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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและนายอําเภอประทาย จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญ ญัตินี้ใ หใชบั ง คับ ในเขตองคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลตลาดไทรตั้ง แตวัน ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง แทนภายใตการควบคุมดูแ ลขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร หรืออาจอนุญาต
ใหบุคคลใดเปน ผูดําเนิน กิจการรับ ทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน ธุร กิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดว ยโรงงาน แตใหผูดําเนิน กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นทีท่ ี่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ซึ่ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารเก็ บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร
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สวนตําบลตลาดไทร ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรื อ มู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอย า งเพี ย งพอและเหมาะสมตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า
ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
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(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล
ใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ตองมีสถานที่กําจั ด สิ่ง ปฏิกูลที่เหมาะสม และเปน ไปตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๒.๒) ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหชัดเจน
(๒.๓) ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๒.๔) ตองแสดงแผนผัง แบบแปลน สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลใหชัดเจน
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย (รถเก็บ ขนขยะ) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน
การตกหลนของมูลฝอย และปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได
(๓.๑.๓) มีอุปกรณรองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปยกไมใหหกเรี่ยราด
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(๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๓.๑.๕) ตองจัด ใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย
ใหรูวาเปนพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย เชน “รถเก็บ ขนขยะ” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรประกาศกําหนด
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ต องมี ส ถานที่ กํ าจั ด มู ลฝอยที่ เหมาะสม และเปน ไปตามหลัก เกณฑ
ที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๔.๒) ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดมูลฝอยใหชัดเจน
(๔.๓) ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๔.๔) ตองมีอุปกรณปองกันไมใหมูลฝอยฟุงกระจาย
(๔.๕) ตองมีบอฝงกลบมูลฝอย หรือเตาเผาขยะที่ ไดมาตรฐานที่ถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล หรือหลักวิศวกรรมที่ดี
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวมความไม ถู ก ต อ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส ง คืน คําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจงคําสั่งไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไ ดรับ อนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนัง สือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแลว ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอ
หรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย า งน อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง
หลัง จากที่ออกปฏิบัติง านขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับ น้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับ การบําบัด
หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(เชน ไลโซน ๕%) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ขณะทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
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(๒.๒) ตองควบคุมใหมกี ารทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูป ฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอยอยางนอยอาทิตยละ ๒ ครั้ง
(๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอย หรือน้ําเสียที่เกิดจากขยะเปยกหกเรี่ยราด ใหทําการเก็บกวาด
และทําการลางดวยน้ําสะอาดใหเรียบรอย
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ขณะทําการกําจัดมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๔.๒) ตองควบคุมใหมีการทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
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ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกู ตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข อ ๒๘ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตลาดไทรเป น ผู รั ก ษาการตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สุวิชญ หอยไธสง
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่
๑

๒

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์ เมตรลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๒) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน
๑) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๓) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๔) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บ
และขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยใบอนุญาตดําเนิน
กิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ
(๒.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
(๒.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป

๒๕๐
๑๕๐

เดือนละ
เดือนละ

๒๐
๔๐

เดือนละ

๒,๐๐๐

เดือนละ

๒,๐๐๐

ครั้งละ

๑๕๐
๑๕๐

ฉบับละ
ฉบับละ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

บัญชีอัตราค่าบริการขัน้ สูงท้ายข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
ลําดับที่
๑

๒

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตร
แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์ เมตรลูกบาศก์เมตรละ
(๑.๒) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน
๑) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๓) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๔) ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยใบอนุญาตดําเนิน
กิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ
(๒.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
(๒.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป

๒๕๐
๑๕๐

เดือนละ
เดือนละ

๔๐
๔๐

เดือนละ

๒,๐๐๐

เดือนละ

๒,๐๐๐

ครั้งละ

๑๕๐
๑๕๐

ฉบับละ
ฉบับละ

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน...................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ........................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...................................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท .........................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ............................................ ตารางเมตร
( ) กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ......................................................................
มีคนงาน ......................คน ใช้เครื่องจักรขนาด ................................แรงม้า
( ) กิจการตลาดที่มีการจําหน่าย ..................................(เป็นประจํา/ครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท..................................
ณ บริเวณ .....................................................โดยวิธีการ.................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที.่ ................................................................
....................................................................................................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่..............................................
....................................................................................................................................
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่................................................................
....................................................................................................................................
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่................................................
....................................................................................................................................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้วย ดังนี้ คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว.....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑) ....................................................................................................
๓.๒) ....................................................................................................
๓.๓) ....................................................................................................
๔) ...................................................................................................................
๕) ...................................................................................................................
๖) ...................................................................................................................
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ....................................................... ) /ต่ออายุใบอนุญาต
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้.............................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.......................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
วันที่........../...................................../..........
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ...................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
วันที่........../............................./............

แบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน...................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ........................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท.......................................................................พื้นที่ประกอบการ..........................................ตารางเมตร
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่ ..............หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................
ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ตามใบอนุญาต เล่มที่ .............../..................ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ..............
(๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................
(๓) พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
( ) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .........................................................
(......................................................)
ผูข้ อรับใบแทนใบอนุญาต

ใบอนุญาต
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที.่ .................../.....................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้ ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล
ชื่อ.......................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ ............................................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................................... หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย...................................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..................................... โทรศัพท์........................... โทรสาร...............................
๑. ดําเนินกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รบั ใบอนุญาต เพื่อดําเนินกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตลาดไทร
๓. ค่าธรรมเนียม…..............…………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่ …….…..เลขที่….............….
วันที่…………เดือน……….....................…….พ.ศ…………….
๔. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร
๔.๒ ..............................................................................................................................
๔.๓ ..............................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้ จนถึงวันที่................. เดือน .............................. พ.ศ....................
ออกให้ ณ วันที่................... เดือน.................................. พ.ศ.......................

(
)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

