
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลโพนทองว่าด้วยการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา 
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลโพนทอง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพนทอง และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญตัินี้เรียกว่า “เทศบญัญัติเทศบาลต าบลโพนทอง เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญตัินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทองตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปดิเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๗ บรรดา ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 ข้อ ๔ ในเทศบญัญตัินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความ
รวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่านายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
ส านักงาน หรือสิง่ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
โพนทองให้เป็นอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทอง ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
เทศบาลต าบลโพนทองอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลโพนทองอาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลโพนทองหรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลต าบลโพนทองมอบให้
บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลโพนทองและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การ
ให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลโพนทอง หรือเขต
พื้นที่ที่ เทศบาลต าบลโพนทองมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลโพนทองตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เทศบาลต าบลโพนทองจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารใน
เขตเทศบาลต าบลโพนทอง  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลโพนทองจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.๑  
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ  

ข้อ ๑๔ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทอง
เท่านั้น 
  ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการ
ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ

เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็น
รายได้ของเทศบาลต าบลโพนทอง 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึง
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่
ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติ
นี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๒๒เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไป
ถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
 ข้อ ๒๔  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการ
ประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขต
พื้นที่การให้บริการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลโพนทองหรือเขต
พื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง
ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
วิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 
 ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทองในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได้ 
 ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 ข้อ ๒๘  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ขอรับบริการ/ยกเลิกจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ทต.โพนทอง อ าเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บัญชอีัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อท้ายเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลโพนทอง 

เรื่อง  การจดัการสิง่ปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 
 

  1.    ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ  
   1.1) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์  
         เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ  100 บาท 
   1.2) เศษไม่เกินครั้งลูกบาศก์เมตรต่อไป (เศษเกินครั้ง  
         ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)       
         ลูกบาศก์เมตรละ   50 บาท 
  2.   ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีประมาณมูลฝอย   
        วันหน่ึงไม่เกิน 500 ลิตร  
- วันหน่ึงไม่เกิน   20   ลิตร             เดือนละ    10 บาท 
- วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 20 บาท 
- วันหน่ึงเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 30บาท 
- วันหน่ึงเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 40 บาท 
 
 

 
 
สอบถามรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนยีมเพิ่มเติมไดท้ี่ 
เทศบาลต าบลโพนทอง  โทร  043-840477-8 

http:www.phonthong9.go.th 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
 

สิ่งแวดล้อมดี มชีุมชนสวย  
พวกเราต้องช่วยกัน 
รักษาความสะอาด 

ประชาชนกรอกแบบค าขอ
ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
กับพนักงานขับรถ/พนักงาน
ประจ ารถขยะ ท่ีออกบริการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

ขั้นตอน
ท่ี  ๑ 

๕  ชม. 

๓  ขั้นตอน  /  ๑ จุดบริการ / ราย /  ๕ ชม.  ๓๐  นาที 
 

อนุญาตให้ใช้บริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

 
 

รับถังขยะ 
ไปใช้ในครัวเรือน 

 
 

ขั้นตอน
ท่ี  ๒ 

๕  นาที 

ขั้นตอน
ท่ี  ๓ 

๒๕  นาที 


