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บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลประโคนชยั 

เร่ือง  การควบคุมการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ.  2549 

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

หลกัการ 

 เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  โดยก าหนดวธีิการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาล  และก าหนดหลกัเกณฑ ์  วธีิการ
และเง่ือนไขในการเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเก็บ  
ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนปฏิบติัก าหนด
อตัราค่าบริการ ท่ีเอกชนผูไ้ดรั้บอนุญาตจะพึงเรียกเก็บได ้  รวมทั้งมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อถูกตอ้งดว้ย
สุขลกัษณะในเร่ืองดงักล่าว ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  นายกเทศมนตรี
ต าบลประโคนชยั  จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติั  ต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  เพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบและน าเสนอ  ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใชเ้ป็นเทศบญัญติัของ
เทศบาลต าบลประโคนชยั  ต่อไป 
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เทศบัญญตัิของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง การควบคุมการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 พ.ศ. 2549  

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

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16 
(18) แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ประกอบกบัมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เทศบาลต าบลประโคนชยั จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั 
และผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ "เทศบญัญติัของเทศบาลต าบลประโคนชยั เร่ือง การควบคุมการ
เก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2549"  

ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั  แลว้ 7 วนั 

ขอ้ 3 นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหย้กเลิกบรรดาเทศบญัญติั กฎ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติั  

ขอ้ 4 ในเทศบญัญติัน้ี 
"เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน" หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
"เจา้พนกังานสาธารณสุข" หมายความวา่ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

เทศบาลต าบลประโคนชยั และเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งใหป้ฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลประโคนชยั 

"พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบญัญติัน้ี 

"ส่ิงปฏิกูล" หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

"มูลฝอย" หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวห์รือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเล้ียงสัตว ์ หรือท่ีอ่ืน 
แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ 

"มูลฝอยติดเช้ือ" หมายความวา่ ส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการ หรือถูกทิ้งจากสถานพยาบาล เช่น
เน้ือเยือ่ ช้ินส่วนของอวยัวะต่างๆ และส่ิงขบัถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายของผูป่้วย (เช่น น ้าเหลือง น ้า
หนอง เสมหะ น ้าลาย เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ไขขอ้ น ้าในกระดูก น ้าอสุจิ เลือด และผลิตภณัฑเ์ลือด (เช่น 
เซรุ่ม น ้าเลือด) รวมทั้งเคร่ืองใชแ้ละส่ิงของท่ีสัมผสักบัผูป่้วย (เช่น ส าลี ผา้ก๊อซ  
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กระดาษช าระ เขม็ขีดยา มีดผา่ตดั เส้ือผา้) ซ่ึงทิ้งมาจากหอ้งตรวจผูป่้วย เช่น หอ้งฉุกเฉิน หอ้งปัจจุบนั 
พยาบาล หอ้งชนัสูตรโรค ห้องผา่ตดั หอ้งทนัตกรรม หอ้งสูติกรรม หอ้งจกัษุกรรม ห้องโสตศอนาสิกรรม 
หอ้งออร์โธปิติกส์ ห้องโลหิตวทิยา) หออภิบาลผูป่้วย (เช่น ศลัยกรรม อายกุรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวช
กรรม) หอ้งปฏิบติัการ (เช่น หน่วยพยาธิวทิยา หอ้งสัตวเ์ล้ียงทดลอง) หรืออ่ืนๆ ตามท่ีสถานพยาบาลจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

"ท่ีหรือทางสาธารณะ" หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน และ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

"อาคาร" หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
อยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้

ขอ้ 5 ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีและใหมี้
อ านาจออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

---------------------- 
ขอ้ 6 หา้มผูใ้ดด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 7 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือในเขตเทศบาล เป็นอ านาจหนา้ท่ี

ของเทศบาล 
ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร เทศบาลอาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทน

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของเทศบาลหรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใด เป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ตามขอ้ 6 ก็ได ้

