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ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซาก
สัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน 
 “มูลฝอยทั่วไป” ไม่มีการกำหนด 
 
  
 
 
 
 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”    ไม่มีการกำหนด 
  
 
 
 “มูลฝอยอินทรีย์” หรือ “มูลฝอยย่อยสลายได้” ไม่มีการ
กำหนด 
 
  
 “มูลฝอยติดเชื้อ” ไม่มีการกำหนด 
 

 ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
สินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หรือ “มูลฝอยรีไซเคิล” หมายความ
ว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ หรือบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ ่งสามารถนำไปขายหรือนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  
 “มูลฝอยอินทรีย์” หรือ “มูลฝอยย่อยสลายได้” หมายความว่า 
มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เศษ
ผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น 
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ใน
ปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้ว
สามารถทำให้เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี ้ ที ่เกิดขึ ้นหรือใช้ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”ไม่มีการกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

(1) ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการ
ผ่าตัดการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์และการใช้
สัตว์ทดลอง 

(2) ว ัสด ุของมีคม เช ่น เข ็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา 
หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ง สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์ 

(3) ว ัสด ุซ ึ ่ งส ัมผ ัสหร ือสงส ัยว ่าจะส ัมผ ัสก ับเล ือด 
ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สาร
น้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำ
จากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลื ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และ
ท่อยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดที ่มาจากห้องรักษาผู ้ป่วยติดเชื้อ
ร้ายแรง 

 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือ
ปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์
ออกไซต์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่
เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่ง
อื่นใดที่อาจก่อ หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กาก
กัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 10. ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษา
บริเวณสถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตน ไม่ให้มี
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการ ที่ขัดต่อ
สุขลักษณะ 
 
 
 
        
 
 
  ข้อ 18. ผู้ใดจะขอรับอนุญาตดำเนินกิจการรับกิจการรับ
การทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตำบลขาณุวรลักษบุรี ตามข้อ 17 ให้ยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไข 
พร้อมด้วย 
 
 
 
 
 
 
กำหนดใหม่ เรื่องเดิมไม่มีกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 10. ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้องรักษา
บริเวณสถานที่ อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตน ไม่ให้มีสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนในประการ ที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ให้มีการคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งกำเนิด จาก 4 ประเภท คือ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป 
มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ คัดแยกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) มูลฝอยทั่วไป เป็นต้น เพื ่อให้ถูก
สุขลักษณะด้านสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

ข้อ 18. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด 
หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ควรมีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตามแบบ
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ และได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให้ยื ่นคำขอตามแบบและเงื ่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลตำบล
ขาณุวรลักษบุรีกำหนดไว้ในสัญญาต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ    ผู้ใดหรือส่วนราชการ ที่ประสงค์จะนำมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

มากำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ต้อง
ดำเนินการเสียค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาลตำบล
ขาณุวรลักษบุรี ตามอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 

โดยยื่นคำร้องขออนุญาตนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากำจัด 
พร้อมทั้งแจ้งลักษณะและประเภทของมูลฝอยที่จะนำมากำจัดล่วงหน้า 
โดยรับกำจัดเฉพาะมูลฝอยทั่วไปหรือสิ่งปฏิกูลจากชุมชนเท่านั้น ไม่กำจัด
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลประเภทของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจในการให้บริการที่
เกิดขึ้นใหม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 34 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ตามข้อ 20 
วรรคสอง ข้อ 28 หรือมีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาต ตามข้อ 
19 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 22 หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ตามข้อ 31 หรือในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมี
คำสั่ง ตามข้อ 29 ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต้อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันที่ทราบคำสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม้เป็นเหตุทุเลาการ
บังคับตามคำสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะ
เห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
  คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้
เป็นที่สุด 
 

การนำมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลมากำจัดให้ดำเนินการยื่นหลักฐาน
การบันทึกน้ำหนักขยะมูลฝอยที่ส่งถึงสถานที่กำจัดทุกครั้ง และส่งได้เฉพาะ
ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีกำหนด  
 ข้อกำหนดนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย 
และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว 
แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ 23. ใบอนุญาตท่ีออกให้มีอายุดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

(2) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต 

(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

 ข้อ 34. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ตามข้อ ...... วรรค
สอง ข้อ........  หรือมีคำสั ่งในเรื ่องการไม่ออกใบอนุญาต ตามข้อ ..... 
หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ ...... หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ตามข้อ...... หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคำสั่ง ตามข้อ.......  ถ้า
ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต้อรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง 

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง 
เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเ ลา
การบังคับตามคำสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

 คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
 
 
 



 ข้อ 35. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มี
ความผิดต้องระวางโทษตามเทศบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษ
บุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายเดือน 
1.3ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายเดือน 
1.4 ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 
 

ข้อ 35. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดต้อง
ระวางโทษตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) 

ผู้ใดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย
มิได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 
1.3ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 
1.4 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต       บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  ต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี     ต่อท้าย ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 
 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543     เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

ลำดับ ประเภท/รายช่ือกิจการ บาท  ลำดับ ประเภท/รายช่ือกิจการ บาท หมายเหตุ 
13. กิจการอื่นๆ  (ต่อ)  13. กิจการอื่นๆ  (ต่อ)   

 (8)การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืน
ใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

  (8)การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื ่นใดลง
บนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 

  

 ก. ที่ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  ข. ที่ไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  
 ค. ใช้เครื่องจักร 3,000  ง. ใช้เครื่องจักร 3,000  
    (9)การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง 

สะพานปลาหรือแพปลา 
1,000 เดิมไม่ได้

กำหนด 
    (10 )การบรรจ ุห ี บห ่ อส ิ นค ้ า โดย ใช้

เครื่องจักร 
500 เดิมไม่ได้

กำหนด 
    (11)การให้บริการควบคุมป้องกันและ

กำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
500 เดิมไม่ได้

กำหนด 
     (12)การผล ิตส ิ ่ งของ เคร ื ่องใช ้  หรือ

ผลิตภัณฑ์จากยาง 
1,000 เดิมไม่ได้

กำหนด 
     (13)การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล 

และเอทานอล 
1,000 เดิมไม่ได้

กำหนด 
 

 

 

 

 


