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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

6. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

7. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ  

8. นายจรัญ เมืองไทย สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย  

9. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

10. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

11. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

12. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

13 นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

14. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ  เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ 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  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๖. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

7. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

๘. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

9. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

10. น.ส.นัคมน เรืองจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัคมน เรืองจรัส  

11. นายจิตติโชค ปุากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จิตติโชค ปุากว้าง  

12. น.ส.ธีติมา โภคากรณ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ธีติมา โภคากรณ์  

13. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

14. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ         
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน ๒๕60 

ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระที่  4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง            
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียน          
รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
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ระเบียบวาระที่  6 ญัตติเรื่อง ขอยกเลิกด าเนินโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียน              
รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง รายงานขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาล    
บ้านนาเหนือ 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ท   
อนุบาลทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนาม
ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน)          
ช่วงที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน)          
ช่วงที่ 2 

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
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ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน  คือ 
1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2. นายมนตรี  กัลยา 
3. นายปัญญา  จินาวงศ ์
4. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง           
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีทั้งหมด 10 หน้า 5 ระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที ่3  
ระเบียบวาระที่ ๒ อยู่ในหน้าที่ 3 – 4   
ระเบียบวาระที่ ๓ อยู่ในหน้าที่ 4 – 7   
ระเบียบวาระที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ 7 – 10 
และระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 10  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ตามหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. ....   

เหตุผล 

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดที่ นศ 0023.4/8890 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561 
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้คืนร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล     
พ.ศ. 2561 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป      
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พ.ศ. 2561 มาเพ่ือด าเนินการแก้ไขน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาใหม่           
ตามมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนก าจัดมูลฝอยทั่วไป       
และสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ออกและให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของกฎกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2545 แทน กล่าวคือ 

- อัตราค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 3 ไม่มี ให้ยกเลิก   
- อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล 50,000 

บาท ไม่มี ให้ยกเลิก 

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาล      
เมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ วตามค าแนะน าที่ทาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งให้ทราบ จึงขอน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 
ตามหลักการและเหตุผลข้างต้นนี้  ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

……………………………………………………………… 

หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

เหตุผล 

เนื่องจาก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย         
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ซึ่งใช้เป็นกฎหมายในการด าเนินการเก็บ      
ขน และก าจัดสิ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเทศบัญญัติที่รวมการจัดการ
สิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยอยู่ ในเทศบัญญัติ เดียวกัน ซึ่ งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกมาใช้บังคับโดยแยกการด าเนินการเป็นการ
ควบคุมควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไปและควบคุมจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบังคับใช้
กฎหมายเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 สมควรยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

…………………………………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    

พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาล
เมืองทุ่ งสง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสงและผู้ ว่ าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

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

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้      
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) บัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐  
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีการ

ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ 
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ 

การขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้

หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
“ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปภายใน

หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานที่ต่างๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมี
การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความ

รวมถึงส้วมประกอบส าเร็จรูป 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่าน

ไม่ได้เพ่ือใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้ว

น าไปยังระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
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“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้
ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจ ออกระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

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

ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณสถานที่ 
อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล 
ในประการที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท หรือท าให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่
ซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตหรือได้จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ นอกภาชนะที่รองรับที่เทศบาล   
เมืองทุ่งสงได้จัดไว้ 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยและละเลยให้มีสิ่งปฏิกูล ในที่ดินของตนในสถานที่ประชาชน
อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ   
ที่เก็บมิดชิด มิให้มีสิ่งปฏิกูลรั่วหรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะ จากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในที่หรือทางสาธารณะ 

หมวด 2 
สุขลักษณะของห้องส้วม 

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

ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมส่วนรวมต้อง
ด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่
ในสภาพดีไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 

(2) จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
(3) ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่กดเปิดปิดน้ าของโถส้วม และ     

โถปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
(4) จัดให้มีถังเก็บกักปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถปูองกัน

สัตว์ และแมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดให้
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ได้มาตรฐาน 
(5) ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด าเนินการ

ให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(6) ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่

เปิดให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

หมวด 3 
สุขลักษณะในการการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 

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

ข้อ 13 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ     
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ            
แล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท าความ
สะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัด       
หรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ   

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อโรค     
(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด  

(1.5) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอ่ืน และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง
ในที่สาธารณะ 

(๑.6) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

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

ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็น
ธุรกิจ หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง      
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล แทนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด 

ข้อ 15  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้                                                 

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

ข้อ 16 ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 15 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้   

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

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ปูองกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน 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) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความอ่านได้ชัดเจนที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่ง

ปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลว่า“รถดูดสิ่งปฏิกูล” และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ
ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน   

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า 
สิ่งปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด  

ข้อ 17 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง    
หรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ 
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น  
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การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ    
พร้อมกับเสีย ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต    

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   

ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก    
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด า เนิน
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป    

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ 21 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต         
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 23 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย     
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์              
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย   

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ         
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดมิเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ 24 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 25 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   
(2) ต้องค า พิพากษาถึ งที่ สุ ดว่ า ได้ กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ การ              

