บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลปรางหมู่
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563

หลักการ
โดยที่เป็ นการสมควรปรับ ปรุ งเทศบัญญัติตาบลปรางหมู่ เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูล และมูลฝอย
พ.ศ. 2553 ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล
ตามที่ได้ตราเทศบัญญัติตาบลปรางหมู่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 เพื่อให้
เทศบัญญัติมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลตาบลปรางหมู่ การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตาบลปรางหมู่ ประกอบกับกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 จึ ง จ าเป็ น ต้องปรั บ ปรุ งเทศบั ญ ญัติเ ทศบาลตาบลปรางหมู่ว่ าด้ว ยการจัด การสิ่ ง ปฏิกู ล และมูล ฝอย
และตราขึ้นบังคับใช้ต่อไป

-ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลปรางหมู่
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติตาบลปรางหมู่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลปรางหมู่ โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลปรางหมู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลปรางหมู่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลปรางหมู่ นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลปรางหมู่แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญั ติตาบลปรางหมู่ เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส่ อาหาร เถ้ า มูล สั ตว์ ซากสั ตว์ หรื อสิ่ ง อื่น ใดที่ เก็ บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสั ตว์ หรื อที่ อื่น และ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลปรางหมู่
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทาง ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
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ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลปรางหมู่ ให้เป็นอานาจของ
เทศบาลตาบลปรางหมู่
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลปรางหมู่อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตาบลปรางหมู่อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลปรางหมู่หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการ
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอานาจของเทศบาลตาบลปรางหมู่และ
ระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการเก็บ ขน หรือกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลปรางหมู่ หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลปรางหมู่มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการ
แทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตาบลปรางหมู่ ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้
การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาลตาบลปรางหมู่จะต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรื อมูล ฝอย ในกรณีที่ยั งไม่มีกฎกระทรวงว่าด้ว ยการจัดการสิ่ งปฏิกูลหรือมูล ฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบล
ปรางหมู่ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากที่ที่เทศบาลตาบลปรางหมู่จัดไว้ให้
2. เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้ มีที่รองรับสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
3. ห้ามมิให้ผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มี
สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก
4. ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย
5. ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง คุ้ยเขี่ยหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่ร องรับ รถขน
สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตาบลปรางหมู่ เว้นแต่ เป็นการกระทาของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปรางหมู่ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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6. ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมา
ข้างนอกและที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิด กันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุ รกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลปรางหมู่ จะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอานาจ ในกรณีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
5. สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มหรือประกอบการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 10 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
1.1 ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1.1 ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก
1.1.2 ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและ
สัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด – เปิด อยู่ด้านบน
1.1.3 มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
1.1.4 ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.1.5 มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.6 ต้ องจั ดให้ มีการแสดงข้ อความที่ตั ว พาหนะขนถ่ ายสิ่ งปฏิ กูล ให้ รู้ว่ าเป็ น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
เทศบาลตาบลปรางหมู่ประกาศกาหนด ดังนี้
รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ปริมาตรบรรจุ
ลบ.ม.
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลปรางหมู่
ใบอนุญาตเลขที่
/
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

