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หลักการ 
  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่บังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 

 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกกตูม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหก้ระทำได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกกตมู 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

____________________ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกกตูมว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกกตูมโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตำบลกกตูม และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลกกตูมเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๔” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลกกตูม ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลกกตูมแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลกกตูม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙  
  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกกตูมให้เป็นอำนาจของ
เทศบาลตำบลกกตูม 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตำบลกกตูมอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตำบลกกตูม อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลกกตูม หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน 
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลตำบลกกตูม มอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้
บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจของ
เทศบาลตำบลกกตูม และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
  ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตำบลกกตูม หรือเขตพ้ืนที่ทีเ่ทศบาลตำบลกกตูม มอบให้บุคคลอ่ืน
ดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตำบลกกตูม ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาลตำบลกกตูม จะต้องดำเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาล
ตำบลกกตูม การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในที่ที่เทศบาลตำบลกกตูมจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกำหนด 

(๓) การจัดการมูลฝอยทั่วไปสามารถกระทำได้โดย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการ
เผาในเตาเผา 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตำบลกกตูม จะต้องยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สำเนาใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๓) ภาพถ่ายส่วนของรถที่ใช้ขนถ่าย 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑.๑.๑) ได้รับอนญุาตจากกรมการขนส่งทางบก 
๑.๑.๒) สว่นของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่นและสัตว์

แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค(เช่น 

ไลโซน ๕%) 
๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขน

ถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่
เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  
(๑.๓) กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำ สิ่งปฏิกูลไป

กำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย 

(๒.๑) รถเก็บ ขนมูลฝอย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก 

(๒.๒) รถสำหรับเก็บ ขน มูลฝอยมั่วไป ต้องมีข้อความว่า “รถเก็บ ขน มูลฝอย” โดยแสดง
ทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ สถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขนาดตัวอักษาสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

(๒.๓) สีของรถเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลกกตูมกำหนด 
(๒.๔) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะปกปิดมิดชิดป้องกันกลิ่น และ

สัตว์ พาหะนำโรค สามารถป้องกันมิให้มูลฝอยหกล้นหรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย และต้องไม่รั่วซึม 
(๒.๕) มีผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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(๒.๖) ในการกำจัดมูลฝอย ต้องมีระบบกำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลตามที่เทศบาลตำบลกก
ตูมกำหนด 

(๒.๗) กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดมูลฝอยเป็นของตนเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีแหล่งกำจัด
มูลฝอยที่เป็นของทางราชการหรือเอกชนใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับกำจัดให้   

 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำ
ขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๑๔ ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจำวัน 

(๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้
ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ง
ปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถา่ยสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(๑.๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกลูหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 
๕%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด 



๖ 
 

 

 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย 

(๒.๑) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อสะท้อน ถุงมือและผูกผ้าปิด
ปาก-จมูก 

(๒.๒) ต้องจัดเก็บมูลฝอยให้เรียบร้อย ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ขณะขนย้ายต้องไม่ทำให้มูล
ฝอยตกหล่น ฟุ้งกระจาย และน้ำหกเรี่ยราดตามท้องถนน 

(๒.๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพรถของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒.๔) คิดค่าบริการไม่เกนิอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
(๒.๕) มีหลักประกันในการดำเนินธุรกิจตามที่เทศบาลตำบลกกตูมกำหนด 
(๒.๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำแนะนำของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
  ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลกกตูมเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
  ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับ
กรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด 
ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 
  ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลกกตูม 
  ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  
  ข้อ ๒๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตำบลกกตูม หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำ
การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง



๘ 
 

 

 

ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบล
กกตูมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
      (ลงชื่อ)     ศรีวิชัย  ชาวดง 
                     (นายศรีวิชัย  ชาวดง) 
             นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม 

         เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)       ชาคริต  ชุมจันทร์ 
             (นายชาคริต  ชุมจันทร์) 
     นายอำเภอดงหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกกตมู 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลำดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) คิด ๑ ลูกบาศก์เมตรละ 
(๑.๒) เศษลูกบาศก์เมตร หรือเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร 

 
๑๐๐ 

๒ (๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๖๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดอืนละ  
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดอืนละ  

(๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตร 

- วันหนึ่งไมเ่กิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร

หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ  

 
 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครัง้คราวครั้งหนึ่งๆ 
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร หรือเศษ

ของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

 
 



๑๐ 
 

 

 

 
ลำดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๔ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำการเก็บ ขน 

หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 
๔.๑) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต่อปีฉบับละ 
๔.๒) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อปีฉบับละ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 

เลขที่................./....................             แบบ  สม.๑ 
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      
                         .    เขียนที.่....................................... 
                                               วันที่..................เดือน.................................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..........................ปี  สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน........................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................... .. 
โทรศัพท์.................................................. 
  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .............................................................
................................................................................................................................................. .................................... 
 พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกใหโ้ดยมีรูปถ่ายและเลข
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต 
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๓. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวตัวแทนนิติบุคคล(กรณีท่ีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๔. สำเนาใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  ๕. ภาพถ่ายส่วนของรถที่ใช้ขนถ่าย หรืออ่ืนๆ 
  ๖. ............................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ 
        
             (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

            (.......................................................) 

__________________________________________________________________________________ 

   

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

  ความเห็นของเจ้าพนักงานผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จากการตรวจสอบ 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกำหนดเงื่อนไขดังนี้ 

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

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

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

 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
.................................................................................................................................................................................. ....
.................................................................................................................... ..................................................................
...................................................................... ....................................................................................................... 

 
     (ลงชื่อ).............................................................. 
           (................................................................ ) 
     ตำแหน่ง........................................................... 

 
      (ลงชื่อ)...........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
           (................................................................ ) 
     ตำแหน่ง........................................................... 

  วันที่..........................เดือน.....................................พ.ศ........................ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (    ) ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                   (นายศรีวิชัย   ชาวดง) 
     ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม 
     วันที่..............เดือน........................พ.ศ.............. 



๑๓ 
 

 

 

 
 
 

เลขที่............../................                แบบ  สม.๒ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
  อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................อายุ............................ป ี

สัญชาติ...............................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................ถนน....................... 
ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................โทรศัพท์....................... 

  ประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยต้องดำเนินการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ดำเนินกิจการ..................................................................................................................... 
  ๒. ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกกตูมว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
  ๓. .................................................................................................................................................. 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน....................................พ.ศ........................ 
   ออกให้  ณ  วันที่...........................เดือน......................................พ.ศ.............................. 
 

       (ลงชื่อ)    ผู้อนุญาต 
         (...................................) 
                นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

เลขที่............../.................         แบบ  สม.๓ 
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    .         เขียนที่........................................ 
                                               วันที.่.................เดือน.................................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..........................ปี  สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน........................................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.................. ....................... 
โทรศัพท์.................................................. 
  ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................  
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วยแล้ว ดังนี้ 
  ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลข
ประจำตัวประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต 
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๓. ใบอนุญาตเดิม 
  ๔. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม หรืออ่ืนๆ 
  ๕. ................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ 
        
             (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
             (.......................................................) 
________________________________________________________________________________ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต และกำหนดเลื่อนไข 
ดังนี้
......................................................................................
...................................................................................... 
(   ) เห็นไม่ควรต่อใบอนุญาต เพราะ
......................................................................................
...................................................................................... 
          (ลงช่ือ)....................................................... 
                 (....................................................) 
          ตำแหน่ง................................................... 
       วันที่...............เดือน..........................พ.ศ........... 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

(   )   อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได้ 
(   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 (ลงช่ือ)................................................... 
                         (นายศรีวิชัย  ชาวดง) 
          นายกเทศมนตรีตำบลกกตมู 

       วันที่...............เดือน..........................พ.ศ............ 
 



๑๕ 
 

 

 

เลขที.่............./.................            แบบ  สม.๔ 
คำขออนุญาตการต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
.             เขียนที่........................................ 

                                               วันที่..................เดือน.................................พ.ศ.................. 

  ข้าพเจ้า.........................................................อายุ..........................ปี  สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน................................ ........... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์...........................................เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย เลขที่........................... ข้าพเจ้าขอยื่นคำขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เพื่อการต่างๆเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการรับเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังนี้ 
 ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................................
........................................................................................................................................ ..............................................
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