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
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(๓ ) ไม่ปฏิบั ติหรื อปฏิบั ติ ไม่ ถู กต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ การ             
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
นั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   

ข้อ 26 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว 
ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา
หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 27 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

ข้อ 28 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  หรือผู้
ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 29 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 30 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

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

บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บและขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลท้าย 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล 
- ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งๆหนึ่งเศษ

ของลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ    
ไปลูกบาศก์เมตรละ 

- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
 

 
250 

 
 

150 
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ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
2. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล นอกเขตเทศบาล 

- ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 3 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร 

ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 5 กิโลเมตร ต้องช าระเพ่ิมก

โลเมตร ละ 10 บาทต่อเที่ยว 

 
300 
400 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลท้าย  

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  
 

ล าดับที่ รายการ บาท 
1 
2 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

5,000 
5,000 

    
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง  ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. 2561 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    

พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

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

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) บัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐  
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีการปนเปื้อน

อุจจาระหรือปัสสาวะ 
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ        

การขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
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“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้
หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการเป็นการทั่วไปภายใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือสถานที่ต่างๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมี
การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความ

รวมถึงส้วมประกอบส าเร็จรูป 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพ่ือ

ใช้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก าจัด 
“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้วน าไปยัง

ระบบบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“การก าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้

ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณสถานที่ 

อาคารหรือสถานที่อ่ืนใดในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล 
ในประการที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น  

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท หรือท าให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตหรือได้จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ นอกภาชนะที่รองรับที่เทศบาล   
เมืองทุ่งสงได้จัดไว้ 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยและละเลยให้มีสิ่งปฏิกูล ในที่ดินของตนในสถานที่ประชาชน
อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ   
ที่เก็บมิดชิด มิให้มีสิ่งปฏิกูลรั่วหรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะ จากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในที่หรือทางสาธารณะ 
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หมวด 2 
สุขลักษณะของห้องส้วม 

 
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมส่วนรวมต้อง

ด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด 

และอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
(2)  จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
(3)  ดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่กดเปิดปิดน้ าของโถส้วม     

และโถปัสสาวะให้สะอาด รวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
(4)  จัดให้มีถังเก็บกักปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถ

ปูองกันสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัดให้ได้มาตรฐาน 

(5)  ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้อง
ด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

(6)  ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

หมวด 3 
สุขลักษณะในการการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 

 
ข้อ 13 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ     

และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล   

(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวม เสื้อคลุม        
ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้า
หนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท า
ความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น    
ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการ
บ าบัด หรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ   

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายา ฆ่าเชื้อโรค     
(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด  

(1.5) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอ่ืน และห้ามน าสิ่งปฏิกูลไป
ทิ้งในที่สาธารณะ 

(๑.6) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
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หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ 14 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็น

ธุรกิจ หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง      
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล แทนเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้                                                 

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

ข้อ 16 ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 15 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้   

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

(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ปูองกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน 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) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความอ่านได้ชัดเจนที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่ง

ปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลว่า“รถดูดสิ่งปฏิกูล” และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ
ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน   

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า 
สิ่งปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด  

ข้อ 17  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง        
ครั้งละ ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น  

การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต    

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   

ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนิน
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป    

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ 21 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต          
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ     
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 23 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย     
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์              
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย   
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(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ         
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ 24 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 25 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก   

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

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ             
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
นั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   

ข้อ 26 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว 
ให้ส่ งค าสั่ ง โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่ งนั้ นไว้ ในที่ เปิด เผยเห็นได้ ง่ าย                    
ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
ค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 27 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ       
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
ข้อ 28 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่ งสง ในการเก็บและขนสิ่ งปฏิกูล              

หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 29 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้   

ข้อ 30 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน              พ.ศ. 2561 ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เห็นชอบ ลงชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลท้าย 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1. 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล 
- ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งๆหนึ่งเศษของ

ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไปลูกบาศก์
เมตรละ 

- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
250 

 
 

150 
 

2. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล นอกเขตเทศบาล 
- ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 3 กิโลเมตร แต่ไม่ เกิน 5 กิโลเมตร 

ลูกบาศก์เมตรละ 
- ระยะทางเกิน 5 กิโลเมตร ต้องช าระเพ่ิมกิโลเมตร         

ละ 10 บาทต่อเที่ยว 

 
300 
400 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลท้าย  

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง  ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. 2561  
 

ล าดับที่ รายการ บาท 
1 
2 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

5,000 
5,000 

 
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มีผมขอปรึกษาที่ประชุมนะครับว่า ในญัตตินี้จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่      
ตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
“ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น        
จะอนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ” ที่ประชุมจะเอายังไง ขอเชิญเสนอครับ               
เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยเพ่ือนสมาชิกอีกจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1.  นายจิตติ  พรหมเพศ 
2.  นายโสภณ  โมรา 
3.  นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 
4.  นายประจิน  เนื้อเขียว 
5.  นายนคร  ทองค า 

ขอเสนอให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- รับรองถูกต้อง   - 

1.  นายจรัญ  เมืองไทย 
2.  นายโชคดี  หนูคีรี 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ  14  เสียง 

มติที่ประชุม ให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว      

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอมติใน
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 14 เสียง 
 

มติที่ประชุม รับหลกัการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภามีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล         
พ.ศ. ..... แล้ว ต่อไปผมเข้าสู่วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง “ในการพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  
เชิญครับสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีผู้ขอแปรญัตตินะครับ ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม       
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม        

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ผมขอเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็น      
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..... หรือไม่ ผมขอมตินะครับ 
สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการ         
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..... กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ..... 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. . .. .. พิจารณาในวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ             
เชิญคณะผู้บริหารครับ  

นายสมใจ  สมศริ ิ
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุง่สง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ..... พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. .....  

