
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  การเก็บ  ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

............................................ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การเก็บ  ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม

โดย  มาตรา ๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบกับมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา 

๕๕  มาตรา ๕๘  และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การเก็บ  ขนและก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวแล้วเจ็ดวัน  เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๔๔ 

         บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .๒๕๓๕ 

  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่

อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์ หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน แพ  คลังสินค้า  ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



-๒- 

  “สถานที”่  หมายความว่า  ที่ซึ่งไม่ใช่อาคารและมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซึ่งเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว

หรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน และหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องด าเนินการเก็บ  ขนหรือก าจัด 

ข้อ ๕  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลใน 

สถานที่  อาคารหรือเคหสถาน  ในครอบครองของตน 

ข้อ ๖  ที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึมและมีฝาปิดกันแมลงวัน  และสัตว์ได้ตามแบบ  ซึ่งเจ้า 

พนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๗  ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานต้องรักษาบริเวณสถานที่  อาคาร  หรือ 

เคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  หรือสิ่งเปรอะเปื้อน  หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย  สิ่ง

ปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ข้อ ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในทางสาธารณะหรือที่

สาธารณะอ่ืนใดเป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลต าบลหาด

เสี้ยวจัดไว้ให้ 

ข้อ ๙  ห้ามผู้น าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่ 

เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

  ข้อ ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับขยะมูลฝอย 

  ข้อ ๑๑ ผู้ครอบครอง  อาคาร  สถานที่  เคหสถาน  ต้องช าระธรรมเนียมการใช้บริการของเทศบาล

ต าบลหาดเสี้ยว  ในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  มูลฝอย ไปก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ  เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยด าเนินการเป็นธุรกิจ  

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์

วิธีการในการเก็บ  ขน  ก าจัด  ของผู้รับอนุญาต  จะต้องเป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   ส าหรับอัตรา

ค่าบริการให้เก็บได้ไม่เกินอัตราตามที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวเรียกเก็บในการให้บริการ 

  ข้อ ๑๓ แบบพิมพ์ต่างๆ  ให้เป็นไปตามที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวประกาศก าหนด 

  ข้อ ๑๔ ผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่ง

ปฏิกูลตามข้อ ๑๑ และผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร และเคหสถาน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้ก าจัดมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล  ตามข้อ ๑๑  ต้องก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้า

พนักงานท้องถิ่น  โดยการเผาหรือฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ซึ่งมิได้เป็น  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ท าการถ่ายเท ขน  

หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  สถานที่ก าจัด  เก็บ  หรือ พักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
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  ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

  ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ   ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล 

ต าบลหาดเสี้ยว  ให้ใช้บังคับได้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      (ลงชื่อ)        รุ่งอรุณ   ค าโมง       
                      (นางรุ่งอรุณ        ค าโมง) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 

                       เห็นชอบ 

                 สุมิตรา     ศรีสมบัติ 

   (นางสุมิตรา     ศรีสมบัติ) 

             ผู้ว่าราชการจังหวดัสุโขทัย 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
เรื่องการเก็บ  ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ล าดับ รายการ บาท 

๑. 
๑.๑ 

 
 
 

๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๑ 
ค่าเก็บและขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์
เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร   
- 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 
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐  ลิตร  

ขึ้นไป 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ      
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ 

ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ

ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
-    ค่าเก็บขนมูลฝอยและท าความสะอาดบริเวณท่ีใช้ตั้งวางแผงลอย 
     -  ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒  ตารางเมตร  ครั้งละ 
     -  ขนาดพ้ืนที่เกิน  ๒  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๓ ตารางเมตร  ครั้งละ 
     -  ขนาดพ้ืนที่เกิน  ๓  ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๔ ตารางเมตร  ครั้งละ 
     -  ขนาดพ้ืนที่เกิน  ๔  ตารางเมตรขึ้นไป  ครั้งละ 
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๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
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๒. 

๒.๑ 
 
 
 

 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตด าเนินกิจการท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตาม ข้อ ๑๑ 

ก. รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 

ข. รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 

                                                   

 


