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************************** 
หลักการ 

  เพ่ือออกเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใช้บังคับในเขตเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
 

เหตผุล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน
เป็นเทศบาลต าบลไหล่หิน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เทศบัญญตัิต าบลไหลห่นิ 
เรื่อง  การก าจดัสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
***************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น พระราชบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
ต าบลไหล่หิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และโดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปาง จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตนิี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้มีอ านาจปฏิบัติการตาม     
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด       
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 

“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมด หรือเพียง
บางส่วนที่อาจท าให้เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพ ทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ เช่น ประเภทติดไฟง่าย สารกัดกร่อน สารประเภทท าให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ 
วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้ กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ท าให้เกิดโรค 



 ๓ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล 
การตรวจชันสูตรศพ การใช้สัตว์ทดลอง 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย นอกจากในท่ีที่เทศบาลต าบลไหล่หินอนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ เจ้าของและหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ในสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตนที่รองรับสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
ต้องไม่รั่ว และมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ ตลอดจนต้องถูกสุขลักษณะ ตามแบบ ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณ
สถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อน 
หรือมีการถ่ายเท หรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลไหล่หิน หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลไหล่หิน
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการแก่เทศบาลต าบลไหล่หินตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เทศบาลต าบลไหล่หิน จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย ตามข้อ ๗ ต้องเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถูกต้องด้วยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ ๑๑ อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ    
มูลฝอย และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
เกี่ยวกับการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังนี้ 

๑. ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราว ส าหรับคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 
   ๑.๑.๑ ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด 
   ๑.๑.๒ พ้ืนที่ภายในห้องส้วมต้องไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรต่อ ๑ ที่นั่ง 
และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
   ๑.๑.๓ พ้ืนห้องส้วมท าด้วยวัสดุแข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง 
อย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐ และมีจุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนห้อง 

๑.๑.๔ ห้องส้วมต้องมีช่องระบายอากาศ อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่ห้อง 
และมีแสงสว่างภายในห้องอย่างน้อย ๕ ฟุต-เทียน 



 ๔ 

๑.๑.๕ มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่น และแมลงพาหะน าโรคได้ด้วยน้ า 
๑.๑.๖ มีท่อระบายอุจจาระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย ๔ นิ้ว และ

วางลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๑๐ ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือบ่อเกรอะ 
ซึ่งน้ าไม่สามารถซึมเข้าออกได้ และมีความจุอย่างน้อย ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม 
หรือร่องซึมใต้พ้ืนดิน หรือถังกรองร่องซึม หรืออ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน 

๑.๑.๗ ที่ฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 
๑ นิ้ว สูงเหนือหลังคาส้วม 

๑.๑.๘ มีน้ าส าหรับราดส้วมอย่างพอเพียง 
      ๑.๒ ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ในปริมาณที่เพียงพอกับจ านวนคนงาน 
คือ ส้วม ๑ ที่ ต่อคนงาน ๒๕ คน 
      ๑.๓ ต้องจัดให้มีถังที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด ทุกครอบครัว และมีที่รองรับขยะรวม 
ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ต่อ ๖๐ คนต่อวัน และมีการปกปิดป้องกันสัตว์พาหะน าโรคได้ 
      ๑.๔ ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ าทิ้งที่เป็นท่อเปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เซนติเมตร และมีความลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐๐ จากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายสาธารณะหรือ
บ่อซึม 

๒. ให้ผู้ครอบครองอาคาร (คนงานก่อสร้าง) ปฏิบัติดังนี้ 
      ๒.๑ กรณีส้วมแตก ช ารุด หรือเต็ม จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของ
สิ่งปฏิกูล ต้องด าเนินการซ่อมแซม หรอืด าเนินการดูดส้วม แล้วแต่กรณี 
      ๒.๒ ต้องรักษาความสะอาดส้วม และใช้ส้วม ห้ามถ่ายอุจจาระนอกส้วม 

    ๒.๓ ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ โดยเฉพาะขยะเปียก ต้องเก็บในถัง
ขยะที่มีฝาปิดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติก 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ    
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน   
ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. กิจการเก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
    ๑.๑ รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    ๑.๒ รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑.๒.๑ ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงน าโรคได้ และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 

๑.๒.๒ ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 
๑.๒.๓ มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล 

    ๑.๓ รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถด้วย
ตัวหนังสือขนาดที่เห็นได้ชัดเจน 



 ๕ 

    ๑.๔ มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๕ ในกรณีก าจัดสิ่งปฏิกูลเอง ต้องมีระบบบ าบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยที่
แหล่งก าจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๖ มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายาง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
    ๑.๗ ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้ายาง 
    ๑.๘ ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว 

ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถัง เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายดูด และท าความสะอาดท่อหรือสายดูด 
ด้านนอก ที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

    ๑.๙ ท าความสะอาดรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว และน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง  ต้องได้รับการบ าบัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลการบ าบัดน้ าทิ้ง โดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึม โดยจะต้องห่างจากแหล่งน้ าดื่ม  น้ าใช้   
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