เหตุผล 

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดที่ นศ 0023.4/8890 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2561 
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้คืนร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล      
พ.ศ. 2561 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป     
พ.ศ. 2561 มาเพ่ือด าเนินการแก้ไขน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาใหม่           
ตามมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนก าจัดมูลฝอยทั่วไป       
และสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ออก และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของกฎกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ.2545 แทน กล่าวคือ 

- การเก็บขนมูลฝอยให้คิดเป็นลิตร ให้แก้ไขการคิดเป็นกิโลกรัม ออก 
- การก าจัดมูลฝอยตามข้อ 3 ไม่มีให้ยกเลิก 
- อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย 50,000 

บาท ไม่มี ให้ยกเลิก 

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาล     
เมืองทุ่งสง เรื่องควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ....  ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ        
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 

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

หลักการ 

ยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองทุ่ งสงว่าด้วย การก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย           
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

เหตุผล 

เนื่องจาก มาตรา 4 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 71 มาตรา 73  พระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการปรับปรุงแก้ไขใน มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10            
แห่ งพระร าชบัญญั ติ ก า รสา ธ า รณสุ ข  ( ฉบั บที่  2 )  พ . ศ .2550  และมาตรา  17                     
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข      
ได้มีกฎกระทรวง ว่าด้วย สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 จึงมีความจ าเป็น    
ต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าด้วย เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เนื่องจากไม่สามารถน ามาใช้บังคับใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕5๐ เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง     
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง “การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2561”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน  

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

บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้                       
เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

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



22 
 

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด       
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แต่ไม่หมายความรวมถึง 

(๑) มูลฝอยติดเชื้อ 
(๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ 
(๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของ

เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูล
ฝอย ติดเชื้อ 

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยา    
ได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใด       
ที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม      
แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจาก     
มูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที ่หรือตามวิธีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนดหรือจัดให้ 

ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 6 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
(๒) เทศบาลเมืองทุ่ งสงร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
(๓) บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 
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(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการตามมาตรา ๑๙  

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด 2 
การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 

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

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย     
ที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยให้   
คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 

เทศบาลเมืองทุ่งสงอาจออกเทศบัญญัติก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูล
ฝอยประเภทอ่ืนออกจากมูลฝอยทั่วไปได้ 

ข้อ 8 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ
ถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่
ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือก าจัด
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยตาม (๑) และ (๒) 

ข้อ 9 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุง
หรือภาชนะบรรจุตามข้อ 8 ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิด
ปากถุงให้แน่นเพ่ือปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุ
ในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ 10 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  หรือภาชนะรองรับมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือข้อ ๑3 
ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน



24 
 

สาธารณสุข 

ข้อ 11 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ  ๑3 ที่สามารถบรรจุ      
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือ
น้ าเข้าท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน ้าเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด

เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูล

ฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑2 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตาม   
ข้อ 10 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก   
และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

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

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือ
สัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑3 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย       
มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ใน

บริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
พ้ืนฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ า
เสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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ข้อ ๑4 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหม่ตามข้อ ๑2 หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่
ตามข้อ ๑3 ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

ข้อ ๑5 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน     
ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑6 ในกรณีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัด
แยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะ
น าเข้ามาคัดแยกได้ และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ ส าหรับใช้งานและ

ช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด า เนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็น

การค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ 
และให้เทศบาลเมืองทุ่งสงก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑7 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

หมวด 3 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

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

ข้อ ๑8 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน      
ซึ่งท าหน้าที่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 
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ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน        
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๑9 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการขนมูลฝอย
ทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไป หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ 7
หรือตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้ ง      
มูลฝอยทั่วไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 20 และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขน    
มูลฝอยทั่วไปเป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืน
เรียบแข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย
น้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการ
ปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ 
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ 20 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อ
การบรรจุขนถ่าย และท า ความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย       
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

(๒) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอด
การปฏิบัติงานและสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลตามข้อ 6 (๓) ให้แสดงชื่อเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย
ทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลตามข้อ 6 (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ 
ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไ ป ในบริ เวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
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ข้อ 21 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง 
อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้ า ซึมหรือน้ า เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

