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ของ 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
 
 
 



บันทกึหลกัการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล เมืองสะเตงนอก  
เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและ มูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
หลกัการ  

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเตงนอก เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และจัดท าเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให ้
สอดคล้องและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

เหตุผล  
 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบล สะเตงนอก  เร่ือง  การก าจัดส่ิงปฏิกลูและมลู
ฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงใช้บังคับอยู่ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  และเทศบาลต าบลสะเตงนอกได้
เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ซ่ึงมผีลต้ังแต่วันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ไปแล้วนั้น          
โดยอาศัยอ านาจ  มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบกบั
มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ได้ใหอ้ านาจแกเ่ทศบาลในการตราเทศบัญญัติโดยไมข่ัดหรือแย้งต่อ  
บทกฎหมายเพือ่ปฏิบัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจัดการส่ิงปฏิกลู
และมลูฝอยเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้เกดิความเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นเชื้อโรคอนัจะเกดิจากส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย  
ตามประกาศกฎกระทรวง  ว่าด้วยอตัราค่าธรรมเนียมให้บริการ  เกบ็  ขน   มลูฝอย  จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาล เมืองสะเตงนอก  
เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกลูและ
มลูฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๖๓  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบัญญัติท่ีมบีทบัญญัติบางประการเกีย่วกบัการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  โดยความเห็นชอบของสภา เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกลูและมลู
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล เมอืงสะเตงนอก  เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย           
ท่ีส านักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล สะเตงนอก  เร่ือง  การก าจัดส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ.
๒๕๕๑ และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ นี้แทน 

ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้  
 “ส่ิงปฏิกลู”  หมายความว่า  อจุาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอืน่ใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือ
มกีล่ินเหมน็  
 “มลูฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัสดุ  ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มลูสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอืน่ใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว์  หรือท่ีอืน่  
และหมายความรวมถึงมลูฝอยติดเชื้อ  มลูฝอยท่ีเป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชน   

 “มลูฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มลูฝอยท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจ
ชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า   เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจาก  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอืน่
ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 



ข้อ ๕  ให้ปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  รองปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  และผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมอืงสะเตงนอกเป็นพนักงานเทศบาลท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจแต่งต้ัง 
มอี านาจปฏิบัติหน้าท่ีตามความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๖ ห้ามมใิห้ผู้ใดด าเนินการรับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกลู  หรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกจิ  
หรือโดยรับประโยชน์ด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการรับท าการเกบ็ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย  
แทนเทศบาลเมอืงสะเตงนอกตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลเมอืงสะเตงนอกอาจร่วมกบัหน่วยงานรัฐ  หรือส่วน
ราชการท้องถิ่นอืน่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนักไ็ด้ 

 ในกรณีท่ีมเีหตุอนัสมควร  เทศบาลเมอืงสะเตงนอกอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกจิการ
รับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกจิ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกนั 

ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีซ่ึงอยู่ในเขตพืน้ท่ีการให้บริการเกบ็ ขนหรือก าจัด
ส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  หรือเขตพืน้ท่ีท่ีเทศบาล เมอืงสะเตงนอก  มอบให้บุคคลอืน่
ด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้าย   
เทศบัญญัตินี้ ท้ังนี้ การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยเทศบาล เมอืงสะเตงนอก
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘  เพือ่ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเกบ็  ขน  และก าจัดส่ิงปฏิกลู
หรือมลูฝอย ในกรณีท่ียังไมม่กีฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาล เมอืง  
สะเตงนอก การจัดการส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมใิห้ผู้ใดท าการถ่าย เท ท้ิง  หรือท าให้มขีึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ
นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลเมอืงสะเตงนอกจัดไว้ให ้

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ต้องจัดให้มท่ีีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะอย่างเพยีงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 

(๓) ห้ามมใิห้ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มส่ิีงปฏิกลูหรือมลูฝอย ในท่ีดินของตน หรือของบุคคลอืน่ในสภาพ
ท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากท่ีสาธารณะ 

(๔) ห้ามมใิห้ผู้ใดท าการถ่าย   เท  ขน  หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกลูในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน  สถานท่ี
ถ่ายเท  เกบ็  หรือพกัส่ิงปฏิกลูของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เว้นแต่จะท าเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
เมอืงสะเตงนอก  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีเทศบาลเมอืงสะเตงนอกได้มอบหมาย 

(๕) ห้ามมใิห้ผู้ใดน าส่ิงปฏิกลูไปในท่ี   หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือเกบ็มดิชิด  มใิห้มี
ส่ิงปฏิกลูร่ัวไหล  หรือมกีล่ินเหมน็ออกมาข้างนอก 

(๖)  ห้ามมใิห้ผู้ใดถ่ายเท   หรือระบายส่ิงปฏิกลูจากอาคาร  หรือยานพาหนะในท่ีหรือทางสาธารณะ  
หรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

