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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศตําบลบานใหม

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556
----------------------------------------------------

หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556

เหตผุล
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตําบลบานใหมใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ
ปจจุบัน เทศบาลตําบลบานใหม  จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม   จึงขอ
เสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอสภาเทศบาลตําบลบานใหม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.2556
----------------------------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 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  ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลบานใหม  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.
2552 บรรดาขอบัญญัติ กฎระเบียบ หรือคําสั่งใดซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้  ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ สิ่งปฏิกูล” หมายความวา  อุจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดบานเรือนท่ีพัก
อาศัยจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน

“ อาคาร” หมายความวา  ตึก  บาน เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่ง
ท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเชาอยูหรือเขาใชสอยได

“ ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“ เจาพนักงานทองถิ่น ” หมายความวา  นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
“ พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535
ขอ 5 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเทศบาลตําบลบานใหม  เปนอํานาจหนาท่ีของ

เทศบาลตําบลบานใหมแตฝายเดียวเทานั้น

ขอ 6 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เทศบาลตําบลบานใหม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามขอ 5 ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลบานใหม หรืออาจอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดเปนผูดําเนิน
กิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ 11 ก็ได
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ขอ 7 หามมิใหผูใด  ถายเทท้ิง  หรือทําใหมีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เปนตนวา  ถนน  ตรอก ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีรองรับซึ่งเทศบาล
ตําบลบานใหมจัดไวให

ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆตองจัดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 9 เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  ใหเทศบาลตําบลบานใหม  มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการและระเบียบ
การเก็บ  ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใน
เขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมได

ขอ 10 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานใหมจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บขนแก
เทศบาลตําบลบานใหมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ 11 หามมิใหผูใดดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวน แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ิน

ขอ 12 ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) สําเนาทะเบียนบาน
(4) อ่ืน ๆตามท่ีเทศบาลตําบลบานใหมประกาศกําหนด

ขอ 13 ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 12 จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้
ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล

(๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล(รถสูบสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1.1ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
1.2 สวนของรถท่ีใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชดิสามารถปองกันกลิ่น

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได
1.3 มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณสิ่งปฏิกูลดวย
1.4 ทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม
1.5 มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค
1.6ตองจดัใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะขน

ถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถสูบสิ่งปฏิกูล” เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อ
หนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน
ตามท่ีเทศบาลตําบลบานใหม  ประกาศกําหนด

(๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมหนาแขง สําหรับผูปฏิบัติงาน
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(๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด

ขอ 14 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ 12 หรือคําขอตออายุตามขอ 17 ใหเจา
พนักงานทองถ่ินตรวจถูกตองและตามความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไม
สมบูรณตามหลักเกณฑ  วีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 12 และ ขอ 13 ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณให
คราวเดียวกันและในกรณีท่ีจําเปนท่ีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ิน ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาไวแลวนั้น
แลวแตกรณี

ขอ 15 ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตตามขอ 14 ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงการขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอัน
สมควรใหถือวาสละสิทธ

ขอ 16 ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 14 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล
(1) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน

(2) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว  ใหทํา
การดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่ง
ปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน 5 % )

(3) ทําความสะอาดพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการท่ีถูก
สุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ

(4 ) กร ณี ท่ี มี สิ่ งปฏิ กูลหกเรี่ ย ร าด  ให ทํ าการฆ า เชื้ อ โ รคด วยน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ โ รค
(เชน ไลโซน 5 % ) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด

(5) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 17 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออก

ใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น



5

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขออนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือ
ไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอ
อายุใบอนุญาต

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงือ่นไขท่ีกําหนดไวตามขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 โดยอนุโลม

ขอ 18 ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ 14 ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน

ขอ 19 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
บานใหม

ขอ 20 ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ 21 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 22 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตาม
แบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 23 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 24 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
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(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  ท่ีระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 หรือบังคับนี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุ
ไวในอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 25 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ
ผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

ขอ 26 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ 27 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ
ขนและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานใหม หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ 10 ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนด

ขอ 28 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเทศบาลตําบลบานใหมเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อํานาจของเทศบาลตําบล
บานใหม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ขอ 29 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535

ขอ 30 ใหนายกเทศมนตรตีําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และให
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสัง่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
เห็นชอบ

วาที่ร.ต.นิรันดร     ดุจจานุทัศน
( นิรันดร   ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทน



7

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556
ลําดับ ประเภท อัตราคาธรรมเนียม

(บาท)

1.

2.

3.

อัตราคาธรรมเนียมเก็บขนปฏิกูลและมูลฝอย
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
1.1 เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ
ไป   ลูกบาศกเมตรละ
1.2 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด
เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร)
2.1 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม
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 ท่ีมีปริมาณมูลฝอย
- 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
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