หมวด 4 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

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

ข้อ ๒2 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน     
ซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ใน
บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
และผ่ านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน                
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๒3 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ 24โดยให้ศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒4 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ ๒5 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุ
ร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป      
เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
จากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถ
ปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิด
การฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ
แมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลาย
ก๊าซหรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการ     
ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด       
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒6 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง           
ผลการศึกษาตามข้อ ๒3 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป       
มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙ 
(๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็น

พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา
และปัญหากลิ่นรบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยใน
การน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured 
Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืน 

ข้อ ๒7 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒3 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมี

อาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน

หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา       
หรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ย
หรอืท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

ข้อ ๒8 การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ หรือข้อ  

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

ข้อ 29 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป หรือ      
ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 30 ผู้ ใดฝุาฝืนตามเทศบัญญัตินี้ ข้อใดข้อหนึ่ งมีความผิดตามมาตรา 17             
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  

ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่ งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
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ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน             พ.ศ. 2561 ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เห็นชอบ ลงชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

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

 

ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท)   

ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. 

1. การเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับอาคารหรือเคหะ
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เก็บ 
2. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
3. ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์
เมตรละ 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
- ครั้ งหนึ่งๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรละ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย  

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2561  

 

ล าดับที ่ รายการ บาท 
1 
2 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอย
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอย 
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 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2561 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

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

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) บัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐  
(2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

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

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด    
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แต่ไม่หมายความรวมถึง 

(๑) มูลฝอยติดเชื้อ 
(๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ 
(๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของ

เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด     
มูลฝอย ติดเชื้อ 

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ทีเ่ป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยา    
ได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่
อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม       
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แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตราย    
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจาก     
มูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอย 

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอ านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 6 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป

นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที ่หรือตามวิธีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนดหรือจัดให้ 
ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทาง

สาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์          
ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 7 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย
ทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
(๒) เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 19 วรรคสอง 
(๓) บุคคลซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสงตามมาตรา 19 วรรคสาม 
(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 

ขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการตามมาตรา 20  

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอย่างน้อยสองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา 

หมวด 2 
การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 

 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย    
ที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้   
คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 
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เทศบาลเมืองทุ่งสงอาจออกเทศบัญญัติก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือ     
มูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้ 

ข้อ 9 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติก     
หรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่
ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือก าจัด
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยตาม (๑) และ (๒) 

ข้อ 10 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ใน     
ถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ 8 ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือ
ปิดปากถุงให้แน่นเพ่ือปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้อง
บรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด
หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับ       
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ 12 ข้อ 13 หรือข้อ     
๑4 ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ 12 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑4 ที่สามารถบรรจุมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

(๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือ
น้ าเข้าท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
และมีการระบายอากาศ 

(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน ้าเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๔) มีประตกูว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด
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เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย     

มูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุง
อาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑3 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ 
11ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและ
ง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ    
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความสะดวกในการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือ
สัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑4 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย          
มีระบบรวบรวมและปูองกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ใน

บริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
พ้ืนฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัด    
น้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑5 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหม่ตามข้อ ๑3 หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่
ตามข้อ ๑4 ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

ข้อ ๑6 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑7 ในกรณีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัด
แยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เป็นพ้ืนที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่          
จะน าเข้ามาคัดแยกได ้และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

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

ช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการปูองกันฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด า เนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยและมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็น

การค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ 
และให้เทศบาลเมืองทุ่งสงก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑8 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยทั่วไปทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

หมวด 3 
การขนมูลฝอยทั่วไป 

 
ข้อ ๑9  เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน     

ซึ่งท าหน้าที่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน       
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ 20 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการขนมูลฝอย
ทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกขนมูลฝอยทั่วไป หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ 7
หรือตามท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้ง      
มูลฝอยทั่วไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 21 และต้องดูแล
ยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขน    
มูลฝอยทั่วไปเป็นประจ าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพ้ืน
เรียบแข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย
น้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการ
ปูองกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ 
และมีการดูแลท าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

ข้อ 21 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อ
การบรรจุขนถ่าย และท า ความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป 

(๒) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยทั่วไป เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอด
การปฏิบัติงานและสามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

กรณีบุคคลตามข้อ 7 (๓) ให้แสดงชื่อเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย
ทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลตามข้อ 7 (๔) ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย
ตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ 
ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริ เวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 22 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง 
อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้  

สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้ า ซึมหรือน้ า เข้า มีแสงสว่างและการระบายอากาศ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย 

(๒) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
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หมวด 4 
การก าจัดฝอยทั่วไป 

 
ข้อ ๒3 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน     

ซึ่งท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ใน
บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี
และผ่ านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน                
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒4 เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ 25โดยให้ศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยทั่วไป  และมีมาตรการ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปเพ่ือปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน มาก าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒5 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การเผาในเตาเผา 
(๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
(๕) วิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒6 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒2 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุ
ร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป       
เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพ
จากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถ
ปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอ่ืนกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิด
การฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ
แมลงพาหะน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลาย
ก๊าซหรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการ     
ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด     
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒7 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง             
ผลการศึกษาตามข้อ ๒4 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป       
มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ 10 
(๓) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพ่ือจัดเป็น

พ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา
และปัญหากลิ่นรบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๗) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยใน
การน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

(๘) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบใน
การน าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ ๒8 การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒4 (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
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ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม 
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพ่ือน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมี

อาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
(๔) มีการปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน

หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา       
หรืออาจมีการน ามูลฝอยทั่วไปน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยทั่วไป น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท าปุ๋ย
หรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

ข้อ ๒9 การก าจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒4 ข้อ ๒5 หรือข้อ  

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
ข้อ 30 การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป หรือผู้

ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 31 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

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

บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปท้าย 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2561 

 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
ก. 