ข้อ  ๙ เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ  ต้องจัดให้มภีาชนะรองรับมลูฝอยในสถานท่ี  
อาคาร  หรือสถานท่ีใดในครอบครองของตน 



 ภาชนะตามวรรคหนึ่ง ต้องไมร่ั่วไหลและมฝีาปิดมดิชิดกนัแมลงวันและสัตว์อืน่ๆ  ได้  ท้ังต้อง
เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๐  ห้ามมใิห้ผู้ใดท าการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมลูฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  หรือเรือนขน  หรือ
สถานท่ีเทมลูฝอยใดๆ  ของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมอืงสะเตง
นอกในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๑๑  ห้ามมใิห้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ท้ิง  หรือท าให้มมีลูฝอย  ในท่ี  หรือทางสาธารณะ  หรือสถานท่ี
สาธารณะอืน่ใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน่้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ท่ีซ่ึงเจ้าพนักงาน
สาธรณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดไว้โดยเฉพาะ 

ข้อ  ๑๒  ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว่างเปล่า  ปล่อยให้มมีลูฝอยสะสมหมกัหมมจ านวนมากจน
กอ่ให้เกดิเหตุร าคาญเห็นได้จากท่ีสาธารณะจะต้องจัดเกบ็  ขน  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาท่ีก าหนด  เมือ่พน้ก าหนดเวลาแล้วผู้ครอบครองสถานท่ีหรืออาคาร  จะต้อง
ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมอืงสะเตงนอกท าการเกบ็ขนจากสถานท่ีดังกล่าวซ่ึงตนครอบครอง  และต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกจิการรับท าการเกบ็  ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย  
โดยท าเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ แทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล เมอืงสะเตงนอก จะต้อง  
ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกบัเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  / ส าเนาทะเบียนบ้าน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ  
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  / ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
(๓) หนังสือมอบอ านาจ / ใบทะเบียนพาณิชย์ ( ถ้าม ี/ กก็รณีมอบอ านาจ)  
(๔) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย (ถ้าม)ี  
(๕) อืน่ๆ ตามท่ีเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ประกาศก าหนด  
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๖ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิง่ปฏิกูล ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิง่ปฏิกูล         

(รถดูดสว้ม ) ซ่ึงมีคุณลกัษณะดังน้ี  
(๑.๑.) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  
(๑.๒) ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกลูต้องปกปิดมดิชิดสามารถป้องกนักล่ินและสัตว์แมลงพาหะน าโรค

ได้ มฝีาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๓) มปีัม๊ดูดส่ิงปฏิกลูและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกลูด้วย  
(๑.๔) ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกลูต้องอยู่ในสภาพท่ีดี  ไมร่ั่วซึม 
(๑.๕) มอีปุกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น ถังตักน้ า ไมก้วาด  น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(๑.๖) ต้องจัดให้มกีารแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกลูให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกลู  

เช่น “ รถดูดส่ิงปฏิกลู ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกจิการ  “ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้
ออกใบอนุญาต หรือชื่อบริษทั หรือเจ้าของกจิการ ” ด้วยตัวอกัษรไทยซ่ึงมขีนาดท่ีเห็นได้ชัดเจนตามท่ีเทศบาล
เมอืงสะเตงนอก ประกาศก าหนด  

(๑.๗) ต้องจัดให้มเีส้ือคลุม  ถุงมอืยาง รองเท้าหนังยางหุม้สูงถึงแข้ง  ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 



(๑.๘) กรณีท่ีไมม่รีะบบก าจัดส่ิงปฏิกลูของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าส่ิงปฏิกลูไปก าจัด  ณ แหล่ง
ก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด  

(๑.๙ ) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกจิการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย  ต้องมคุีณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในข้อ  ๑๓ 

(๒) ต้องมีแผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปน้ี 
(๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยท่ีต้องการรับก าจัด 
(๒.๒) วิธีการก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
(๒.๓) วิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกดิอนัตราย การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การควบคุมเหตุร าคาญ  ความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมท้ังสุขอนามยัของประชาชน 
(๓) รายละเอียดในการด าเนินกิจการดังน้ี 
(๓.๑) รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานท่ี ท่ีจะใช้ในการด าเนินกจิการก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 
(๓.๒) แบบแปลนและรายละเอยีดของโรงงานก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 
(๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอยีดเกีย่วกบัท่ีดิน และโรงงานท่ีจะใช้ในการด าเนินกจิการดังกล่าว  ว่าเป็น

กรรมสิทธ์ิของผู้ขออนุญาตและโดยมภีาระติดพนัหรือไมอ่ย่างใดหรือส่ิงใดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอืน่ท่ีผู้ขอ
อนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเง่ือนไขใด 