๑.๑๐ กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า ตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 

๑.๑๑ ท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายาง ทุกวันที่
ปฏิบัติงาน 

๑.๑๒ มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 

๑.๑๓ ผู้ด าเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล จะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่
เทศบาลต าบลไหล่หินก าหนด 
  ๒. กิจการเก็บ ขน มูลฝอย 
      ๒.๑ รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มี
ลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบก และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว 
ตกหล่นของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ าเสียจากมูลฝอย ในขณะท าการจัดเก็บ และขนย้ายมูลฝอย
ไปยังสถานที่ก าจัด 
      ๒.๒ รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถ ตามขนาด 
รูป ลักษณะ และสี ที่เทศบาลต าบลไหล่หินเห็นสมควร 

    ๒.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอย ตลอดจน วัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบส าหรับการบริการเก็บขนมูลฝอย อย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยประจ าวัน 

    ๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย ส าหรับผู้สัญจรทางเท้า ริมถนน
และภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ตามรูปแบบ ชนิด และต าแหน่งที่เทศบาลต าบล
ไหล่หินก าหนด 



 ๖ 

    ๒.๕ ผู้รับจ้าง จะต้องท าการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น ไปก าจัดยังสถานที่
ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลไหล่หิน หรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลต าบลไหล่หินก าหนดเท่านั้น 

    ๒.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ท างานถาวร ภายในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
หรือใกล้เคียงที่เทศบาลต าบลไหล่หินเห็นสมควร ซึ่งสามารถติดต่องานได้สะดวก โดยจะต้องจัดให้มี 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน และโทรศัพท์ติดต่อในจ านวนที่เหมาะสม ตลอดเวลาท างานปกติ และ
สถานที่ท าการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องเรียนได้ในระหว่าง
เวลาท างานได้โดยสะดวก 

    ๒.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถส าหรับรถเก็บขน มูลฝอย
ทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลา 

    ๒.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างท าความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอย อย่างน้อย 
วันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย และน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง ต้องได้รับการ
บ าบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

    ๒.๙ ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุด
เครื่องแบบที่มีชื่อ นามสกุล ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลไหล่หินก าหนด หรือตามที่ผู้รับจ้าง ตกลงไว้กับ
เทศบาลต าบลไหล่หิน ก่อนเริ่มด าเนินการ 

    ๒.๑๐ ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการด าเนินการ เก็บ ขน 
มูลฝอย ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการท างาน หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือท าให้เกิดการละเมิด
ต่อผู้อื่น 

    ๒.๑๑ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจ าท้องถิ่น งานนักขัตฤกษ์
ต่าง ๆ ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยจังหวัดล าปาง เทศบาลต าบลไหล่หิน หน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เทศบาลต าบลไหล่หินจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เพ่ือการ
ให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษ ในช่วงระหว่างงาน  และเมื่อเสร็จสิ้น
แล้ว โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 

    ๒.๑๒ ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง (เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 

    ๒.๑๓ ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอย จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษ เพ่ิมจากที่เทศบาล
ต าบลไหล่หินก าหนดไว้ไม่ได้ 

๓. กิจการก าจัดมูลฝอย 
ส่วนราชการหรือเอกชนที่รับด าเนินการก าจัดมูลฝอย ต้องปฏิบัติตามประกาศ

ข้อก าหนดของเทศบาลต าบลไหล่หิน หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ หรือ
ที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 



 ๗ 

ข้อ ๑๕ กรณ ีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีการปฏิบัติการตามท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการ
แพร่ของเชื้อโรค ตามวิธีการทีถู่กต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ ต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยหลักฐานเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง ๑ ฉบับ 
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง ๑ ฉบับ 
๓. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ของผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด 

๑ x ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๔. ส าเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๕. หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
๖. ใบรับรองแพทย ์
ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ   

มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไหล่หิน การขอต่อใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม แล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถาน
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือ     
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน 

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 

๑. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
๒. ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 ๘ 

๓. ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่อง
ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติ   
ไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการที่ได้ออก ก่อน
วันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๒๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินมีหน้าที่รักษาการ และให้มีอ านาจ สั่งการ 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่          เดือน               พ.ศ. 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นายฐนน์ธรรม  เชียงพมหร์ต) 
       นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 

  เหน็ชอบ 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

บัญชอีตัราคา่ธรรมเนยีมท้ายเทศบัญญตัติ าบลไหลห่นิ  
เรื่อง การก าจดัสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

อัตราคา่เกบ็และขนสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ               
๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป 
ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวัน
หนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๒.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวัน
หนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์ ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ 
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่ธรรมเนยีมในการออกใบอนญุาต 
๓.๑ รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฉบับละ
๓.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฉบับละ 
๓.๓ ให้บริการตั้งห้องสุขา รถสุขาชั่วคราว ฉบับละ 
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