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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
----------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย ว่าด้วยการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม   (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐)  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเทศบาลต าบลชะมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลชะมาย  และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลชะมาย  เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลชะมายแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลชะมาย เรื่องการก าจัด
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๐” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืน
ใดของเทศบาลต าบลชะมาย  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่ง
อ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนนตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน 
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“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลชะมาย 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  ข้อ ๕  ที่รองรับมูลฝอย ต้องไม่รั่วและมีฝาปิดมิดชิด กันแมลงวันและสัตว์ได้ ตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  ข้อ ๖  ผู้ครอบครองสถานที่ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ในครอบครองของ
ตน ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในการที่ขัดต่อ
สุขลักษณะ 

ข้อ ๗ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลชะมาย เป็นอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลชะมาย 

  ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลต าบลชะมาย อาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการตามข้อ ๕ แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลชะมาย หรืออาจอนุญาตให้บุคคล
ใดเป็นผู้ด าเนินกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๔ ก็ได้ 

  ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่ เทศบาลต าบลชะมาย จัดไว้ให้ หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยทีเ่ทศบาลต าบลชะมาย จัดไว้ให้ 

  ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานที่หรือบริเวณใด ควรท าการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขน  
เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือเมื่อได้
ปิดประกาศก าหนดบริเวณที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไว้ ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่ก าหนดเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันประกาศแล้ว  ผู้ครอบครองอาคารจะต้องให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลชะมาย
หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวนั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจาก
อาคารสถานที่ซึ่งตนครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
เทศบาลต าบลนี้ครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามอัตรา 

  ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เทศบาลต าบลชะมายมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การ
ให้บริการ และระเบียบการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้
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บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ ๑๑ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลชะมายได้ 

  ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการ
เก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลชะมายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขนแก่เทศบาลต าบลชะมายตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 

  ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่  จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต เทศบาล
ต าบลชะมาย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑๕.๑ หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี
บริบูรณ์ในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต โดยต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
และไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่  เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งต้องมีหนังสือค้ าประกันจากธนาคารที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการในประเทศไทย ในวงเงินตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร อาจยกเว้น ไม่ต้องให้มีหนังสือค้ า
ประกันจากธนาคารก็ได้ 
   ๑๕.๒ หากเป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วย โดยต้อง
มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าจ านวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ๑๕.๓ คุณสมบัติอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะ
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลชะมาย ประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  
 (๑) หลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก าหนดใน

ข้อ ๑๕ 
   (๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
           ๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
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    ๒.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ 
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
    ๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล
ด้วย 
    ๒.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
    ๒.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด  
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไรโซน ๕ %) 
    ๒.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะ ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วย
ตัวอักษรภาษาไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ตามท่ีเทศบาลต าบลชะมายประกาศก าหนด 
   (๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับ 
ผู้ปฏิบัติงาน  
   (๔) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า 
สิ่งปฏิกูลไปก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   (๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๑) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 
๑๕ 
   (๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับก าจัด 
    (ข) วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (ค) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของ
ประชาชน 
   (๓) รายละเอียดในการด าเนินกิจการดังนี ้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการด าเนินกิจการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 
    (ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและโรงงานที่จะใช้ใน
การด าเนินกิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด 
หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน  ที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วย
วิธีการและเงื่อนไขใด 
   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 



๕ 
 

 
   ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนมูลฝอย  
   (๑) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 
๑๕ 
   (๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ  ขน 
    (ข) วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (ค) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ  ขน  (ถ้ามี) 
    (ง )  วิธีการป้องกันไม่ ให้ เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  การควบคุมเหตุร าคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้ง
สุขอนามัยของประชาชน 
    (จ) สถานที่และวิธีการ ในการก าจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
   (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนิน
กิจการขั้นต้นดังนี้ 
    (ก) จ านวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 
    (ข) จ านวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
เก็บ  ขน 
    (ค) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนินกิจการ
ดังกล่าว  สิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่า  หรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไข
ใด 
   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
ข้อ  ๑๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอ 
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๑๕  และ
ข้อ  ๑๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้
ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผล  ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้ง
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ละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ ๑๙ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ  ๑๕  ตลอดเวลาที่ยังด าเนิน
กิจการตามใบอนุญาต 
   (๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ  ๑๖ 
   (๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต 
   (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งเทศบาลต าบลชะมาย 

  ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลชะมาย เท่านัน้ 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้   จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗  โดยอนุโลม 

  ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลา
ที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อย
ละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการ
นั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง   ค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้  
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลต าบลชะมาย 



๗ 
 

  ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

  ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ท าลายหรือช ารุด  ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หรือ
เทศบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ ๒๘ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  
ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือ



๘ 
 

ส านักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่ง
ไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การ
ให้บริการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลชะมาย  หรือเขตพ้ืนที่การ
ให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๙  ต้องด าเนินการเก็บ  
ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ใน
เขตอ านาจของเทศบาลต าบลชะมายในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลชะมายเป็นผู้รักษาการ  ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๒   เดือน    มีนาคม    พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
           ประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง 

  (นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง) 
   นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

 
  เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)          ฐิตวัฒน  เชาวลิต 
(ว่าที่  ร.ต. ฐิตวัฒน  เชาวลิต) 

       รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

ล าดับ รายการ บาท 
๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)  

 (๑)ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ
ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 

๒๕๐.๐๐ 

เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ๑๕๐.๐๐ 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 

 

 (๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ ารายเดือน 

 

 -วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                   เดือนละ ๔๐.๐๐ 
 -วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร    
  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร                           เดือนละ 

 
 
๔๐.๐๐ 

 -วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐.๐๐ 
 -วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                เดือนละ 
 

 
 
๒,๐๐๐.๐๐ 

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  
 -ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐.๐๐ 
 -ครั้งหนึ่งๆเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 

หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
๑๕๐.๐๐ 

 (๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
-  กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน  ๒ กิโลกรัม 
หรือมีปริมาณไม่เกิน  ๑๓   ลิตร                         เดือนละ 
-  กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัมหรือมีปริมาณ  
เกิน  ๑๓  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒  กิโลกรัม 
หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  ๒  กิโลกรมั   
หรือแต่ละ  ๑๓  ลิตร                                      เดือนละ 
 

 
 
 
๓๐๐.๐๐ 
 
 
 
๓๐๐.๐๐ 
 
 



๑๐ 
 

 
 
ล าดับ รายการ บาท 

 (ข)  ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 
- กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร  ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก   ครั้งละ 
-  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือเกิน ๕๐๐  ลิตร   
ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุกๆ  ๕๐๐  
ลิตร  หรือเศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หน่วยละ 
 

๓,๐๐๐.๐๐ 
 
๔๐๐.๐๐ 
 
 
๔๐๐.๐๐ 

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
 (๑) ใบอนุญาต ด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๙  โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ

ประโยชน์ตาอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 (ก) รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป               ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ 
(ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                  ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ 

 (ค) รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ                       ฉบับละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 (ง)  รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                              ฉบับละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด  ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม

ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.๒๕45) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
  

 


