


 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี  

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 

เหตุผล 
 

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและปูองกันไม่ให้มีการแพร่   
กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือ  หาประโยชน์จาก
การจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลนครอุบลราชธานี และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน  ก าจัด หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย  การคิดค่าบริการ จึงตราเทศ
บัญญัตนิี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

พ.ศ. 2563 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเพ่ือให้การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลมีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ควบคุมและ
ปูองกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓               
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2563”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้                
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑)   เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและ             

สิ่งเปรอะเปื้อน พุทธศักราช 2523   
 (๒)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและ             

สิ่งเปรอะเปื้อน แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530  
บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนเทศ

บัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน แต่
ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 



 

 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ด าเนินการเก็บ              
ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือท าร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี 
“เทศบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ 6 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ

เทศบาล  
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับเทศบาลก็ได้  
มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ เทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไป
ด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน  

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับมูลฝอยที่เทศบาล
จัดเก็บ ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
เอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
นั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้เทศบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ด าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้เทศบาลด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้
มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ 

ข้อ 8 เทศบาลต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบใน
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน                
ให้ประชาชนทราบ 



 

 

ข้อ 9 ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ข้อ 10 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก าจัด     มูล
ฝอยทั่วไปทีก่ าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ และในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน    ไว้เป็น
การเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

 
หมวด ๒ 

การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

 

ข้อ ๑1 ให้เทศบาลจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้
เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น  โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เทศบาลต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้จัดให้มี
ภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็นมูลฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย  

เทศบาลอาจก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนออกจากมูลฝอย
ทั่วไปก็ได ้

ข้อ ๑2  ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท า

จากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท าความ

สะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะ  น าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยมีสีเฉพาะ
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



 

 

เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ ๑3 ให้ผู้ก่อให้เกดิมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะ

บรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น เพ่ือ
ปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมีการท า
ความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ ๑4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มีขนาด  ใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑5 
ข้อ ๑6 หรือข้อ ๑7 ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑5 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับ 

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑7 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน  
(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้าท า

ด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่

กฎหมายก าหนด 
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑6  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑4 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ

ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 
(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด

และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 
 
 



 

 

ข้อ ๑7 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ และแมลงพาหะ
น าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะ
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ              

ที่ เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ        
มั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสีย         
ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือ     
ปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑8 ให้เทศบาลจดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ไว้ในที่
สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย  และกิจกรรมในสถานที่นั้น 
โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ ๑9  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท 
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลจัดไว้ให้ 

ข้อ 20  ให้เทศบาลประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขน มูลฝอยทั่วไปให้
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามประกาศใน        
วรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒1  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิด
อย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการปูองกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น รั่วไหลออก
จากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด  ผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ข้อ ๒2 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่ วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย                 
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นพ้ืนที่ เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามา                     
คัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒)  มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕)  มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 



 

 

(๖)  มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

(๗)  จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘)  มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ

แสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และใหเ้ทศบาลก ากับดูแลการด าเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๒3 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับ การ
เก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มี อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล                 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูล
ฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก  วัตถุดิบ               
ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒5  ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย                         
ทีเ่ทศบาลก าหนดตามข้อ 20 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมลูฝอยเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามก าหนดในข้อ ๒6 และต้องดูแลยานพาหนะ

ดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
    (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย เป็น

ประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลั กษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน                            
มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย                               
เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ  

   (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ                   
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

 
 



 

 

ข้อ ๒6  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย 
และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่าย
มูลฝอย 

(๒) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
และสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ           
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากเทศบาลให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปภายใต้การดูแลของเทศบาล ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อเทศบาลด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูล
ฝอยในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง               
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน             
ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย       
ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒7  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้  
สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคาร ที่มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ า เข้ า  มีการระบายอากาศ มีแสงสว่ าง                           

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
(๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ           

การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒8  เ พ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออก                        
เป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้                      
การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้อง                
กับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วน
ร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ข้อ ๒9 ผู้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย และ
จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกัน
อุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ งาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ              
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และ ผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ       
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 30 การก าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  โดยให้ศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูล
ฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน              
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของ               
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                    
มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓1  การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า   
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าเทศบาลตามที่เห็นสมควร  
ข้อ ๓2 การด าเนินการก าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  



 

 

หมวด ๓ 

การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
 

ข้อ ๓3 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
หมวด ๔ 

การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 

ข้อ ๓4 การด าเนินการ ใช้  และหาประโยชน์ให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
 

หมวด ๕ 
ใบอนุญาต 

 

ข้อ ๓5 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จาก                    
การจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
ข้อ ๓6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓5 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ                     

ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน)  
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด)  
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ ๓7 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน                       
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้   



 

 

ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา                      
ทีก่ าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่ งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่                         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง                     
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า     
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

ข้อ ๓9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ  ใบอนุญาต 

ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้
ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นก าหนดหกสิบวันต้องด าเนินการขอ
ใบอนุญาตใหม ่

ข้อ  40  ผู้ ได้ รั บ ใบอนุญาตตาม เทศบัญญัติ นี้  ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดย เปิด เผย                            
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  ตามแบบ
ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ                   
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

หมวด ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

 

ข้อ ๔2 ให้เทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย  และ ค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตตามบัญชีทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 



 

 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 

ข้อ  ๔3 ผู้ กระท าความผิดต้ องระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ในบทก าหนดโทษแห่ ง                 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

 
                  หมวด 8          

        บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 44   ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดย
ท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ อยู่แล้วก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้นั้นยังคงด าเนินกิจการนั้นต่อไปเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น
อายุ ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาต ท าการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ก่อนด าเนินการ 

กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ค าขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่องการก าจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พุทธศักราช  2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2530  และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าค าขออนุญาตดังกล่าวมี
ข้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติม  ค า
ขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ได้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่………………..................................  
 
 

                 (ลงชื่อ) 
                                (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ)        
                                                       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 

                              เห็นชอบ 
 
     (ลงชื่อ) 
            (                                  ) 
                ผูว้่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

 

บัญชีค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. …. 

ที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย  

วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
๑.๑   วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ    
๑.๒   วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ  
๑.๓   วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ   
๑.๔   วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ  
๑.๕   วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ  
๑.๖   วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ   
๑.๗   วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ   
๑.๘   วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ  
๑.๙   วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ  

 
 

๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๒ ค่าเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่ง ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
๒.๑   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดอืนละ 
๒.๒   กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย   
ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย     หน่วยละ 
        (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่ง       
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
 

๑,๒๕๐ 
 

๑,๒๕๐ 

๓ ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 
๓.๑   กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร         ครั้งละ 
๓.๒   กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตรแต่ไม่เกิน  ๑   ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
๓.๓  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  ทุกๆ  
๑ ลูกบาศก์ในอัตราต่อหน่วย    หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 
๑๒๕ 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 


