
เทศบัญญัติต ำบลโพนทอง 
เร่ือง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

*********************************************** 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทองว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙  
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลโพนทองโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพนทอง และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง เรื่อง การจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทองต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
(๑)   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๗  
บรรดา ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด
ซึ่งเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น  
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ 
หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
 
 

ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโพนทองให้เป็น
อ านาจของเทศบาลต าบลโพนทอง  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลโพนทองอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันกไ็ด้  

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลโพนทองอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลโพนทองหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ



 ๒ 
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือ
ก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลต าบลโพนทองมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ีการ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน
เขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทองและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
  ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขน
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลโพนทอง หรือเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลต าบลโพนทองมอบให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลโพนทองตามอัตราท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ท้ังนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาล
ต าบลโพนทองจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับใน
เขตเทศบาลต าบลโพนทอง การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท   ท้ิง   หรือท าให้มีข้ึนซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ นอกจากในท่ีท่ีเทศบาลต าบลโพนทองจัดไว้ให้ 

(๒)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท  ท้ิง ส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
(๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิง ในท่ีหรือทางสาธารณะ เว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะท่ีเก็บ

มิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
(๔)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ขนหรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในถัง รับ รถขน 

เรือขน สถานท่ีเท เก็บ หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ของเทศบาลต าบลโพนทอง เว้นแต่เป็นการกระท าของ
พนักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 

(๕) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนกังาน 
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
(๖)  ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดสนิท ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกล่ิน

เหม็นรั่วออกมาข้างนอก และท่ีรองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

(๗)  ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท าการก าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น ควัน กล่ิน หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้ท าการ
โดยวิธีการถูกสุขลักษณะ หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง  เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.๑  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 



 ๓ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) อื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลโพนทองประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏิกูล 

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ 

ป้องกันกล่ินและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดส่ิงปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล

ด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้

กวาด  น้ ายาฆ่าเช้ือโรค( เช่น ไลโซน ๕%) 
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายส่ิง

ปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล เช่น “รถดูดส่ิงปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัว
อักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจนตามท่ีเทศบาลต าบลโพนทองประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน  

 
(๑.๓) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า ส่ิง

ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๑.๔) ส่ิงอื่นใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๒.๑)  แผนงานด าเนินการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๑.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีต้องการรับก าจัด 
    (๒.๑.๒)  วิธีการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (๒.๑.๓)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมท้ังสุขอนามัยของ
ประชาชน 
   (๒.๒)  รายละเอียดในการด าเนินกิจการ ดังนี้ 
    (๒.๒.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี ท่ีจะใช้ในการด าเนินการกิจการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    (๒.๒.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 
    (๒.๒.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน  และโรงงานท่ีจะใช้
ในการด าเนินกิจการดังกล่าวว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือส่ิง
ใด ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด  
  (๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขนมูลฝอย  



 ๔ 
   (๓.๑.) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
    (๓.๑.๑)  ประเภทมูลฝอยท่ีต้องเก็บ ขน 
    (๓.๑.๒)  วิธีการเก็บ ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (๓.๑.๓)  วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี) 
    (๓.๑.๔)  วิธีการป้องกันมิให้ เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมท้ัง
สุขอนามัยของประชาชน   
   (๓.๒)  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการ
ขั้นต้น ดังนี้ 
    (๓.๒.๑)  จ านวนพนักงานท่ีต้องคาดว่าจะต้องมี และหน้าท่ีโดยสังเขป 
    (๓.๒.๒) จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เก็บ ขน 
   ท้ังนี้ผู้ขออนุญาตต้องระบุว่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินกิจการดังกล่าวส่ิงใดท่ีเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างไร หรือส่ิงใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผู้
ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่า หรือได้มา หรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 
   (๓.๓)  หลักฐานอื่นใดท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็น
ท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ 

ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๑๔ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะท าการดูดส่ิงปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติงานประจ าวัน 



 ๕ 
(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูล โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูล และท าความสะอาดท่อ
หรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ( เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ี
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วย
วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่สาธารณะ 

(๑.๔) กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค (เช่น 
ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือการเก็บขนมูลฝอย ตาม

ข้อ ๑๒ ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑)  ต้องรักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในข้อ ๙ ตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
 (๒.๒)  ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ 
 (๒.๓)  ต้องปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้ใน

ใบอนุญาต 
 (๒.๔)  ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ 
ข้อบังคับและค าส่ังเทศบาลต าบลโพนทอง 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทองเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
  ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้าง
ช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน  
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลโพนทอง 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 ๖ 
  ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใ ช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๒๒เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
  ข้อ ๒๓ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิด
ค าส่ัง แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๒๔  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีการให้บริการ
เก็บ ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลโพนทองหรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลั กษณะตาม
วิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลโพนทองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 



 ๗ 
  ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๘  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี………………......เดือน..................................พ.ศ......................  
 
       
                                               (ลงช่ือ) 
              (นายศักดิ์ศรี  ศรีบาลจ่ม) 
                นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
 
       เห็นชอบ 
 

 
 (นายนิคม  ปัญจวัฒน์) 
นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักกำร 
 



 ๘ 
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง   ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตราเทศบัญญัติต าบล
ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข บังคับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 

 
เหตุผล 

 
  เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองเป็น
เทศบาลต าบลโพนทอง ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยประกาศดังกล่าวก าหนดให้บรรดา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว 
จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่   

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท า
ได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 