หมวด 2 
การเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

-------------------------- 
ส่วนที ่1 

การด าเนินการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยเทศบาล 

ขอ้ 8 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด มีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้ท่ีส าหรับรองรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีของตน หรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของตน ท่ีส าหรับรองรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตอ้งมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกนัแมลงและสัตวอ่ื์นไดต้ามแบบท่ีเจา้พนกังาน
สาธารณสุขแนะน า 
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ขอ้  9  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  มีหนา้ท่ีรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีของตน  หรือท่ีอยูใ่นครอบครองของตน  ไม่ใหมี้ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยและส่ิงเปรอะเป้ือน  และไม่ใหมี้
การถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป้ือน  ในประการท่ีขดัต่อสุขภาพ 

ขอ้ 10 หา้มผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหมี้มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงเปรอะเป้ือนในท่ีหรือทาง
สาธารณะ หรือท่ีสาธารณะอ่ืนใด เช่น ถนน ซอย ตรอก แม่น ้า คลอง คู สระน ้า บ่อน ้า เวน้แต่ในท่ีซ่ึงเทศบาล
อนุญาตใหจ้ดัตั้ง หรือไดจ้ดัตั้งท่ีรองรับมูลฝอยไวใ้ห้โดยเฉพาะ 

ขอ้ 11 หา้มผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีน ามาจากอาคารหรือสถานท่ีของตน 
หรือท่ีอยูใ่นครอบครองของตนเองลงในท่ีส าหรับรองรับมูลฝอยท่ีเทศบาลจดัไวใ้นท่ีหรือทางสาธารณะ เวน้
แต่ในกรณีท่ีเทศบาลเก็บขนจากอาคาร สถานท่ีหรือเคหสถานนั้น 

ขอ้ 12 หา้มผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงใหมี้มูลฝอยติดเช้ือปะปนลงในระบบ
การเก็บ ขน และ ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ขอ้ 13 ถา้เจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นวา่สถานท่ีหรือบริเวณใดควรท าการเก็บ ขน ส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอยไปท าการก าจดัใหถู้กตอ้งสุขลกัษณะโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน เม่ือ
เทศบาลมีหนงัสือแจง้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 
วนั หรือเม่ือไดปิ้ดประกาศก าหนดบริเวณเก็บ ขน มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล ณ ท่ีเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่ 3 แห่ง เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัแต่วนัประกาศแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของเทศบาลหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก
เทศบาลเขา้ด าเนินการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในพื้นท่ีนั้น 

ขอ้ 14 หา้มผูใ้ดรับจา้งเก็บ ขน มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซ่ึงอยูใ่น
เขตเก็บ ขน ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดป้ระกาศตามขอ้ 13 เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 15 หา้มผูซ่ึ้งมิใช่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาล เก็บ ขน คุย้ เข่ียหรือขุดมูลฝอยในท่ีส าหรับ
รองรับรถเก็บ ขน หรือในสถานท่ีส าหรับเท ทิ้ง มูลฝอยใดๆ ของเทศบาล เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจาก
เทศบาลตามขอ้ 6 

ขอ้ 16 หา้มผูซ่ึ้งมิไดใ้ช่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาล ถ่าย เท ขน หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกูลในท่ี
ส าหรับรองรับ รถเขน็ขน สถานท่ีเท เก็บ หรือพกัส่ิงปฏิกูลของเทศบาล เวน้แต่ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตจาก
เทศบาลตามขอ้ 6 

ส่วนที ่2 
การด าเนินการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกจิ 

หรือท าโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ขอ้ 17 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุญาตใหด้ าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจดัมูลฝอย 
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(1) รถเก็บ ขนมูลฝอย ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ขนส่งทางบก 

(2) รถส าหรับเก็บ ขน มูลฝอย ตอ้งมีขอ้ความวา่ "รถเก็บ ขน มูลฝอย" โดยแสดง
ทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ช่ือบริษทัหรือเจา้ของกิจการ สถานท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์นาด
ตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร 

(3) สีของรถเก็บ ขน มูลฝอย ตอ้งเป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(4) ส่วนของรถท่ีใชบ้รรจุมูลฝอย ตอ้งมีลกัษณะปกปิดมิดชิด สามารถปัองกนัมิให้

