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หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วย การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  

 

เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บขยะและก าจัดสิ่ง 
ปฏิกูลหรือมูลฝอย การห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานทีเ่อกชน หรือให้เจ้าของหรือผู้ 
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร  
หรือสถานที่นั้นๆ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพื่อผู้รับใบอนุญาตเกบ็ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยปฏิบัติ และการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องสุขลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการขอออก 
ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เพื่อประโยชน์ 
ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งการ 
ด าเนินการดังกล่าว มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงจ าเป็นต้องตรา เทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เร่ือง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล          
และมูลฝอย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 
๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองปรกฟูา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปรกฟูา และผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองปรกฟูา ต้ังแต่วันที่ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเมืองปรกฟูาแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟูา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๖ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่น
ใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับไป
ใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
   “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
   “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมา
จากมูลฝอยซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 
   “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟูา 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
   “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

  ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปรกฟูาให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปรกฟูา 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองปรกฟูาอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควรเทศบาลเมืองปรกฟูาอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองปรกฟูาหรือการอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการก็ได้ 
  บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน   แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินการรับท าการเก็บ 
ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ข้อ ๖ ให้พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย 

หมวดท่ี ๒ 
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ในที่
หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า นอกจากที่ซึ่งเทศบาลเมือง
ปรกฟูาจัดไว้ให้  

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
และหรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างพอเพียงและถูกสุขลักษณะ  

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า อาคาร สถานที่ประเภทใดในบริเวณใด ควรท าการ
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจจะมีหนังสือแจ้ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผยในบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นต้ังอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เมื่อ
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ครบก าหนดสิบห้าวันแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแต่ฝุายเดียวเท่านั้น เก็บ ขน และหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้น 
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๙ ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผูใ้ดลักลอบ ถ่าย เท คุ้ยเข่ีย ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล และหรือมูล
ฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยที่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีข้ึน  
หรือที่ดินว่างอื่นที่เป็นของเอกชน เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเข่ีย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถขน หรือ สถานที่
เทมูลฝอยใดๆ เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปรกฟูาหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรมและของ
เสียอันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดขน น าพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปในที่หรือทาง
สาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก 
และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ  

ข้อ ๑๖ หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการเก็บ ขน และก าจัดตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังเพิกเฉย 
ละเลย หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของพนักงานงานท้องถ่ิน ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟูา ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว  และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดิน
ว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 

หมวดท่ี ๓ 
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ ๑๗ การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยข้ามเขตท้องถ่ินกัน จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้   

(๑) เจ้าพนักงานทุกท้องถ่ินที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับการเก็บ หรือขนสิ่ง
ปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ โดยแจ้งว่าจะน าสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปก าจัด ณ เขตท้องถ่ิน
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อื่น เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้น จึงจะ
อนุญาตให้เก็บขนโดยท าเป็นธุรกิจได้   

(๒) กรณีที่ผู้ใดได้รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตท้องถ่ินต้น
ทางแล้วน าสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปก าจัดในเขตท้องถ่ินปลายทาง โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ ขน 
และการก าจัด ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตท าการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้นทาง และขอ
ใบอนุญาตท าการก าจัดจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่
ท้องถ่ินต้นทางและปลายทางก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถ่ินนั้น ทั้งนี้หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือ
มูลฝอยผ่านท้องถ่ินอื่น นอกจากท้องถ่ินต้นทางและท้องถ่ินปลายทาง จะต้องแสดงใบอนุญาตท าการเก็บ
ขนจากเจ้าพนักงานต้นทาง และใบอนุญาตท าการก าจัดจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินปลายทาง รวมทั้ง
หลักฐานการขอใบอนุญาตท ากิจการนอกเขต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้น ๆ ด้วย  

(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิด
ค่าบริการในเขตท้องถ่ินหนึ่งแล้วน ามาก าจัดโดยการถมที่ หรือโดยวิธีการอื่นใด ในที่ซึ่งอยู่ในเขตท้องถ่ิน
หนึ่งบุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น  