 
 
 
 
 
 
 

1.การเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เก็บ 
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เก็บ 

 
30 
80 

120 
160 
200 
400 
600 
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ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เก็บ 

วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เก็บ 
2. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
3. ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน
ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์
เมตรละ 

800 
1,000 
2,000 
2,000 

ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
- ครั้ งหนึ่ งๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
150 
150 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
การ เก็บ ขน ก าจัด มูลฝอยทั่วไปท้าย  

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง  ควบคุมการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ. 2561  
 

ล าดับที ่ รายการ บาท 
1 
2 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

5,000 
5,000 

    
นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอปรึกษาที่ประชุมนะครับว่า ในญัตตินี้จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
พ.ศ. 2547 “ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้” ที่ประชุมจะเอายังไง ขอเชิญเสนอ
ครับ เชิญดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ ครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกอีกจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1.   นายโชคดี  หนูคีรี 
2.   นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
3.   นายยงยุทธ  สมทอง 
4.   นายจรัญ  เมืองไทย 
5.   นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 

ขอเสนอให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

-  รับรองถูกต้อง  - 
1.   นายจิตติ  พรหมเพศ 
2.   นายโสภณ  โมรา 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง  

มติที่ประชุม ให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียว      

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวนะครับ ถ้าง้ันผมขอมติในวาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกท่านใดรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับหลักการ 14 เสียง 

มติที่ประชุม รับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. ..... 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อสภามีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอย
ทั่ ว ไป พ.ศ.  . . . . .  แล้ ว  ต่อไปผมเข้าสู่ วาระที่  2 ขั้นแปรญัตตินะครับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง       
“ในการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”  

เชิญครับสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ 

ไม่มีผู้ขอแปรญัตตินะครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม        
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ผมขอเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็น    
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..... หรือไม่ ผมขอมตินะครับ
สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุมการจัดการ       
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ..... กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

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

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างทะเลเทียม 
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนาคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง             
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการโครงการก่อสร้างทะเลเทียมโรงเรียน
รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

เหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรี       
ได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

บันทึกข้อความที่ นศ ๕๒๒๐๓/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งผลการ
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และต่อมาได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วยวิธีเจาะจง  
ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดสนใจที่จะด าเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นว่า
ควรน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาลที่ส าคัญและมีความเร่งด่วนอ่ืน ๆ 
หรือจ าเป็นในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ ๙๙๑,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ      
ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างทะเลเทียม
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างทะเลเทียมโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง 
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ท   
อนุบาลทุ่งสง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

เหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติ และนายกเทศมนตรี       
ได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

บันทึกข้อความที่ นศ ๕๒๒๐๓/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งผลการ
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างน้ าต าจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจขอชื้อเอกสารประกวดราคา      
แต่อย่างใด ทั้งนี้  นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เห็นว่าควรน า
งบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาลที่ส าคัญและมีความเร่งด่วนอ่ืน ๆ หรือ
จ าเป็นในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขอยกเลิกด าเนินการ
โครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ ๑,๗๔๘,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ
ทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลอง
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกด าเนินการโครงการก่อสร้างน้ าตกจ าลองโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง รายงานขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง รายงานขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือรายงาน ขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ โครงการ คือ  

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านอกอาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ        
เป็นเงิน ๓๕๖,๑๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

๒. โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 
๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๓. โครงการปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ          
เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๔. โครงการปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 
๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูและระบบไฟฟูา อาคารเรียน ๓ ชั้น ๓ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามหนังสือที่ นร ๐๑๐๗/ว ๑๒๖๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เงินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี  ๒๕๕๗ “เงินรางวัลเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องน ามาตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) นั้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นว่าควรน าเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๕๗ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการ
โครงการ จ านวน ๕ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านอกอาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ       
เป็นเงิน ๓๕๖,๑๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 

๑.๑ งานปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม หญิง ชาย พ้ืนที่ ๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
๑.๒ งานปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม (ส่วนอาบน้ า) พ้ืนที่ ๔๒.๐๐ ตารางเมตร 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๕/๖๑ 

๒. โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 
๒๖๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด   
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๑.๑ งานรื้อถอนหลังคาลอนคู่ พ้ืนที่ ๙๓๗ ตามรางเมตร 
๑.๒ งานมุงหลังคาอาคาร พ้ืนที่ ๙๓๗ ตามรางเมตร   

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๗/๖๑  

๓. โครงการปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 
๔๖๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 

๓.๑ งานรื้อถอนฝูาเพดานเดิมพร้อมโครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี พ้ืนที่ ๖๐๐ ตารางเมตร 
๓.๒ งานฝูาเพดานและเพดาน พ้ืนที่ ๖๑๓.๕๐ ตามรางเมตร 
๓.๓ งานทาสี 
๓.๔ งานระบบไฟฟูา (สายไฟ หลอดไฟ พัดลม RECEP & SWITCH) 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๘/๖๑ 

๔. โครงการปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน 
๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 

๔.๑ งานรื้อถอนฝูาเพดานเดิมพร้อมโครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี พ้ืนที่ ๖๐๐ ตารางเมตร 
๔.๒ งานฝูาเพดานและเพดาน พ้ืนที่  ๙๕๓  ตามรางเมตร 
๔.๓ งานทาสีฝูาเพดาน พื้นที่ ๙๒๘  ตารางเมตร 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๙/๖๑  

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูและระบบไฟฟูา อาคารเรียน ๓ ชั้น ๓ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียด 

๔.๑ งานรื้อถอนบานประตูเดิม จ านวน ๑๖ ชุด 
๔.๒ งานบานไม้เนื้อแข็ง (ประตูห้องเรียน) จ านวน ๑๖ ชุด 
๔.๓ งานระบบไฟฟูา (สายไฟ หลอดไฟ พัดลม RECEP & SWITCH)  

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๔๖/๖๑ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี         
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมาตรา ๑๖ ให้เทศบาล มอี านาจและหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๔)       
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินรางวัลซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการโดยไม่ต้องน ามาตั้งในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน   

ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล รายงานขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการโครงการ จ านวน       
๕ โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณา
ต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือเป็นรางวัล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ใช้จ่ายด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ          
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน ปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง 
ประเภท  จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นเงิน ๙๗๖,๖๐๐.- บาท 

    รวมเป็นเงิน ๙๗๖,๖๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา METAL SHEET  
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๙/๖๑    เป็นเงิน     ๒๗๐,๘๐๐.- บาท 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม  
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อาคารเรียน ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม หญิง ชั้น ๑ และ ๒  
ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ชาย ชั้น ๑ และ ๒ 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๖/๖     เป็นเงิน     ๑๗๕,๑๐๐.-  บาท 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม ชาย หญิง ชั้นล่าง  
ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ชาย หญิง ชั้นบน 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๐/๖๑   เป็นเงิน     ๓๓๕,๐๐๐.-  บาท 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าใต้อัฒจันทร์  
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าใต้อัฒจันทร์ 
โดยด าเนินการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม หญิง 
และด าเนินการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ชาย 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๔/๖๑   เป็นเงิน     ๑๙๕,๗๐๐.-  บาท 

                                                                   รวมเป็นเงิน         ๙๗๖,๖๐๐.-  บาท 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ นั้น   

ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แจ้งความ
ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการประมาณการ ออกแบบปรับปรุง อาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผน งาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล          
บ้านนาเหนือ ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๙/๖๑ เป็นเงิน ๒๗๐,๘๐๐.- บาท      
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

๒. ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม อาคารเรียน ๓ โรงเรียน
เทศบาลบ้านนาเหนือ ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๖/๖๑ เป็นเงิน ๑๗๕,๑๐๐.-
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๓. ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล      
บ้านนาเหนือ ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๓๐/๖๑ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.- บาท       
(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๔.  ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าใต้อัฒจันทร์  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขท่ี ช. ๒๔/๖๑  เป็นเงิน ๑๙๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
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ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑     
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ        
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ         

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ตามหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เป็นเงิน ๖๐๑,๕๐๐.- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๖๐๑,๕๐๐.- บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  
งานทาสีภายนอกอาคารเรียน ๒ พ้ืนที่ ๙๕๐ ตารางเมตร 
งานทาสีภายในอาคารเรียน ๒ พ้ืนที่ ๑,๔๓๔ ตารางเมตร และงานติดตั้งฝูาเพดาน 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. 0๘/๕๙ (พิเศษ) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-  บาท 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน งานติดตั้งตั้งเหล็กดัดประตู–หน้าต่าง จ านวน ๘  ชุด 
งานติดตั้งมุ้งลวดประตู – หน้าต่าง จ านวน ๑๖  ชุด   
งานปูกระเบื้องระเบียงอาคาร ๒, ยกระดับคูระบายน้ าฝน  
บริเวณระเบียงนอกพร้อมติดต่อท่อระบายน้ าฝนใหม่บริเวณอาคาร ๒  
งานปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในห้องน้ าเด็กเล็ก และห้องน้ าครู 
งานซ่อมแซมฝูาเพดาน ซ่อมแซมตกแต่งผนัง 
ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. 0๘/61      เป็นเงิน  ๓๔๑,๕๐๐.-  บาท 

                                                                  รวมเป็นเงิน        ๖๐๑,๕๐๐.-    บาท 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ นั้น   

ด้วยโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แจ้งความ
ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการประมาณการ ออกแบบปรับปรุง อาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณปรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ประเภท โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ตามแบบ
และรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. 0๘/๕๙ (พิเศษ) เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) 

๒. ประเภท โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง อาคาร ๑,๒ และห้องน้ า ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. 08/๖๑ เป็นเงิน 
341,5๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง กรุณา
ยกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล    
วัดท่าแพ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ตามหลักการ     
และเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เป็นเงิน  ๓๒๖,๐๐๐.- บาท 

            รวมเป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
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งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท โครงการซ่อมแซมห้องน้ า – ห้องส้วม โรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
๑. ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณชั้น ๒ ได้แก่ 
ด าเนินการเปลี่ยนโถส้วมที่ช ารุด จ านวน ๔ ชุด เปลี่ยนบานประตูไม้ และ
ด าเนินการเดินท่อประปา – ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า 
๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณชั้น ๓ ได้แก่ 
ด าเนินการเปลี่ยนโถส้วมที่ช ารุด จ านวน ๔ ชุด เปลี่ยนบานประตูไม้ และ
ด าเนินการเดินท่อประปา – ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า งานทาสีภายในห้องน้ า 
๓. ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณชั้น ๔ ได้แก่ 
ด าเนินการเปลี่ยนโถส้วมที่ช ารุด จ านวน ๔ ชุด เปลี่ยนบานประตูไม้ และ
ด าเนินการเดินท่อประปา – ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า งานทาสีภายในห้องน้ า        
และอ่ืน ๆ ที่สืบเนื่องจากการรื้อถอน 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๙/๖๑        เป็นเงิน  ๓๒๖,๐๐๐.-  บาท 

                                                                  รวมเป็นเงิน        ๓๒๖,๐๐๐.-    บาท
เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ นั้น  

ด้วยโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แจ้งความ
ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการประมาณการ ออกแบบปรับปรุง อาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง        
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการซ่อมแซมห้องน้ า – ห้องส้วม โรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ ชั้น ๒,๓,๔ ตามแบบ  
และรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๙/๖๑ เป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ       
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ        

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามท่ีว่าการอ าเภอทุ่งสง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล  เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท 

     รวมเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
๑. งานรื้อถอนประตู และวงกบ 
๒. งานหลังคาเมทัลชีท 
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๓. งานก่อสร้างและตกแต่ง, พ้ืนคอนกรีต, ผนังและตกแต่งผิวผนัง, ตกแต่งผิวพ้ืน, 
หล่อที่นั่ง คสล., ประตูและเครื่องสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ประกอบห้องน้ า 
๔. งานระบบสุขาภิบาลและประปา ท่อจ่ายน้ าดี ท่อจ่ายน้ าทิ้ง ท่อจ่ายน้ าโสโครก 
๕.  งานระบบไฟฟูา 
๖. งานอ่ืน ๆ เช่น ทาสีภายในเก็บรายละเอียด งานปูายห้องน้ าและทางข้ึนพิการ 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง ช.๔๐/๖๑                  เป็นเงิน  ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 
                                                      รวมเป็นเงิน    ๔๙๘,๐๐๐.-    บาท 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ นั้น  

ด้วยสนามเวทีกลางหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มักใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งสง เกิดการช ารุด และยังไม่มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ดังนั้น ประชาชนได้เสนอให้มีการ
ปรับปรุงห้องน้ า ทั้งนี้ เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงต้องมีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งสง ดังกล่าว ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่  ช. ๔๐/๖๑ งบประมาณ 
๔๙๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑      
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง         
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
โครงการปรับปรุงห้องส้วมหลังเวทีกลาง สนามที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  จิตวิรัตน์นุกูล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาล        
เมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่ งสง  เป็นเงิน 
๗๙๑,๐๐๐.- บาท 
     รวมเป็นเงิน ๗๙๑,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
(ปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๑ ชั้น ๓) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงฝูาเพดาน พ้ืนที่ ๒๘๐ ตารางเมตร  
และงานไฟฟูา ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่  ช. ๒๒/๖๑ เป็นเงิน  
๓๗๑,๐๐๐.- บาท 

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อาคาร ๑ ,๒ และห้องน้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียนพร้อมลูกบิดประตู จ านวน ๓๖  ชุด 
ปรับปรุงหน้าต่าง งานไฟฟูา งานระแนงเกล็ดอลูมิเนียมส าเร็จรูป  
และปรับปรุงเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ า ห้องส้วม 

ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๗/๖๑      เป็นเงิน  ๔๒๐,๐๐๐.-  บาท 
                                                                  รวมเป็นเงิน        ๗๙๑,๐๐๐.-    บาท 
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เหตุผล 
ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ นั้น   

ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แจ้งความ
ประสงค์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการประมาณการ ออกแบบปรับปรุง อาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ปรับปรุงฝูาเพดาน อาคารเรียน ๑ ชั้น ๓ และงานไฟฟูา ตามแบบและรายการก่อสร้าง         
เลขที่ ช. ๒๒/๖๑ เป็นเงิน ๓๗๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

๒. ประเภท โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองทุ่งสง อาคาร ๑,๒ และห้องน้ า ตามแบบและรายการก่อสร้าง เลขที่ ช. ๒๗/๖๑ เป็นเงิน 
๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑     
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง         