มูลฝอยหกลน้หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนยา้ย และตอ้งไม่ร่ัวซึม 
(5) มีผา้ปิดปาก - จมูก ถุงมือและเส้ือสะทอ้นแสงส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
(6) ในการก าจดัมูลฝอย ตอ้งมีระบบก าจดัท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลตามท่ีเทศบาล

ก าหนด 
(7) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง ตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่มี

แหล่งก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเป็นของทางราชการหรือเอกชนใดท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บ
ก าจดัให ้

ขอ้ 18 วธีิการและเง่ือนไขในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจดัมูลฝอย 
(1) ขยะท าการเก็บ ขน มูลฝอย ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมเส้ือสะทอ้นแสง ถุงมือ และ

ผกูผา้ปิดปาก-จมูก 
(2) ตอ้งจดัเก็บมูลฝอยใหเ้รียบร้อย ไม่ใหมี้มูลฝอยตกคา้ง ขณะขนยา้ยตอ้งไม่ท า

ใหมู้ลฝอยตกหล่นหรือฟุ้งกระจายตามทอ้งถนน 
(3) จดัใหมี้การตรวจสุขภาพของผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(4) คิดค่าบริการไม่เกินอตัราท่ีเทศบาลก าหนด 
(5) มีหลกัประกนัในการด าเนินธุรกิจตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและค าแนะน าของเจา้

พนกังานสาธารณสุข 
ขอ้ 19 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุญาตใหด้ าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล 

 (1) รถสูบส่ิงปฏิกลูตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ขนส่งทางบก 

(2) รถส าหรับเก็บ ขน และถ่ายส่ิงปฏิกูล ตอ้งมีขอ้ความวา่ "รถสูบส่ิงปฏิกูล" โดย
แสดงทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ช่ือบริษทั หรือช่ือเจา้ของกิจการ สถานท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์
ขนาดตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร 

(3) สีของรถสูบส่ิงปฏิกูลตอ้งเป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด 
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(4) ส่วนของรถท่ีใชบ้รรจุส่ิงปฏิกูล ตอ้งปกปิดมิดชิด สามารถป้องกนักล่ินและ
ป้องกนัแมลงและสัตวน์ าโรคได ้และมีฝาปิดอยูด่า้นบน 

(5) ท่อ หรือสายท่ีใชสู้บตอ้งอยูใ่นสภาพดี ไม่ร่ัวซึม 
(6) มีป๊ัมสูบส่ิงปฏิกูล และตอ้งติดตั้งมาตรวดัปริมาณของส่ิงปฏิกูล 
(7) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถงัใส่น ้า ไมก้วาด น ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

(เช่น ไลโซล 5%) 
(8) มีผา้ปิดปาก - จมูก ถุงมือยาง รองเทา้หนงัยางหุม้แขง็ ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
(9) ในการก าจดัส่ิงปฏิกูล ตอ้งมีระบบบ าบดัหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลกั

สุขาภิบาลตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(10) กรณีท่ีไม่มีระบบบ าบดัหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลเป็นของตนเอง ตอ้งมีหลกัฐาน

แสดงวา่มีแหล่งบ าบดัหรือก าจดัท่ีเป็นของทางราชการหรือของเอกชนใดท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บบ าบดัหรือก าจดัให้ 

ขอ้ 20 วธีิการและเง่ือนไขในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล 
(1) ขณะท าการสูบส่ิงปฏิกลู ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีผา้ปิดปาก-จมูก สวมถุงมือยางและ

รองเทา้หนงัยางหุม้แขง็ ส าหรับปฏิบติังาน 
(2) ท าความสะอาดท่อ หรือสายท่ีใชสู้บส่ิงปฏิกูล หลงัจากสูบส่ิงปฏิกลูเสร็จแลว้

และใหท้ าความสะอาดท่อและสายสูบดา้นนอกท่ีสัมผสัส่ิงปฏิกูลดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค (เช่น ไลโซล 5%) 
(3) ท าความสะอาดรถท่ีใชสู้บส่ิงปฏิกูลอยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง หลงัจากขนถ่ายส่ิง

ปฏิกูลแลว้ และจดัใหน้ ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งผา่นระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสีย 
(4) ตอ้งท าการสูบส่ิงปฏิกูลดว้ยความเรียบร้อย ไม่ท าหกเร่ียราด กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูล

