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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าแร้งออกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกและนายอาเภอบ้านแหลม
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มู ลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใช่ เป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก
เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยตามข้อ ๗ ก็ได้
ความในข้อนี้และข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
แต่ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดาเนินการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว
แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ ๗ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดด าเนิ น กิ จ การรั บ ท าการเก็ บ ขน หรือ ก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล หรือ มู ล ฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บในการเก็ บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๒) ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย
(๓) ทาการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ขุด หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในที่รองรับ
รถขน หรือสถานที่ พัก ปฏิ กูลหรือมู ลฝอยใด ๆ ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลท่ าแร้งออก เว้นแต่
เป็ น การกระท าของเจ้ าหน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลท่ า แร้งออก หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมาย
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ค รอบครองอาคารหรือ สถานที่ ใด ๆ ต้อ งจัด ให้มี ที่รองรับ สิ่งปฏิกู ล
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้ น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ รวมถึงต้องรักษาบริเวณอาคาร
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาชนะที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดกันแมลง
และสัตว์ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดควรทาการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปทาการกาจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ าสิบห้าวัน
หรือเมื่อได้ปดิ ประกาศกาหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่
ของเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรือ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตจากเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น แล้ วฝ่ ายเดี ย วเท่ านั้ น
เก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยจากอาคารสถานที่ ห รื อ บริ เวณนั้ น ๆ โดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขน
ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
หมวด ๒
ใบอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การขอใบอนุญาต
ข้อ ๑๒ ห้ามผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือจากัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับและประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะดาเนิ นกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก ารให้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกกาหนด (แบบ สม. ๑) ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาทะเบียนรถ
(๔) สาเนาหลักฐานที่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องออกให้ที่แสดงว่าได้รับอนุญ าต
ให้ประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต
(๕) เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบอนุ ญ าตเดิ ม ที่ ห มดอายุ รวมถึ ง เอกสาร
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่ามีความจาเป็นในการพิจารณาประกอบการขอใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) หลักฐานที่แสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
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(๑.๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๒.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนสิ่งปฏิกูลต้องปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น แสง
แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิดเปิดอยู่ด้านบน
(๑.๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
(๑.๒.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
(๑.๒.๕) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด
น้ายาฆ่าเชื้อโรค
(๑.๓) ต้ อ งจั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยางหุ้ ม สู ง ถึ ง แข้ ง
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูล
ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) หลักฐานที่จาเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
(๒.๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๒.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน
(๒.๒.๒) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๒.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(๒.๒.๔) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๒.๒.๕) สถานที่และวิธีการในการกาจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓.๑) หลักฐานที่จาเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
(๓.๒) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๓.๒.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกาจัด
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(๓.๒.๒) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๓.๒.๓) วิธีการป้ องกั นไม่ ให้ เกิดอั นตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓.๓) รายละเอียดในการดาเนินกิจการ ดังนี้
(๓.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดาเนินกิจการกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้
ในการดาเนิ น กิจการดังกล่าวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญ าตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด
หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการ
และเงื่อนไขใด
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดาเนินกิจการขั้นต้น ดังนี้
(๔.๑) จานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมีและหน้าที่โดยสังเขป
(๔.๒) จานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ขน
(๔.๓) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดาเนินกิจการดังกล่าวสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ ข ออนุ ญ าตและโดยมี ภ าระติ ด พั น หรื อ ไม่ อ ย่ า งใด หรื อ สิ่ ง ใดที่ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น
ที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
ข้อ ๑๕ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอใบอนุญาตจะตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ
ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถกู ต้องหรือความไม่สมบูรณ์เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกกาหนด
(แบบ สม. ๒) หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับคาขอและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนด
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ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
โดยจะแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากไม่มารับภายในกาหนดเวลากาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกเท่านั้น
ส่วนที่ ๒
การขอต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกกาหนด
(แบบ สม. ๓) ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวันพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๓
เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
กรณีที่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงเลยระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งจะต้องเสียเงินเพิ่ม
ห้าสิบบาทต่อเดือน เศษของเดือนถ้าตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นไปให้คิดเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง
ส่วนที่ ๓
การขอใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกกาหนด
(แบบ สม. ๑/๑) ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ ทราบถึ ง การสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด
แล้วแต่กรณี พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมในการขอใบแทนฉบับละหนึ่งร้อยบาทและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทาลาย หรือ
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชารุดในสาระสาคัญ
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
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ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออกกาหนด
(แบบ สม. ๒/๑) โดยประทับตราหรือพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกสีแดงว่า “ใบแทน”
(๒) บันทึกด้านหลังสาเนาคู่ฉบับของใบอนุญาตเดิม ระบุวันเดือนปี เล่มที่ เลขที่
และสาเหตุที่ออกใบแทน
ส่วนที่ ๔
การประกอบกิจการ การพักใช้ การเพิกถอน และการเลิกกิจการของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ ในระหว่ า งการประกอบกิ จ การผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้
โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ ยานพาหนะที่ ใช้ ป ระกอบกิ จ การ หรื อ สถานที่ ป ระกอบกิ จ การ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๒ ในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตต้องกาหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งประกอบกิ จ การให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ มี ค วามปลอดภั ย
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคาแนะนาหรือคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้
หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และการไม่ปฏิ บัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้ นก่อให้เกิด อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒๖ กรณีที่มีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะทาเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ สาหรับวิธีการแจ้งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า
จะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๘ เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต่ อ ไปให้ แ จ้ ง บอกเลิ ก
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับส่งคืนใบอนุญาตด้วย
หมวด ๓
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ ๒๙ อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้
อั ต ราค่ าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งให้ ใช้ กั บ การให้ บ ริ การขององค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลท่ าแร้ งออก
รวมถึ งการให้ บ ริก ารของบุ ค คลอื่ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ าแร้ งออกมอบให้ ด าเนิ น การแทน
หรืออนุญาตให้ดาเนินการด้วย
ข้อ ๓๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าแร้งออก
หมวด ๔
แบบพิมพ์
ข้อ ๓๑ แบบพิมพ์ที่ใช้ตามข้อบัญญัตินี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาต (แบบ สม. ๑)
(๒) คาขอรับใบแทนใบอนุญาต (แบบ สม. ๑/๑)
(๓) ใบอนุญาต (แบบ สม. ๒)
(๔) ใบแทนใบอนุญาต (แบบ สม. ๒/๑)
(๕) คาขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ สม. ๓)

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ผู้ป ระกอบกิจการที่ ต้องได้ รับใบอนุญ าตจึงจะประกอบกิ จการได้ต ามข้อบั ญ ญั ติ นี้
แต่ยังไม่ได้ข้อหรือมีใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
บาเพ็ญ ศิลประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแร้งออก

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาแรงออก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับ

ประเภท

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
๑.๑ ค า เก็ บ และขนอุ จ จาระหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ครั้ ง หนึ่ ง ๆ เศษของลู ก บาศก เ มตร
หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณและมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ
๑.๔ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
๒.๑ ใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น กิ จ การในการรั บ ทํ า การเก็ บ ขน สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
- รับทําการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย
ครั้งละ
- รับทําการกําจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
ครั้งละ
- ใบแทนใบอนุญาต (กรณีฉบับจริงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด)
ฉบับละ

คาธรรมเนียม
(บาท)
๑๒๐

๒๐
๓๐
๔๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๗๐
๒๕๐
๓๕๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๒๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐

