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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศตําบลบานใหม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
----------------------------------------------------

หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556

เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลบานใหมใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ
ปจจุบัน เทศบาลตําบลบานใหม จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม จึงขอ
เสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.2556
---------------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71
และมาตร 73 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลบานใหมและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2556”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเทศบาลตําบลบานใหม ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัตติ ําบลบานใหม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.
2552 บรรดาขอบัญญัติ กฎระเบียบ หรือคําสั่งใดซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ สิ่ งปฏิกู ล ” หมายความวา อุจ าระหรือปส สาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่น ใดเป นสิ่ ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิ น ค า เศษวั ต ถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดบานเรือนที่พัก
อาศั ยจากถนน ตลาด ที่เ ลี้ ย งสั ต ว หรื อที่ อื่น และหมายความรวมถึ งมู ลฝอยติด เชื้อ มู ลฝอยที่เ ป น พิษหรื อ
อันตรายจากชุมชน
“ อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่ง
ที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเชาอยูหรือเขาใชสอยได
“ ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“ เจาพนักงานทองถิ่น ” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“ พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 5 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเทศบาลตําบลบานใหม เปนอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลบานใหมแตฝายเดียวเทานั้น
ขอ 6 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตําบลบานใหม อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามขอ 5 ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลบานใหม หรืออาจอนุญาตใหบุคคลอื่นใดเปนผูดําเนิน
กิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ 11 ก็ได
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ข อ 7 ห า มมิ ให ผู ใด ถ ายเททิ้ ง หรื อ ทํ า ให มี ขึ้น ซึ่ งสิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ เปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในที่รองรับซึ่งเทศบาล
ตําบลบานใหมจัดไวให
ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 9 เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ใหเทศบาลตําบลบานใหม มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการและระเบียบ
การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใน
เขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมได
ขอ 10 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานใหมจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บขนแก
เทศบาลตําบลบานใหมตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 11 หามมิใหผูใดดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวน แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
ขอ 12 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) สําเนาทะเบียนบาน
(4) อื่น ๆตามทีเ่ ทศบาลตําบลบานใหมประกาศกําหนด
ขอ 13 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 12 จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
(๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล(รถสูบสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1.1ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
1.2 สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได
1.3 มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณสิ่งปฏิกูลดวย
1.4 ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
1.5 มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเชื้อโรค
1.6ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะขน
ถายสิ่ งปฏิกูล เช น “รถสูบสิ่งปฏิกูล ” เปน ตน และต องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่ อ
หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได ชัดเจน
ตามทีเ่ ทศบาลตําบลบานใหม ประกาศกําหนด
(๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมหนาแขง สําหรับผูปฏิบัติงาน
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(๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
ขอ 14 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ 12 หรือคําขอตออายุตามขอ 17 ใหเจ า
พนักงานทองถิ่นตรวจถูกตองและตามความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไม
สมบูรณตามหลักเกณฑ วีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 12 และ ขอ 13 ใหเจาพนักงานทองถิ่น
รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณให
คราวเดียวกันและในกรณีที่จําเปนที่จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจํ าเปนที่เจาพนั กงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาไวแลวนั้น
แลวแตกรณี
ขอ 15 ผูไดรับอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตตามขอ 14 ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอัน
สมควรใหถือวาสละสิทธ
ข อ 16 ในการดํ าเนิ น กิ จ การผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ 14 ต องปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1) ขณะทําการดู ดสิ่งปฏิ กูล ต องควบคุมให ผูป ฏิบัติ งานสวมเสื้อคลุ ม ถุงมือยาง และ
รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน
(2) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว ใหทํา
การดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่ง
ปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน 5 % )
(3) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย า งน อ ยวั น ละ 1 ครั้ ง หลั ง จากที่ อ อก
ปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(4) กรณี ที่ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หกเรี่ ย ราด ให ทํ า การฆ า เชื้ อ โรคด ว ยน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ โรค
(เชน ไลโซน 5 % ) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(5) มีการตรวจสุขภาพแกผปู ฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ข อ 17 บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห มี อ ายุ ห นึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ อ อก
ใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขออนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อ
ไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต
การขอต ออายุ ใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให ต ออายุ ให เ ป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี การและ
เงือ่ นไขที่กําหนดไวตามขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 โดยอนุโลม
ขอ 18 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 14 ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ 19 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
บานใหม
ขอ 20 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 21 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 22 ในกรณีที่ใบอนุญาตสู ญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุ ดในสาระที่ สําคัญ ใหผูไดรั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตาม
แบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 23 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ข อ 24 เจ าพนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ านาจออกคํ า สั่ ง เพิ กถอนใบอนุ ญาตเมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
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พ.ศ.2535

(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 25 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ 26 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ การประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 27 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขนและจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยของเทศบาลตํ า บลบ า นใหม หรื อ เขตพื้ น ที่ การให บ ริ ก ารของผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ 10 ตองดําเนินการเก็บ ขน และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนด
ขอ 28 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําบลบานใหมเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อํานาจของเทศบาลตําบล
บานใหม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 29 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 30 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และให
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

เห็นชอบ
วาที่ร.ต.นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
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ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ
1.

2.

3.

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
ประเภท

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนปฏิกูลและมูลฝอย
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
1.1 เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ
ไป ลูกบาศกเมตรละ
1.2 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด
เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร)
2.1 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม
เกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตรแตไมเกิน 40 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตรแตไมเกิน 60 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตรแตไมเกิน 80 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตรแตไมเกิน 100 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตรแตไมเกิน 200 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตรแตไมเกิน 300 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตรแตไมเกิน 400 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตรแตไมเกิน 500 ลิตร
เดือนละ
2.2คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตรแตไมเกิน 750 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 750 ลิตรแตไมเกิน 1,000 ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน เกิน 1,000 ลิตร
เดือนละ
2.3คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
- ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
- เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษ
ของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

150
100
20
60
90
120
150
300
450
600
750
1,000
1,500
2,000
150
150
3,000