หกเร่ียราด ตอ้งท าการฆ่าเช้ือโรคดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค (เช่น ไลโซล 5%) แลว้ท าความสะอาดดว้ยน ้า 
(5) ท าความสะอาดถุงมือยาง และรองเทา้ทุกวนัท่ีปฏิบติังาน 
(6) จดัใหมี้การตรวจสอบสุขภาพของผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(7) คิดค่าบริการไม่เกินอตัราท่ีเทศบาลก าหนด 
(8) จดัใหมี้มาตรการในการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญอนัเน่ืองมาจากการ

ประกอบการ เช่น ในขณะขนยา้ยส่ิงปฏิกูล ตอ้งปิดฝาส่วนบรรจุใหมิ้ดชิด ไม่ใหห้กเร่ียราด หรือส่งกล่ิน 
(9) มีหลกัประกนัในการด าเนินธุรกิจตามท่ีเทศบาลก าหนด 
(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน และค าแนะน าของเจา้

พนกังานสาธารณสุข 
ขอ้ 21 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขเฉพาะส าหรับผู ้

ไดรั้บใบอนุญาตเป็นกาณีๆ ไป 
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หมวด 3 
ใบอนุญาต 

--------------------------------- 
ขอ้ 22 ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการเก็บ ขน และหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ
พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนด 

ขอ้ 23 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต และไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของค าขอรับใบอนุญาตแลว้ ถา้ปรากฏวา่ค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นเทศบญัญติัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งรวบรวมความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์
นั้น ทั้งหมดแลว้แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั ในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ง
ค าขอคืนใหแ้ก่ผูข้ออนุญาตเพื่อแกไ้ข ตอ้งส่งค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้ง หรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ย
เหตุผลท่ีไม่ออกใบอนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียด
ถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติั 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้ก ไม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 15 วนั
แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลานั้นแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 24 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงใหใ้ชไ้ดส้ าหรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง 
ขอ้ 25 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผย และเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
ขอ้ 26 ใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบญัญติัน้ี ใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
ขอ้ 27 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคข์อต่อใบอนุญาต ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตามแบบพร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลก าหนดก่อนใบอนุญาตนั้นจะส้ินอายุ และเม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัเสีย
ค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

ขอ้ 28 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะขอแกไ้ขรายการอ่ืนใดในใบอนุญาต หรือไม่ประสงคจ์ะ
ประกอบกิจการต่อไป ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

ขอ้ 29 หากปรากฎวา่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี พร้อมหลกัฐาน 

ขอ้ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
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(1) ใหใ้ชแ้บบท่ีก าหนด โดยประทบัตราสีแดงค าวา่ "ใบแทน" ก ากบั และมีวนั 
เดือนท่ีออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

(2) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุด ในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิม แลว้แต่กรณี และระบุเล่มท่ี เลขท่ี ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ้ 31 ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหด้ าเนินกิจการเก็บ ขนหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่
ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าว เทศบญัญติัน้ีหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั 

ขอ้ 32 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏวา่ผูรั้บ
ใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต ตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป และมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบญัญติัน้ี หรือ เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตและการไม่ปฏิบติัไม่
ถูกตอ้งนั้น ก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน        
  ขอ้ 33 ค าสั่งพกัใชใ้บอนุญาต หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้ให้
ผูรั้บใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาต หรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าวตอ้งส่ง
ค าสั่งทางไปรษณียต์อบรับ หรือปิดค าสั่งไวใ้นท่ีเปิดเผย เห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต และใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนั้นไดรั้บค าสั่งแลว้ ตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่งส่งไปถึง หรือวนัปิด
ค าสั่งแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 34 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด 4 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

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

ขอ้ 35 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีท่ีเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายจากเทศบาลใหเ้ขา้ด าเนินการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยมีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการ
เก็บ ขน ตามอตัราท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเทศบญัญติัน้ี 

