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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที ่30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวัชระ  วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์   

2. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

3. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

4. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

5. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

6. นายโสภณ  โมรา  สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

7. นายจรัญ   เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

8. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล  จิตติ พรหมเพศ   

    9. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์ ภิญโญ  

   10. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

   11. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

   12. นายวิชัย            พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย            พลายด้วง  

13.  นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ   เสนะคุณ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   

2. นายโชคดี    หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   

3. นายนคร   ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล   

4. นายปัญญา         จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   

5. นายอ านวย       เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายสมใจ  สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ  สมศิริ  

5. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร             ไอยศูรย์  

6. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

7. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

8. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

9. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

10. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

11. นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์    เจริญฤทธิ์  

12. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

13. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

14. นางนงนภัส น าผล ผอ.กองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

15. นายจิตติโชค ปุากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จิตติโชค ปุากว้าง  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30. น. 

นายปฏภิาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล      
เมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
เมืองทุ่งสง ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ...........   
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ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...........   

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561    
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ        

ขณะนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียน เชิญท่านประธานสภาฯ         
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล       
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล    
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2) 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2) ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 13 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย อย่างน้อย     
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และบัดนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 
(ไตรมาส 1-2) ต่อคณะผู้บริหารแล้ว คณะผู้บริหารจึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร     
ที่ได้แจกให้แล้วนะครับ จึงขอแจ้งให้สภาฯ ทราบทั่วกันครับ 

เรื่องท่ี 2  มีสมาชิกสภาเทศบาล ลา 5 ท่าน คือ 
1.   นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2.   นายโชคดี  หนูคีรี 
3.   นายนคร  ทองค า 
4.   นายปัญญา  จินาวงศ์ 
5.   นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฎิภาณ เสนะคุณ  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 มีทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 2  อยู่ในหน้าที่ 3 – 4 
ระเบียบวาระท่ี 3  อยู่ในหน้าที่ 4 – 6 
และระเบียบวาระท่ี 4  อยู่ในหน้าที่ 6 – 7  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง  เชิญครับ   

       - ไม่มี - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ........... วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ  

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ........... วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการ         
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...   

เหตุผล 

เนื่องจาก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553 ได้มีการตราขึ้นและใช้งานมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขได้มีกฎกระทรวง ว่าด้วย สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมจากการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 
71 มาตรา 73 มีการยกเลิกแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงมีความ
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จ าเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553 เนื่องจากไม่สามารถน ามาบังคับใช้
ในภาวะการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

 บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง     
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาล     
เมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...  ตามหลักการและเหตุผลข้างต้นนี้  ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

……………………………………………………………… 

หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

เหตุผล 

เนื่องจาก มาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 71 มาตรา 73  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการปรับปรุงแก้ไขใน มาตรา 8 มาตรา 9 
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 และมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ไม่สามารถน ามาใช้บังคับ   
ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วย เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

----------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕5๐ เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่อง การจัดการ    
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อได้ประกาศไว้    
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้ว ๗ วัน 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ   
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

---------------------------------------- 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง

สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณ

สถานที่ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมีการถ่ายเท
หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล ในประการที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท หรือท าให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ      
เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตหรือได้จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ นอกภาชนะที่รองรับที่
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดไว้ 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยและละเลยให้มีสิ่งปฏิกูล ในที่ดินของตนในสถานที่
ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิด มิให้มีสิ่งปฏิกูลรั่วหรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะ จากอาคารหรือ
ยานพาหนะลงในที่หรือทางสาธารณะ 

หมวด 2 
การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 

------------------------------------------------- 

ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท า
เป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตเทศบาล   
เมืองทุ่งสง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย      
ให้ด าเนินการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล แทนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่ก าหนด 

ข้อ 12 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
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ค่าบริการในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้                                                 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงประกาศก าหนด 

ข้อ 13 ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 12 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ 

ปูองกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม 
(๑ .๑ .๕ ) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า         

ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความอ่านได้ชัดเจนที่ตัวพาหนะ

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลว่า“รถดูดสิ่งปฏิกูล” และต้องแสดง
เลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัท
หรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่า
จะน า สิ่งปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด  

ข้อ 14 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน   
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่ งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละ ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็น      
แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
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ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
ข้อ 15 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 16 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล   
(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวม เสื้อคลุม 

ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง    
และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่ง
ปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล 
และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับ
การบ าบัด หรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ   

(๑.๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อ
โรค (เช่น ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด   