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือน าสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝัง
หรือถมในที่ดินใด หรือโดยวิธีการอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดคา่บรกิาร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๒๐ กรณี เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ต้องมีการ
ปฏิบัติการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่ จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายและการแพร่ของเชื้อโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูล
ฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่แนบท้ายเทศบัญญติันี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปรกฟูา
ก าหนด  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาต

และมีการด าเนินการกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
ก าจัดมูลฝอย 

(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดข้ันตอน
การด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 

(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองปรกฟูาก าหนด 
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ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
และหรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามทีเ่ทศบาลเมืองปรกฟูาก าหนด ดังนี้ 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ปูองกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ โดยมีฝาเปิด-ปิดอยู่ด้านบน 
๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด 

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕ เปอร์เซ็นต์) 
๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้

ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมี
ขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลเมืองปรกฟูาประกาศก าหนด 
 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะ
น าสิ่งปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
 ๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  (๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
   ๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน 
แหล่งน้ า น้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
   ๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์
พาหนะน าโรค 
   ๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
   ๓.  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
       (๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    ๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะ
ปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
    ๑.๒) มีการปูองกันหรือมการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพื่อมิ
ให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    ๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิด
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
อุบัติเหตุ 
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    ๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงาน 
       (๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขน 
    ๒.๑ ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    ๒.๒ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะท าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอย 
   ๔. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
  ๔.๑ มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดมูลฝอย 

 ๔.๒ หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอย  ต้องก าจัดมูลฝอยโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

๔.๒.๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 
๔.๒.๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชวีภาพ 
๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 
๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน     

ราชกิจจานุเบกษา 
 ๔.๓ ต้องท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนท าการ

ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้
เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๔ การก าจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๔.๑) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้อง
ด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ต้ังอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ และชั้นที่ 
๒ ห่างจากสนามบิน บ่อน้ าด่ืม โรงงานผลิตน้ าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน หรือน้ าปุาไหลหลากต้องมีมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

   (๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ 
จัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและ
ปัญหากลิ่นรบกวน 

  (๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย  
โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

  (๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน  และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ให้ได้
มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  (๕) มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหน้าอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ
นาโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๖) มีการปูองกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุุนละอองจากการ
ด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนาโรค 

  (๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมี
ระบบเผาท าลายก๊าซ หรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  (๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  และใน
ระหว่างการด าเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก ๖ เดือน  กรณีที่มีการปิดบ่อฝัง
กลบแล้วให้มีการตรวจสอบ ปีละ ๑ ครั้ง  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ป ี

๔.๔.๒) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้                     
ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๔.๓ มี
ขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

  (๒) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้ 
  (ก) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถ

บรรจุมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า ๒ วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเป็นสัดส่วน  ต้ังอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวม  ขนถ่าย  อยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

  (ข) พื้น  ผนัง  เรียบ  ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาด
ง่าย มีลักษณะ ปิดมิดชิด  สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค  การระบายอากาศดี 

  (ค) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง  เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย  
เว้นแต่อาคารไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  (ง) ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้ 
โดยสะดวก 

  (จ) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ต้ังสถานที่พักรวมมูลฝอยมี
ข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

  (๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย
จัดเป็นพื้นที่ส าหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ าผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและ
ปัญหากลิ่นรบกวน 

  (๔) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส 
และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  (๕) มีการปูองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุุนละอองจากการ
ด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน 
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  (๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด  และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่
เกิดข้ึนภายในสถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  (๗) มีการก าจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลที่มีการปูองกันน้ าชะข้ีเถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน และต้องมีพื้นที่ส าหรับเก็บข้ีเถ้า
หนักที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการน าข้ีเถ้าหนักออกไปก าจัดเป็นประจ า 

  (๘) มีการก าจัดข้ีเถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บข้ีเถ้าเบาที่มีการปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมี
มาตรการในการน าข้ีเถ้าเบาออกไปก าจัดเป็นประจ า 