-41.2 ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
1.3 กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูลไป
กาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
2.1 รถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมขนส่ ง ทางบกและถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว การตกหล่น ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้าเสียจากมูลฝอยในขณะ
ทาการเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัด
2.2 จัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บมูลฝอย ตลอดจนวัสดุอย่า งเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจาวัน
2.3 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลปรางหมู่
ใบอนุญาตเลขที่
/
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
2.4 ผู้รับจ้างจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสาหรับผู้สัญจรทางเท้าริมถนนและภาชนะรองรับ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ให้บริการตามรูปชนิดและตาแหน่งที่เทศบาลตาบลปรางหมู่กาหนด ผู้รับจ้างจะต้องทาการเก็บขน
มูลฝอยที่ทาการเก็บแล้วนั้น ไปยังสถานที่กาจัดมูลฝอยที่เทศบาลตาบลปรางหมู่กาหนด
2.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสาหรับรถเก็บขนมูลฝอยทุกคันที่
ใช้ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
ข้อ 12 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่ส มบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืน
คาขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัติ
นี้
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ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 14 ในการดาเนิ น กิจ การผู้ ได้รั บใบอนุญ าตต้อ งปฏิ บัติต ามหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
1.1 ขณะทาการดูดสิ่ งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ ผู้ ปฏิบัติงานสวมเสื้ อคลุ ม ถุงมือยาง และ
รองเท้า หนั งยางหุ้ มสู งถึง แข้งและท าความสะอาดเสื้ อคลุ ม ถุ งมือยางและรองเท้ าหนัง ยางหลั งจากเสร็จสิ้ นการ
ปฏิบัติงานประจาวัน
1.2 ทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทา
การดูดน้าสะอาดจากถัง เพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิ กูลและทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล
ด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
1.3 ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กูล อย่ างน้ อ ยวัน ละ 1 ครั้ ง หลั ง จากที่ อ อก
ปฏิบั ติงานขนถ่ายสิ่ งปฏิกูล แล้ ว ส าหรั บ น้ าเสี ยที่เกิดจากการล้ างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัด ด้ว ยวิธีก ารที่ถู ก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
1.4 กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค แล้วทาการล้าง
ด้วยน้าสะอาด
1.5 การบ าบั ดน้ าทิ้ง โดยใช้ล านทรายซึมหรือร่องซึมจะต้องห่ างจากแหล่ งน้าดื่ม น้าใช้
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
1.6 มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนและกาจัดมูลฝอย
2.1 ขณะทาการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้าหนังยาง
2.2 หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจาวันทาความสะอาดพาหนะเก็บ ขนขยะมูลฝอย
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงานแล้ว สาหรับน้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
2.3 ในการปฏิบั ติงานผู้ รับจ้างต้อ งควบคุมดูแลมิให้ มีการดาเนินการเก็บขนมูล ฝอยใน
ลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทางานหรือทาให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น
2.4 มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลปรางหมู่เท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญาตจะต้ องยื่น คาขอก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ยื่ นคาขอพร้ อมกับ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ 16 ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งเสี ยค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอั ตราที่ ก าหนดไว้ ท้า ย
เทศบั ญญัตินี้ ในวันที่มารับ ใบอนุ ญาตสาหรั บกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลปรางหมู่
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุ ญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 19 ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตน าส าเนาบั น ทึก การ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
2. ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลายหรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรื อเทศบั ญญัตินี้ ห รื อเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รั บ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน
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ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
1. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
2. ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
3. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อเทศบั ญญัตินี้ห รือเงื่อ นไขที่ร ะบุไว้ใ น
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 23 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึงหรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลปรางหมู่หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิ จการรับทา
การเก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อมู ล ฝอยโดยท าเป็ น ธุร กิ จหรื อโดยได้ รับ ประโยชน์ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่า บริก ารต้ อ ง
ดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
ปรางหมู่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 27 ในกรณีที่เทศบาลตาบลปรางหมู่ดาเนินการให้ บริการ เก็บ ขนหรือกาจัดสิ่ งปฏิกูล หรือ
มูล ฝอยในเขตเทศบาลตาบลปรางหมู่เอง ต้องดาเนินการเก็บ ขนและกาจัดสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอยให้ ถูกต้องด้ว ย
สุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลปรางหมู่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตาบล
ปรางหมู่ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ข้อ 29 ให้นายกเทศมนตรีตาบลปรางหมู่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ
(นายอวยพร หนูแก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลปรางหมู่
เห็นชอบ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลปรางหมู่
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1
1.1
1.2

2

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
ลูกบาศก์เมตรละ
500.(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
20.- กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร
แต่ไม่เกิน 500 ลิตร คิดเป็นหน่วย
ทุกๆ 20 ลิตร อัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
65.(เศษไม่เกิน 10 ลิตร คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน 10 ลิตร คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
- กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
3,250.- กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร อัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
3,250.(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
- ปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
125.- ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
245.- ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร
อัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
245.(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
5,000.ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
7,500.-