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย       
ปีละ ๑ ครั้ง 

ข้อ 17 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น  

การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต    

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   

ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา     
ที่ก าหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ     
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป    

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนิน
กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   
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ข้อ 19 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 21 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย   

ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕         
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ . ๒๕๓๕ หรือ           
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏ   
ว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก   
ใช้ใบอนุญาตอีก   

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ              
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ             
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   

ข้อ 24 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับ
ค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็น
ได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาต
นั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

หมวด 3 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

ข้อ 26 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล       
หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย         
เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 27 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 28 ผู้ใดฝุาฝืนตามเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งมีความผิดตามมาตรา 17     
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

ข้อ 29  ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจ ออกระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน               พ.ศ. 2561 ลงชื่อ นายทรงชัย  
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เห็นชอบ ลงชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บและขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

1. 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล 
- ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งๆหนึ่ง

เศษของลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร
ต่อๆไปลูกบาศก์เมตรละ 

- เศษไม่ เกินครึ่ งลูกบาศก์ เมตร เศษเกินครึ่ ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
250 

 
 

150 
 

2. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล นอกเขตเทศบาล 
- ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 3 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร 

ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 5 กิ โล เมตร ต้องช าระเ พ่ิม

กิโลเมตร ละ 10 บาทต่อเที่ยว 

 
300 
400 

3. อัตราค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
- การก าจัดปฏิกูลเป็นรายครั้งให้คิดเป็นหน่วย 

หน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 
0.5 ลบ.ม. และให้เก็บหน่วยละ 

 
300 
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ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
 - ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลที่ก าจัดเป็นรายครั้ง เกิน 

200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลบ.ม. 
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมได้อีกโดยคิดเป็นหน่วย 
หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1 ลบ.ม. ในอัตราหน่วยละ 

- ในกรณีที่ค านวณปริมาณสิ่งปฏิกูลแล้วเกินกึ่ง
หนึ่งของหน่วยตามที่ก าหนดให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 

300 
 
 
 

300 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล  

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  

ล าดับที่  รายการ บาท 
1 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 5,000 
2 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูล 5,000 
3 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการ

สิ่งปฏิกูล 
50,000 

 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ เชิญครับ 

-   ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอปรึกษาที่ประชุมนะครับว่า ในญัตตินี้จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
หรือไม่ ตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” ที่ประชุม    
จะเอายังไง ขอเชิญเสนอครับ เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกอีกจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1.   นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 
2.   นายจรัญ  เมืองไทย 
3.   นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
4.   นายจิตติ  พรหมเพศ 
5.   นายโสภณ  โมรา 

ขอเสนอให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

-  รับรองถูกต้อง  - 
1.   นายมนตรี  กัลยา 
2.   นายประจิน  เนื้อเขียว 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว     
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง  

มติที่ประชุม ให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว      

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวนะครับ ถ้าอย่างนั้น ผมขอมติ
ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ........... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 13 เสียง 
 

มติที่ประชุม รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ........... 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภามีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. . . . . . . . . . .  แล้ว ต่อไปผมเข้าสู่ วาระที่  2 ขั้นแปรญัตตินะครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง 
“ในการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต”ิ  
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม       
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 

มติที่ประชุม ให้คงไว้ตามร่างเดิม        

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง      
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ........... หรือไม่ ผมขอมตินะครับ 

สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการ      
สิ่งปฏิกูล พ.ศ........... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล         
พ.ศ........... 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ........... วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญคณะ
ผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ........... วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลกัการ 

ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ...       

เหตุผล 

เนื่องจาก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553 ได้มีการตราขึ้นและใช้งานมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขได้มีกฎกระทรวง ว่าด้วย สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมจากการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 
71 มาตรา 73 มีการยกเลิกแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงมีความ
จ าเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553 เนื่องจากไม่สามารถน ามาบังคับ     
ใช้ในภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

 บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง     
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพื่อขอรับความเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... ตามหลักการและเหตุผลข้างต้นนี้ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 
……………………………………………………………… 

หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
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เหตุผล 

เนื่องจาก มาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 71 มาตรา 73  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการปรับปรุงแก้ไขใน มาตรา 8 มาตรา 9 
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 และมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มีการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมจากการ เก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีกฎกระทรวง ว่าด้วย สุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 จึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาล    
เมืองทุ่งสงว่าด้วย เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เนื่องจากไม่สามารถน ามาใช้บังคับในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕5๐ เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบของ   
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง “การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ   
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร         

เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใด    
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แต่ไม่หมายความรวมถึง 
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(๑) มูลฝอยติดเชื้อ 
(๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ 
(๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอย ติดเชื้อ 

“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มี
คุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง      
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลว       
ที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน
ส าหรับแต่ละครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือ       
ผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือ
สถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอย
ทั่วไปนอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที ่หรือตามวิธีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด
หรือจัดให้ 

ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือ     
ทางสาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 6 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัด
มูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
(๒) เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน

ที่ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
(๓) บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูล

ฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับ

ท าการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
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ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙  
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการ    

มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

หมวด 2 
การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 

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

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยก    
มูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย      
จากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 

เทศบาลเมืองทุ่งสงอาจออกเทศบัญญัติก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์
หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้ 

ข้อ 8 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็น
ถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม 
ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท า
จากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก     
และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุ
ข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความ   
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน      
หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศ       
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุ     
มูลฝอยตาม (๑) และ (๒) 

ข้อ 9 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่
ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ 8 ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และ
มัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพ่ือปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว  กรณีบรรจุใน
ภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้น
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ 10 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือ
โรงแรมท่ีมีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตาราง
เมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตร   
ต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ 
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ที่เป็นไปตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือข้อ ๑3 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 11 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน 
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ  ๑3    
ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกัน
น้ าซึมหรือน้ าเข้าท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน ้าเสีย
ไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป            

มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวม  และขน
ถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบ
หรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๑2 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่
ตามข้อ 10 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม       
มีฝาปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” 
แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
ตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑3 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความ
สะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่

ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็น
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สัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ า
เสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่
ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑4 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย    
น ากลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑2 หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑3 ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่
เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

ข้อ ๑5 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มี
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑6 ในกรณีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง จัดให้มี
สถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอย
ทั่วไปที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ ส าหรับ

ใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด า เนิน

การที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่
เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน
นั้นตั้งอยู่ และให้เทศบาลเมืองทุ่งสงก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑7 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต        
ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 
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หมวด 3 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

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

ข้อ ๑8 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑9 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการขน
มูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไป หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตาม
ประเภทตาม ข้อ 7 หรือตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันการ
ลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 20 
และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย 
มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตาม       
ที่กฎหมายก าหนด และมีการปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้าง
เพียงพอ และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ 20 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะ
ปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย และท า ความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ใน
ระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

(๒) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพ่ือมิให้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานและสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบ าบัดในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะ         
ที่ปฏิบัติงาน 
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กรณีบุคคลตามข้อ 6 (๓) ให้แสดงชื่อเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูล
ฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริ เวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลตามข้อ 6 (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต
ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป 
ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 21 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรค
หนึ่ง อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 

สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้ า ซึมหรือน้ า เข้า มีแสงสว่างและการ
ระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่
ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความ
สั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพ     
ของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูก
บังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

หมวด 4 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

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

ข้อ ๒2 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒3 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจัด
มูลฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ 24 โดยให้
ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไป  
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และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไป    
ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ 
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒4 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒5 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายเหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนด้วย             
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
ทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหา
ด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการ
บดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย
ที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้
มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝัง
กลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่าง
น้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย      
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความ
สั่นสะเทือนหรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพ    
ของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบ
เผาท าลายก๊าซหรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
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(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการ
ด าเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒6 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
ผลการศึกษาตามข้อ ๒3 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผา       
มูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙ 
(๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย

ทั่วไป เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหา
ด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส 
และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ให้ได้
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความ
สั่นสะเทือนหรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพ    
ของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายในสถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีระบบในการน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้
ดิน หรือมีระบบทีป่ลอดภัยในการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีระบบในการน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการ
น าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ ๒7 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒3 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ 

ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อ   
การคัดแยกดังกล่าว 

(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความ

สั่นสะเทือนหรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพ
ไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือ    
การเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่
หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ
หยุดการท างาน 

ข้อ ๒8 การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่ง
วิธีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ หรือข้อ  

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

ข้อ 29 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย    
เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 30 ผู้ใดฝุาฝืนตามเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งมีความผิดตามมาตรา 17     
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  

ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

ประกาศ ณ วันที่         เดือน                   พ.ศ. 2561 ลงชื่อ นายทรงชัย  
วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี เมืองทุ่ งสง  เห็นชอบ ลงชื่อ ผู้ ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2561 

ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  
1.1 วันหนึ่ง ไม่เกิน 4 กก. หรือไม่เกิน 20 ลิตร

เดือนละ 
1.2 วันหนึ่ง เกิน 4 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก.หรือ

เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 
1.3 วันหนึ่ง เกิน 8 กก. แต่ไม่เกิน 12 กก.หรือ

เกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 
1.4 วันหนึ่ง เกิน 12 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.

หรือเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 
1.5 วันหนึ่ง เกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.

หรือเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 
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24 
 

ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
 1.6 วันหนึ่ง เกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.

หรือเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ  
1.7 วันหนึ่ง เกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.

หรือเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 
1.8 วันหนึ่ง เกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.

หรือเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 
1.9 วันหนึ่ง เกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.

หรือเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 
1.10 ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่

เกิน 1 ลบ.ม.  
1.11 ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลบ.ม. ค่าเก็บ

และขนทุกๆ ลบ.ม.หรือเศษของ ลบ.ม. 

400 
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800 
 

1,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2. การเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 
2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ลบ.ม.  
2.2 เกิน 1 ลบ.ม.ค่าเก็บและขนทุกๆ ลบ.ม. 

หรือเศษของ ลบ.ม. ลูกบาศก์เมตรละ 

 
150 

 
150 

 
3. การก าจัดมูลฝอย 

3.1 การก าจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็น
หน่วย หน่วยละ 120 กก. หรือ 600 ลิตร หรือ 
0.6 ลบ.ม. และให้เก็บหน่วยละ 

3.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดเป็นรายครั้ง 
เกิน 240 กก. หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลบ.ม. 
ให้คิดเป็นหน่วยๆละ 240 กก. หรือ 1,200 ลิตร 
หรือ 1.2 ลบ.ม. ในอัตราหน่วยละ 

 
200 

 
 

200 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย  

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561  

ล าดับที่ รายการ บาท 
1 
2 
3 

 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอย 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอย 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการ
มูลฝอย 

5,000 
5,000 

50,000 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ เชิญครับ 

-   ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอปรึกษาที่ประชุมนะครับว่า ในญัตตินี้จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
หรือไม่ ตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม      
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น    
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”           
ที่ประชุมจะเอายังไง ขอเชิญเสนอครับ เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกอีกจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1.   นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 
2.   นายจรัญ  เมืองไทย 
3.   นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
4.   นายจิตติ  พรหมเพศ 
5.   นายโสภณ  โมรา 

ขอเสนอให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

-  รับรองถูกต้อง  - 
1.   นายยงยุทธ  สมทอง 
2.   นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว     
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 

มติที่ประชุม ให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว      

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวนะครับ ถ้าอย่างนั้น ผมขอมติ
ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ........... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 13 เสียง 

มติที่ประชุม รับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป        
พ.ศ........... 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภามีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่องการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ........... แล้วต่อไปผมเข้าสู่วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง 
“ในการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” เชิญครับสมาชิกท่านใด
จะขอแปรญัตติ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม        
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 13 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง      
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ........... หรือไม่ ผมขอมตินะครับ 

สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการ      
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ........... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป         
พ.ศ........... 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 
 โอนลด 
 กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน   ๔๙๑,๐๐๐     บาท 

              รวมเป็นเงิน               ๔๙๑,๐๐๐     บาท 
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โอนเพิ่ม  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน    
                                                    เป็นเงิน        ๔๙๑,๐๐๐     บาท 

                รวมเป็นเงิน           ๔๙๑,๐๐๐     บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของโรงเรียน รายการ ปรับปรุงพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ ของ
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เพ่ือส่งเสริมให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียน   
การสอน ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพด้านการเรียน
การสอน จึงมีความจ าเป็นจะต้อง โอนเงินงบประมาณเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอแก่การ
ด าเนินการ  ซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ จ านวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐ (สี่แสน
เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวด          
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน   
และสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี   -  

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 13 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน     
และสิ่งก่อสร้าง 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดิน
เพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี    
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ด้วย นางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้บริจาคที่ดินแปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 เพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ และส านักงานที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ประสงค์ขอหลักฐานความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ 