๔.๔.๓) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซ
ชีวภาพจะต้องด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๔.๓ 
  (๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูล

ฝอยที่น ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  (๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย และ
อาคารระบบหมักท าปุ๋ย 

  (๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุุนละอองจากการ
ด าเนินงาน ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน 
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซ
ชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาใน
เตาเผา หรืออาจมีการน ามูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

  (๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย  น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและ
สถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  (๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน า
ก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการ
ท างาน 

๔.๔.๔) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบก าจัดใช้
วิธีการก าจัดมากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๔.๑ ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ 
ก าจัด 

  (๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบ
ก าจัดมูลฝอยต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคาร ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  (๓) ต้องมีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย 
และอาคารอื่นๆ 
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  (๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุุนละอองจากการ
ด าเนินงานความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน 
ตลอดจนไม่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

  (๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการเผาในเตาเผาด าเนินการ
เผาให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๓.๒ 

  (๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซ
ชีวภาพจะต้องด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๔.๓ 
 (๔.๕) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๔.๕.๑) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  ก ากับในการจัดการมูลฝอย               
อย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขาภิบาล  หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง 
ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส า เร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรใ์นด้านสขุาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง เว้นแต่
จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

(๔.๕.๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 

(๔.๕.๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ์และเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณ
สถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 

ข้อ ๒๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับค าขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตให้
ตามค าขอ   

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
เทศบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้   
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต   
(๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลกัษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสัง่เจ้าพนักงานสาธารณสขุและค าสัง่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ  
เทศบัญญัติและประกาศของเทศบาลเมืองปรกฟูา   

ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองปรกฟูาเท่านั้น 



~ ๑๐ ~ 
 

เทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนญุาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด  

ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน  

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

ข้อ ๓๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง
ปรกฟูา   

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือ ช ารุด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  
(๒) ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดใน 

สาระส าคัญ  

ข้อ ๓๒ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไข ดังนี้   

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับ ตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้
ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก    เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม   
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ

ช ารุดในสาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วกรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต  



~ ๑๑ ~ 
 

เทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๔ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใบอนุญาต 
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
ใบอนุญาต  

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาต 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบังคับทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อในเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ ๓๖ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในทีเ่ปดิเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รบั
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
หมวดท่ี ๔ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

 
 
 
 

 





~ ๑๓ ~ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 

ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
  ๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร 
      ต่อ ๆ ไป                                               ลูกบาศก์เมตรละ 
      (เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  
      ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

๑. ค่าเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน  
      ๑.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                  เดือนละ 
 ๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร           หน่วยละ 
            ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย   
            (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย  
            เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 ๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 ๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ  
            ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินคร่ึง 
            ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นคร่ึงลูกบาศก์เมตร เศษเกินคร่ึง 
            ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 ๒. ค่าขนและเก็บมูลฝอย เป็นคร้ังคราว  
 ๒.๑ ปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                คร้ังละ 
 ๒.๒ ปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  คร้ังละ 
 ๒.๓ ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก  ๆ  
             ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย                    หน่วยละ 
              (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
              เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล คร้ังหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา              ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
  ๑. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป    เป็นรายเดือน 
 ๑.๑ วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐ ลิตร                              เดือนละ 
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  ๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร        หน่วยละ 
       ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย   
            (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย  
            เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 ๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 ๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย       หน่วยละ 
       ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินคร่ึง 
            ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นคร่ึงลูกบาศก์เมตร เศษเกินคร่ึง 
            ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๒. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นคร้ังคราว 
 ๒.๑ ปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                              หน่วยละ 
 ๒.๒ ปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ 
 ๒.๓ ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก  ๆ  
             ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย                    หน่วยละ 
              (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
              เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
๓. สถานที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา ๒ บาทต่อคนต่อวัน 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
   ๓.๑ ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ  (ค่าธรรมเนียม/ปี)  ฉบับละ 
   ๓.๒ ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ(ค่าธรรมเนียม/ปี)  ฉบับละ 
   ๓.๓ ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 
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