ขอ้ 36 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย มีหนา้ท่ี
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดไวใ้นเทศบญัญติัน้ี หากมิไดเ้สีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดใหช้ าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้
แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาต จะไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก คา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนั
เกินกวา่ 2 คร้ัง เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยดุการด าเนินกิจการไวจ้นกวา่จะไดเ้สีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ประกาศ ณ วนัท่ี   4   เมษายน   พ.ศ. 2549 

    ลงช่ือ     ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน 
                                                                  (นายธีระศกัด์ิ   หาญประโคน) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 

            เห็นชอบ 
     ลงช่ือ    สถาพร   ชุมอุปการ 
               (นายสถาพร  ชุมอุปการ) 
นายอ าเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 
              ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและอตัราค่าบริการขั้นสูง 
ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกจิการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยที่พงึจะเรียกเกบ็ได้  

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

ล าดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท)  หมายเหตุ 

1 อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต    

 ก.รับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    

     หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ   

 ฉบบัละ 5,000 ต่อปี 

 ข. รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ     

      หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ     

 ฉบบัละ 5,000 ต่อปี 

2 อตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูไ้ดรั้บ    

 ใบอนุญาตใหเ้ก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะพึงเรียกเก็บได ้    

 ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย     

     วนัหน่ึงไม่เกิน 500 ลิตร    

      วนัหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร                          เดือนละไม่เกิน 40  

      วนัหน่ึงเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร    

      และเศษของแต่ละ 20 ลิตร                    เดือนละไม่เกิน  40  

  ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย      

       วนัหน่ึงเกิน 500 ลิตรข้ึนไป      

       วนัหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร            เดือนละไม่เกิน 2,000   

       วนัหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุกๆ      

       ลูกบาศกเ์มตร หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร เดือนละไม่เกิน  2,000   

  ค. ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราว คร้ังหน่ึงๆ      

       ไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร                              คร้ังละไม่เกิน 150   

       เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเ์มตร      

                                                            ลูกบาศกเ์มตรละไม่เกิน 150   
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    ง. ค่าเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล คร้ังหน่ึงๆ      

  
     เศษของลูกบาศกเ์มตร หรือลูกบาศกเ์มตรแรกและ
ลูกบาศก ์ 

    

       เมตรต่อ ๆ ไป                               ลูกบาศกเ์มตรละไม่เกิน 250 
เศษเกินคร่ึง
ลูกบาศกเ์มตร 

       เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร                                  ไม่เกิน 150 
ใหคิ้ดเท่ากบั 1 
ลูกบาศกเ์มตร  
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บญัชีอตัราค่าธรรมนียม 
ในการเกบ็  ขน  ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดยเทศบาล 

ล าดบัท่ี รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ค่าเก็บขยะมูลฝอย 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึง 
ไม่เกิน  500 ลิตร 
-  วนัหน่ึงไม่เกิน    20  ลิตร                                          เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน         20  ลิตร   ค่าเก็บและขนทุกๆ  20  ลิตร 
หรือเศษของแต่ละ  20  ลิตร                                         เดือนละ 
ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึง
เกิน  500  ลิตร  ข้ึนไป 
-  วนัหน่ึงไม่เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร                                 เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน    1  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ 
ลูกบาศกเ์มตร  หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                     เดือนละ 
ค.  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราว  คร้ังหน่ึงๆ 
-  ไม่เกิน    1   ลูกบาศกเ์มตร                                          คร้ังละ 
-  เกิน  1   ลูกบาศกเ์มตร    ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเ์มตร 
หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                             ลูกบาศกเ์มตรละ   

ค่าเก็บและขนอุจาระหรือส่ิงปฏิกูล  คร้ังหน่ึงๆ 
เศษของลูกบาศกเ์มตรหรือลูกบาศกเ์มตรแรก  และ 
ลูกบาศกเ์มตรต่อๆไป                                     ลูกบาศกเ์มตรละ   
เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร       
 

 
 
 

10 
 

20 
 
 

1,000 
 

1,000 
 

150 
 

150 

 
 

200 
100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเกินคร่ึง
ลูกบาศกเ์มตร 
ใหคิ้ดเท่ากบั 
1 ลูกบาศกเ์มตร 

 

 