เหตุผล 

ตามที่นางสาวบัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้บริจาคที่ดินแปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 จ านวน 1 แปลง เป็นเนื้อที่โดยประมาณ 2 งาน       
75    ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 74108 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือเป็นที่สาธารณประโยชน์ และนายอุดม
เกียรติ ปานมี ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง
พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชน 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ประสานงาน ส านักงานที่ดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาทุ่งสง เพ่ือขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่ส านักงานที่ดินฯ ประสงค์ขอหลักฐาน
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อประกอบการโอน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่ น เทศบาลเมืองทุ่ งสง การรับบริจาคที่ ดิน เ พ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 และเป็นหลักฐานการโอน
กรรมสิทธิ์แก่ส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ต่อไป ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ        
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เขต 3 จากญัตติขอความเห็นชอบ เรื่องการรับบริจาคที่ดินเพ่ือเป็นที่
สาธารณประโยชน์ แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ผมเข้าใจในความรู้สึกที่ทาง
เทศบาลได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ แต่จริง ๆ แล้วตามปกตินะครับ ผมเห็นหมู่บ้าน
เกือบทุกหมู่บ้าน ต้องมีที่จัดสรรให้กับพ่ีน้องที่เข้าไปอยู่แต่ละโครงการเหมือนโครงการ
ใหม่ ๆ ต้องมีสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านและเจ้าของ
โครงการก็ต้องสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับคนที่เข้าไปอยู่ คนที่ไปซื้อโครงการตาม
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หลักการจริง ๆ แต่ตรงนี้ ตรงนั้น เป็นที่ว่างเปล่าผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยัง   
คณะผู้บริหารว่า ที่บริเวณตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าใช่หรือไม่ ที่จะให้เทศบาลเข้าไปดูแล 
เพ่ือจะให้เทศบาลไปจัดท าสถานที่อ านวยความสะดวกให้พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน
โดมทองเสริมชาติใช่หรือไม่ จริง ๆ แล้วทางเทศบาลเคยได้รับผลประโยชน์ในเรื่องการ
โอนมรดกให้กับทางเทศบาลมาแล้ว เช่น หมู่บ้าน ช.พรรณี เมื่อวันก่อนผมยังจ าได้         
เราก็รับโอนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่นี้เป็นโครงการที่หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ ผมไม่มั่นใจว่า
แล้วโครงการตรงนั้นท าสิ่งสาธารณประโยชน์ให้กับพ่ีน้องที่เข้าไปอยู่หรือยัง หรือเมื่อโอน
ที่ให้กับเทศบาลของเรา เทศบาลเราจะต้องเอางบประมาณอ่ืนไปดูแลให้กับหมู่บ้านครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องส าคัญส าหรับ
เทศบาลว่าเมื่อได้รับมอบแล้วจ าเป็นต้องใช้เงินของเทศบาลหรือไม่ แต่เพ่ือความสบายใจ
ให้สมาชิก วันนี้ไม่ลงมติก่อน ว่าเราจะรับหรือไม่รับ โดยข้อเท็จจริงเป็นข้อตกลงระหว่าง   
ผู้ซื้อกับผู้จัดสรรนะครับว่า มอบที่ดินนี้ให้เป็นสาธารณะ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง มันจะเป็นโดย
สาธารณะเขาก็ต้องมอบสิ่งสาธารณะให้เทศบาลตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ทางผู้ ที่เข้าไป    
ซื้อที่ดินจัดสรร เขาต้องการว่าให้ยกที่นี้ให้กับเทศบาล ดังนั้น ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายซึ่งจัดสรร เขาก็เลยท าที่ดินนี้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อว่าให้มอบเป็นทางการ        
เป็นโฉนดที่ดินของเทศบาลนะครับ แต่เพ่ือความสบายใจ ผมคิดว่าให้สมาชิกลงไปดูแล้ว
หลังจากนั้นค่อยน าเสนอเข้ามาให้พิจารณาใหม่อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรครับ เอาตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ           
ไว้การประชุมครั้งหน้านะครับ ญัตตินี้ชะลอไว้ก่อนนะครับ ไว้เป็นการประชุมรอบต่อไป
นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ชะลอการรับเรื่อง การรับบริจาคที่ดิน
เพ่ือเป็นที่สาธาณประโยชน์แปลงหมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ไว้ก่อน กรุณายกมือ
ครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 13 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ชะลอการรับ เรื่อง การรับบริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง
หมู่บ้านโดมทองเสริมชาติ เฟส 1 ไว้ก่อน 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม
คณะผู้บริหาร เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจ าปี  พ .ศ .2561 ก็ หมดวาระล ง เท่ านี้  ผมขอขอบคุ ณนายก เทศมนตรี                
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รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 
                                                    
                                                               ปฏิภาณ  เสนะคุณ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                          (นายปฏิภาณ  เสนะคุณ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         