(๓.๔) หลักฐานอืน่ใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
(๔.๑) หลักฐานท่ีจ าเป็นเพือ่แสดงการมคุีณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๓ 
(๕) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปน้ี 
(๕.๑) ประเภทของมลูฝอยท่ีต้องการเกบ็ ขน 
(๕.๒) วิธีการเกบ็ ขน มลูฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
(๕.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมลูฝอยกอ่นการเกบ็ ขน (ถ้าม)ี 
(๕.๔) วิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกดิอนัตรายต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การควบคุมเหตุร าคาญ  ความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมท้ังสุขอนามยัของประชาชน 
(๕.๕) สถานท่ีและวิธีการ ในการก าจัดมลูฝอยท่ีเกบ็ ขน 
(๖) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพยส์นิทีจ่ะใช้ในการด าเนินกิจการข้ันต้นดังน้ี 
(๖.๑) จ านวนพนักงานท่ีคาดว่าจะต้องมี และหน้าท่ีโดยสังเขป 
(๖.๒) จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเกบ็ขน 
(๖.๓) สถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย (ถ้าม)ี ท้ังนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินท่ีจะใช้ใน

การด าเนินกจิการดังกล่าว ส่ิงใดท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขออนุญาตและโดยมภีาระติดพนัหรือไมอ่ย่างใด  หรือส่ิงใด
ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอืน่ท่ีผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเง่ือนไขใด 

(๗) หลกัฐานอ่ืนใดตามทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถ่ินก าหนด 
ข้อ ๑๔ เมือ่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไมถู่กต้องหรือไมส่มบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 



วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไมถู่กต้องหรือความไมส่มบูรณ์นั้นท้ังหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแกไ้ขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแกผู้่
ขออนุญาต กใ็ห้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไมถู่กต้องหรือความไมส่มบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ท่ี
ได้รับค าขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ้งค าส่ังไมอ่นุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน สามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซ่ึงมรีายละเอยีดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน     
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมเีหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยังไมอ่าจมคี าส่ังไม ่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไมเ่กนิสองคร้ัง คร้ังละไมเ่กนิสิบห้าวัน 
แต่ต้องมหีนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบกอ่นส้ินก าหนดเวลาตามวรรค 
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไมม่เีหตุอนัสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

ข้อ ๑๖ ในการด าเนินกจิการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ขณะท าการดูดส่ิงปฏิกลู ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม ถุงมอืยาง และรองเท้าหนังยางหุม้

สูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมอืยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจ าวัน 
(๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกลู  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกลูเสร็จแล้วให้ท าการดูดน้ า

สะอาดจากถังเพือ่ล้างภายในท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกลู และท าความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกลูด้าน
นอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกลูด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  

(๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกลูอย่างน้อยวันละ ๑ คร้ัง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิง
ปฏิกลูแล้ว ส าหรับน้ าเสียท่ีเกดิจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอ่นปล่อย
ท้ิงสู่สาธารณะ 

(๔) กรณีท่ีมส่ิีงปฏิกลูหกเร่ียราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 
(๕) มกีารตรวจสุขภาพแกผู้่ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกลูอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มอีายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้

ใช้ได้เพยีงในเขตอ านาจของเทศบาลเมอืงสะเตงนอกเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอกอ่นใบอนุญาตส้ินอายุ  เมือ่ได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสี ย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไมต่่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตย่ืนค าขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ /ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบอนุญาตเดิม 
 ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศ

บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือกอ่นใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกจิการนั้น  ถ้ามไิด้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา



ท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิม่ขึ้นอกีร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกจิการนั้นกอ่นถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มหีน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกนิกว่าสองคร้ัง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกจิการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
ข้อ ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกจิการตามเทศบัญญัตินี้จะพงึเรียกเกบ็ค่าบริการจา ก

ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กนิอตัราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ สถานท่ีประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกจิการ  
ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ  
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญา ต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการ
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจส่ังพกัใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็น  
สมควรแต่ต้องไมเ่กนิสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตเมื่ อ ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไปและมเีหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตอกี  
(๒) ต้องค าพพิากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวง

ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เร่ืองท่ีก าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไมป่ฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถู่กต้องนั้นกอ่ให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมผีลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๕ ค าส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพ่บผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไมย่อมรับค าส่ังดังกล่าว  ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์



ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมลิ าเนาหรือส านักท่ีท าการของผู้รับใบอนุญาต  และให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ผู้ถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกจิการท่ีถูกเพกิถอ น
ใบอนุญาตอกีไมไ่ด้จนกว่าจะพน้ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพือ่ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอ านาจของเทศบาล เมอืง     
สะเตงนอก ในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองกไ็ด้ 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๙ ให้นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอกรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มอี านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพือ่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน                  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................  
(นายเกษมสันต์ สาแม ) 

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  
 
 

                 เห็นชอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ทา้ยเทศบัญญัติเทศบาล เมืองสะเตงนอก  

เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ล าดับ  รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)  

  

 
๑. 