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1 เชิญคณะผู้บริหารครับ 
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นายสมใจ  สมศิริ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน      
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณ
สะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน คลองท่าเลา (บริเวณ
สะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐.- บาท 

                    รวมเป็นเงิน  ๒๔๔,๐๐๐.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการ ซ่อมแซมเข่ือนกันดินคลองท่าเลา  
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ซ่อมแซมเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๑/๖๑ เป็นเงิน    ๒๔๔,๐๐๐.- บาท 

                   รวมเป็นเงิน    ๒๔๔,๐๐๐.- บาท 
หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕          
ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัด
โคกสะท้อน) ช่วงที่ ๑ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง           
และผู้ว่ าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรี เมืองทุ่ งสง              
ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

ประกอบกับ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี  ๒๕๖๐ ท าให้เขื่อนกันดินด้านข้าง
วัดโคกสะท้อนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอโครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบเลขที่ ช. ๓๑/๖๑ โดยด าเนินการซ่อมแซม เขื่อนกันดิน 
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ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ ๓๕.๐๐ เมตร 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน คลองท่าเลา 
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
คลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน           
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา      
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน      
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา        
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยแบ่งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๑๕,๙๐๐.- บาท, โอนลดจาก       
ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
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จ านวน ๒๓,๔๐๐.- บาท และโอนลดจาก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างทะเลเทียม 
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จ านวน ๑๖๖,๗๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกพัน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประ เภท ค่ าก่ อสร้ า งทะ เล เที ยม  โ รง เ รี ยนรี สอร์ ทอนุบาลทุ่ ง ส ง  เป็ น เ งิ น 

 ๑๖๖,๗๐๐.- บาท 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน ปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV     เป็นเงิน     ๒๓,๔๐๐.- บาท 

            รวมเป็นเงิน      ๑๙๐,๑๐๐.-   บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา  
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๒ โดยมีรายละเอียด  
ซ่อมแซมเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. เดิม ยาวประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร 
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๒/๖๑      เป็นเงิน    ๑๙๐,๑๐๐.-  บาท 

                     รวมเป็นเงิน    ๑๙๐,๑๐๐.-   บาท 
หลักการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕          
ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัด
โคกสะท้อน) ช่วงที่ ๒ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับ
เป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 

ประกอบกับ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี  ๒๕๖๐ ท าให้เขื่อนกันดินด้านข้าง          
วัดโคกสะท้อนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ภาคประชาคมท้องถิ่นได้เสนอ โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท 
(สี่แสนหกพ้นบาทถ้วน)  โดยด าเนินการซ่อมแซมมีรายละเอียด ปริมาณงานซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
บริเวณคลองท่าเลา ช่วงที่ ๒ ความยาว ๒๒ เมตร ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๓๒/๖๑ 
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ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน      
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา 
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน) 
โดยแบ่งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๕๗  
จ านวน ๒๑๕,๙๐๐.-บาท, โอนลดจากส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน และระงับอัคคีภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทจ้างเหมา
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จ านวน ๒๓,๔๐๐.- บาท และโอนลดจาก กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล จ านวน ๑๖๖ ,๗๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น 
๔๐๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่ งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดิน
คลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน           
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา      
(บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์  
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* เป็นเงิน  ๒๑,000.- บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction  
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี   เป็นเงิน   ๑๗,000.- บาท 

      รวมเป็นเงิน            ๓๘,000.- บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างน้ าตกจ าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เป็นเงิน   ๓๘,๐๐๐.- บาท 
                                                 รวมเป็นเงิน      ๓๘,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 

 ตามที่กองช่างกองช่างเทศบาลเมืองทุ่งสง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวาง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและการเขียน การตรวจสอบการก่อสร้าง    
งานควบคุมอาคารตามระเบียบ งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และงานอื่น ที่เก่ียวข้องโดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ 

1. ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม 
2. ฝุายโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานส่วนสาธารณะ งานศูนย์จักรกล    

งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
3. ฝุายบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานธุรการ นั้น 

ทั้งนี้ ฝุายบริหารทั่วไป เป็นฝุายที่สนับสนุนการท างานของฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
และฝุายการโยธา และรับผิดชอบงานนโยบายการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง โครงการบริหารจัดการน้ า 
และโครงการอ่ืน ๆ และรับผิดชอบ งานจัดพิมพ์เอกสารทั้งหนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
เอกสารประมาณราคาการก่อสร้างต่าง ๆ และงานธุรการเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ -ส่ง        
ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์จัดท า ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในปีงบประมาณ 256๑ จึงเห็นควรโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,000.-บาท และเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดเกณฑ์
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ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 256๑ ดังนี้ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน       
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB     
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz และมีหน่วยประมวลผล           
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที( ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
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หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 256๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน         
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,000.- บาท และ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด      
LED สี เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน      
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอโปรดน าเสนอต่อ       
ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 14 เสียง 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  16 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่ านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม           
คณะผู้บริหารเชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี       
พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.06 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 


