนอยรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีหอง และมี     
แสงสวางภายในหองอยางนอย 5 ฟุต-เทียน 
                    1.1.5 มีหัวสวมชนิดสามารถปองกันกล่ินและแมลงพาหะนําโรคไดดวยน้ํา 
                    1.1.6 มีทอระบายอุจจาระขนาดเสนผาศูนยกลางอยางนอย 4 นิ้ว และวางลาดเอียง  
อยางนอย 1 ตอ 10 ระบายอุจจาระจากหัวสวมลงสูระบบบําบัดน้ําเสียหรือบอเกรอะซึ่งน้ํา             
ไมสามารถซึมเขาออกได และมีความจุอยางนอย 0.75 ลูกบาศกเมตร กอนปลอยลงสูบอซึมหรือ 
รองซึมใตพ้ืนดินหรือถังกรองรองซึมหรืออ่ืน  ๆในลักษณะเดียวกัน 
                    1.1.7. ท่ีฐานสวมตองมีทอระบายอากาศ ขนาดเสนผาศูนยกลางอยางนอย 1 นิ้ว          
สูงเหนือหลังคาสวม 
                    1.1.8 มีน้ําสําหรับราดสวมอยางพอเพียง 
            1.2 ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะในปริมาณท่ีเพียงพอกับจํานวนคนงาน คือ สวม 1  ท่ี  
ตอคนงาน 25 คน 
            1.3 ตองจัดใหมีถังท่ีไมรั่วซึม และมีฝาปด ทุกครอบครัว และมีท่ีรองรับขยะรวมขนาด   
ความจ ุ200 ลิตร ตอ 60 คนตอวัน และมีการปกปดปองกันสัตวพาหะนําโรคได 
            1.4 ตองจัดใหมีระบบระบายน้ําท้ิงท่ีเปนทอเปดขนาดกวางไมนอยกวา 10 ซม. และมี    
ความลาดเอียงอยางนอย 1 ตอ 200 จากครัวเรือนลงสูทอระบายสาธารณะหรือบอซึม 
2. ใหผูครอบครองอาคาร (คนงานกอสราง) ปฏิบัติดังนี ้
            2.1 กรณีท่ีสวมแตกชํารุด หรือเต็ม จนอาจเปนเหตุใหเกิดการแพรกระจายของส่ิงปฏิกูล  
ตองดําเนินการซอมแซม หรือดําเนินการดูดสวม แลวแตกรณ ี
            2.2 ตองรักษาความสะอาดสวม และใชสวม หามถายอุจจาระนอกสวม 
            2.3 ตองเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ โดยเฉพาะขยะเปยกตองเก็บในถังขยะท่ีมีฝาปดหรือ
อาจเก็บในถุงพลาสติก  



 

  ขอ 12 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ      
มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจาก เจาพนักงานทองถ่ิน ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการ        
รับทําการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี ้
 12.1. กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 
              12.1.1 รถขนถายส่ิงปฏิกูล ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
            12.1.2 รถขนถายส่ิงปฏิกูล ตองมีลักษณะดังนี ้
                        1) สวนของรถท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด สามารถ
ปองกันกล่ินและสัตวแมลงนําโรคได และมีฝาปดอยูดานบน 
                      2) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล ตองอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม 
                            3) มีปมดูดส่ิงปฏิกลูท่ีมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 
              12.1.3 รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ
ดวยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน ดังนี้ 
              12.1.4 มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายา
ฆาเช้ือโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 
              12.1.5 ในกรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยท่ีแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
              12.1.6 มีเส้ือคลุม ถุงมือยาง รองเทายางสําหรับผูปฏิบัติงาน 
              12.1.7 ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม ถุงมือยาง 
รองเทายาง 
              12.1.8 ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล โดยหลังจากดูด  
ส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายดูด และทําความสะอาด
ทอหรือสายดูดดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเช้ือโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม 
              12.1.9 ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลาง ตองไดรับการบําบัด    
ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลการบําบัดน้ําท้ิงโดยใชลานทรายซึมหรือรองซึมโดยจะตองหางจากแหลงน้ําดื่ม 
น้ําใช ไมนอยกวา 30 เมตร 
              12.1.10 กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด ใหทําการฆาเช้ือโรคดวยน้ํายาฆาเช้ือ
โรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แลวทําความสะอาดดวยน้ํา      
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 



 

 
              12.1.11 ทําความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเทายางทุกวันท่ี
ปฏิบัติงาน 
              12.1.12 มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
(เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 
              12.1.13 ผูดําเนินการขนถายส่ิงปฏิกูล จะคิดคาบริการไดไมเกินอัตราท่ี
เทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด  
 12.2 กิจการเก็บ ขน มูลฝอย 
              12.2.1 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ตองไดรับการออกแบบ ประกอบ และ
สรางใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ สามารถปองกัน
การปลิว ตกหลน ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยาย
มูลฝอยไปยังสถานท่ีกําจัด 
              12.2.2 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ตองมีขอความดานขางและดานหลังรถ  
ตามขนาด รูป ลักษณะ และสี ท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันเห็นสมควร ดังนี ้ 

   

รถเก็บขนมูลฝอย 

ไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลสองชั้น 

ใบอนุญาตเลขที…่……………………. 