 
อัตราค่าเก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามมาตรา ๒๐(๔) 
 

 
- 

๑.๑ ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนหรือส าหรับอาคารหรือเคหะ  
วันหนึ่งไมเ่กนิ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
วันหนึ่งเกนิ ๒๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๔๐ ลิตร เดือนละ  
วันหนึ่งเกนิ ๔๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๖๐ ลิตร เดือนละ  
วันหนึ่งเกนิ ๖๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๘๐ ลิตร เดือนละ  
วันหนึ่งเกนิ ๘๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๑๐๐ ลิตร เดือนละ  
วันหนึ่งเกนิ ๑๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกนิ ๒๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกนิ ๓๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกนิ ๔๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กนิ  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกนิ  ๕๐๐  ลิตร  ขึ้นไป  เดือนละ 

 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑.๒ ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับตลาด  โรงงาน 
อตุสาหกรรมหรือสถานท่ีซ่ึงมมีลูฝอยมาก  (เกนิ ๕๐๐  ลิตร/วันขึ้นไป) 
วันหนึ่งไมเ่กนิ  ๑ ลูกบาศกเ์มตร  เดือนละ  
วันหนึ่งเกนิ ๑ ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเกบ็ขนทุก  ๆ ลูกบาศกเ์มตร  
หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร  เดือนละ  
 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

๑.๓ ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง  ๆ  
ไมเ่กนิ ๑ ลูกบาศกเ์มตร  คร้ังละ 
แต่ถ้าเกนิ  ๑ ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเกบ็และขนทุก  ๆ ลูกบาศกเ์มตรหรือ  
เศษของลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศกเ์มตรละ  

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 



๑.๔ ง. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล   คร้ังหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเ์มตร  
หรือลูกบาศกเ์มตรแรก  และลูกบาศกเ์มตรต่อ  ๆ ไป ลูกบาศกเ์มตรละ  
เศษไมเ่กนิคร่ึงลูกบาศกเ์มตร  
(เศษเกินครึ่งลกูบาศก์เมตรใหคิ้ดเทา่กับ  ๑ ลกูบาศก์เมตร ) 

 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ทา้ยเทศบัญญัติเทศบาล เมืองสะเตงนอก  

เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

ล าดับ  รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)  

  
๑.๕ จ.  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน  

 
 

 -  กรณีมนี้ าหนักวันหนึ่งไมเ่กนิ  ๒  กโิลกรัม  หรือมปีริมาณไมเ่กนิ  ๑๓ ลิตร  
                                                                                 เดือนละ  
-  กรณีมนี้ าหนักวันหนึ่งเกนิ  ๒  กโิลกรัม  หรือมปีริมาณเกนิ  ๑๓  ลิตร 
   ค่าเกบ็และขนทุกๆ  ๒ กโิลกรัม  หรือ  ทุกๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของ 
   แต่ละ  ๒  กโิลกรัม หรือแต่ละ  ๑๓  ลิตร                             เดือนละ 

 
๓๐๐   

 
 

๓๐๐  
๑.๖ ฉ. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นครั้งคราว  

 
 

 - ค่าเกบ็และขนแต่ละคร้ังคิดอตัรา                                          คร้ังละ 
  (ท้ังนี้ให้ก าหนดเป็นอตัราตามระยะทางท่ีเกบ็ขน)  
- กรณีมลูฝอยมนี้ าหนักไมเ่กนิ ๗๕  กโิลกรัม  หรือมปีริมาณไมเ่กนิ  ๕๐๐  
ลิตรให้คิดอตัราเพิม่ขึ้นอกี                                                    คร้ังละ 

 ๓,๐๐๐   
 
 

๔๐๐  
 - กรณีมลูฝอยมนี้ าหนักเกนิ  ๗๕  กโิลกรัม  หรือเกนิ  ๕๐๐  ลิตร ให้คิดค่า

เกบ็ขนเพิม่ขึ้นในอตัราทุกๆ  ๗๕  กโิลกรัม  หรือทุกๆ  ๕๐๐  ลิตร  หรือเศษ
ของ  ๗๕  กโิลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร                                   หน่วยละ  

 
 

        ๔๐๐  

 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ทา้ยเทศบัญญัติเทศบาล เมืองสะเตงนอก  

เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

ล าดับ  รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท) 

 

 
๒. 

 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหด้ าเนินกิจกรรมการรับ  
ท าการเก็บขน  รับท าการก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามมาตรา ๑๙ 
 

 
 
- 

 
๒.๑  

 
ก. รับท าการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย  โดยท าเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับ  
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
 

 
 

๕,๐๐๐  

 
๒.๒  

 
ข. รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย  โดยท าเป็นธุรกจิหรือ 
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