ชื่อ บริษัท หรือเจาของกิจการ และหมายเลขโทรศัพท 

  

               12.2.3 ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอย อยางเพียงพอ และเหมาะสม     
ตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน 
               12.2.4 ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา  
ริมถนนและภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนท่ีใหบริการ ตามรูปแบบ ชนิด และตําแหนงท่ี
เทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด 
               12.2.5 ผูรับจาง จะตองทําการเก็บขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแลวนั้น ไปกําจัดยัง
สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลสองช้ันหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนดเทานั้น 



 

               12.2.6 ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตเทศบาลตําบล
สองชั้นหรือใกลเคียงท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันเห็นสมควร ซ่ึงสามารถติดตองานไดสะดวก                  
โดยจะตองจัดใหมี เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน และโทรศัพทติดตอในจํานวนท่ีเหมาะสม ตลอดเวลา
ทํางานปกต ิและสถานท่ีทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการหรือ
รองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 
               12.2.7 ผูรับจางตองจัดใหมีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถสําหรับ           
รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันท่ีใชในการปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานท่ีดังกลาวอยูในสภาพท่ีด ี
และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 
               12.2.8 ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอย   
อยางนอย วันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลาง     
ตองไดรับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
               12.2.9 ในระหวางการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผูรับจางจะตองสวม
ใสชุดเครื่องแบบ ท่ีมีช่ือ นามสกุล ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด หรือตามท่ีผูรับจางตก
ลงไวกับเทศบาลตําบลสองช้ันกอนเริ่มดําเนินการ 
               12.2.10 ในการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ 
เก็บ ขน มูลฝอย ในลักษณะท่ีไมปลอดภัยตอการทํางาน หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือทําใหเกิด
การละเมิดตอผูอ่ืน 
               12.2.11 ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน งานประจําทองถ่ิน         
งานนักขัตฤกษตาง ๆ ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ ซ่ึงจัดโดยจังหวัดบุรีรัมย  เทศบาลตําบลสองช้ัน
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชน เทศบาลตําบลสองช้ันจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 
เพ่ือการใหบริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดงานเปนพิเศษ ในชวงระหวางงาน และเม่ือ
เสร็จส้ินแลว โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 
               12.2.12 ผูรับจาง ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 
               12.2.13 ผูรับจางเก็บขนมูลฝอย จะเก็บคาบริการเปนพิเศษ เพ่ิมจากท่ี
เทศบาลตําบลสองช้ันกําหนดไวไมได  
           12.3. กิจการกําจัดมูลฝอย 
                       สวนราชการหรือเอกชนท่ีรับดําเนินการกําจัดมูลฝอย ตองปฏิบัติตาม
ประกาศขอกําหนดของเทศบาลตําบลสองช้ันหรือตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข         
หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ 13 หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสภาชนะ 
หรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 



 

 
 ขอ 14 หามผูใด ถาย เท ท้ิง ส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 
 ขอ 15 กรณ ีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีการปฏิบัติการตามท่ีจําเปน
เพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามลักษณะของมูลฝอยท่ีจัดเก็บ โดยไมกอใหเกิดอันตรายและ    
การแพรของเช้ือโรค ตามวิธีการท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 ขอ 16 ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินพรอมดวยหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังตอไปนี ้
              16.1 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง 1 ฉบับ 
              16.2 ทะเบียนบาน พรอมสําเนาท่ีรับรองถูกตอง 1 ฉบับ 
              16.3 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนดํา ของผูขอรับใบอนุญาต
ขนาด  1 x 1 ½ นิ้ว จํานวน 2 รูป 
              16.4 สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
              16.5 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาต
ดวยตนเอง 
              16.6 ใบรับรองแพทย 
 ขอ 17 ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ     
มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหมีอายุ 1 ป    
นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลสองช้ันการขอตอใบอนุญาต
จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
 ขอ 18 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถาน
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ขอ 19 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตอไปนี ้
  (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอ         
เจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 



 

 
        (1)   เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ   

(2)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยืน่      

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
                      (1)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 

 
 ขอ 20 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัต ิหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือ        
เทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน 
 ขอ 21 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา
ผูรับใบอนุญาต 
              (1) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป และมีเหตุท่ีจะตองส่ังพักใช
ใบอนุญาตอีก 
              (2) ตองทําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัต ิ    
การ สาธารณสุข    พ.ศ. 2535 
              (3) ไมปฏิบัต ิหรือปฏิบัติไมถูกตอง ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัต ิ  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต     
ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต และการไมปฏิบัติหรือ    
การปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  
 ขอ 22 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการ
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนด 1 ป นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 ขอ 23 บรรดาใบอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือ มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ท่ีไดออก
กอนวันใช เทศบัญญัตินี ้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
 ขอ 24 ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ันมีหนาท่ีรักษาการ และใหมีอํานาจส่ังการ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

                                                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน                          พ.ศ.  2552 



 

 
                                      (ลงช่ือ)                                      

                                                                                       (นายชยพล  วงษทอง) 
                                                                                      นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม เก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันเรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ลําดับที ่ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

1.1 เศษของลูกบาศกเมตร และลูกบาศกเมตรแรก 

1.2 ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 

เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

1.3  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 

ก.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม 
500 ลิตร 

 

 

250 

150 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่

- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร เดือนละ 

 

 

รายการ 

15 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เดือนละ 

ข.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
500 ลิตร ขึ้นไป 

- วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

ค.คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

- ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

- เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 

 90 

100 

 
200  

200 

 

  

500 

500 



 

ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ก.รับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

ข.รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น 
เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ. 2552 
**************** 

 
หลักการ 

  เพ่ือใหเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันวาดวย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและ       
มูลฝอย  พ.ศ.2552  ซ่ึงออกตามความในมาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  และมาตรา  63  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ประกอบมาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546   
 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสองช้ัน  ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบล
สองช้ัน  เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลสองช้ัน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนเทศบาลตําบลสองช้ัน   ประกาศ  ณ  
วันท่ี   29  เมษายน  พ.ศ. 2551  กําหนดใหบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับ
ในเรื่องใดอยูกอนแลว  คงใชบังคับตอไปเปนการช่ัวคราว  จนกวาจะไดตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้น
ขึ้นใหม 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.2552  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหตราเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ัน
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


