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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริห ารสว นตําบลแมทะลบ โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“การจัด การสิ่ง ปฏิกูล ” หมายความวา กระบวนการดําเนิน การตั้งแตการรองรับ
การขน การบําบัดและการกําจัดสิ่งปฏิกูล
“สวม” หมายความวา ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล รวมทั้งตัวเรือนสําหรับปดบังขณะใชงาน
“สวมสาธารณะ” หมายความวา สวมที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดไวใหบุคคลทั่วไป
เขาใชบริหาร หรือสวมที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดเปนสวมสาธารณะ
“สวมชั่ว คราว” หมายความวา สวมบนยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
และหมายรวมถึงหองสวมบนแพ
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“การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล
แลวนํายังระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“การบําบัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การดําเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพ สิ่งปฏิกูล
ทั้งที่สูบจากสวมและสิ่งปฏิกูลจากระบบทอใหปราศจากพิษภัย การกอใหเกิดโรค สภาพอันนารังเกียจ
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
“การกําจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความวา การนําสิ่งปฏิกูลที่ผานการบําบัดแลวดําเนินการจัดการ
ตามความเหมาะสมหรือนําไปใชประโยชน
“ระบบบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความวา กระบวนการบําบัด
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลจากหลายอาคาร ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่รับสิ่งปฏิกูลบําบัดดวย
“กากตะกอน” หมายความวา สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการบําบัดสิ่งปฏิกูล
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบใหเปนอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ หรืออาจอนุญาต
ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
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บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนิน กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบ ริการเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ เขตพื้ น ที่ ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม ท ะลบ มอบให บุ ค คลอื่ น ดํ า เนิ น การแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
มอบใหบุคคลอืน่ ดําเนินการแทน จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัต ราคาธรรมเนียมการกําจัด สิ่ง ปฏิกูล
องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
การจัดการสิ่งปฏิกูลใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
(๓) เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคาร ตลาด สถานที่ เ อกชน หรื อ สถานที่ ใ ด ๆ
ตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๓.๑) อาคารหรือตัวเรือนสวมตองมีพื้นที่ ลักษณะโครงสราง และสวนประกอบ
ตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
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(๓.๒) มีแสงสวางเพียงพอ
(๓.๓) มีโถสวมแบบนั่งยองหรือนั่งราบ ตองติดตั้งทอระบายกาซขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๒.๕ เซนติเมตรที่ฐานสวมหรือทอสงสิ่งปฏิกูลที่อยูใกลโถสวม โดยเดินทอออกไปดานนอกผนัง
เพื่อแกปญหากลิ่นเหม็นยอนจากระบบทอสงสิ่งปฏิกูล
(๓.๔) ตองมีระบบกําจัด สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ หรือมีทอรับ สิ่ง ปฏิกูลสงไปยัง
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม
(๓.๕) ตองบํารุงรักษาและดูแลความสะอาดหองสวมตามหลักสุขาภิบาล ดังนี้
(๓.๕.๑) ทํ า ความสะอาดพื้ น ผนั ง เพดาน โถส ว ม โถป ส สาวะ
ที่กดวาลวเปดน้ําของโถสวมและโถปสสาวะใหสะอาด
(๓.๕.๒) มีน้ําใชที่สะอาด เพียงพอ ดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง
(๓.๕.๓) มีสายฉีดน้ําชําระที่ใชงานได มีอางลางมือพรอมกอกน้ําที่ใชการได
มีสบู มีกระดาษชําระ มีที่รองรับมูลฝอย
(๓.๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ตลาด สถานที่เอกชน หรือสถานที่ใด ๆ
ที่จัดใหบริการหองสวมสาธารณะ
(๓.๖.๑) ตองจัดใหมีหองสวมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
ตองบํารุงรักษาและดูแลความสะอาดตามหลัก สุขาภิบาล
(๓.๖.๒) ผูใชบริการหองสวมสาธารณะตองดูแลความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล
(๓.๖.๓) จัดใหมีหองสวมสาธารณะสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎกระทรวงว า ด ว ยการกํ า หนดสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในอาคาร
ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร กรณีที่อาคารที่ไมเขาขายตามกฎหมายควบคุม อาคาร
ใหจัดโถสวมแบบนั่งราบอยางนอยหนึ่งที่ และมีราวจับสําหรับชวยพยุงในเวลานั่งและลุก
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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ขอ ๑๐ ผู ใ ดประสงค จ ะเป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
จะตองยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญ ญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๐ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน
กลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตอ งจั ด ให มี ก ารแสดงข อ ความที่ ตั ว พาหนะขนถ า ยสิ่ง ปฏิ กู ล
ใหรูวาเป น พาหนะขนถายสิ่ง ปฏิกูล เช น “รถดู ด สิ่งปฏิกูล ” เปน ตน และตอ งแสดงเลขทะเบีย น
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณี ที่ ไ ม มี ร ะบบกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ของตนเอง ต อ งแสดงหลั ก ฐานว า
จะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
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(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําสิ่งปฏิกูลที่เก็บ ขนไดไปที่ที่สําหรับกําจัด
และตองมีสถานที่สําหรับกําจัดสิ่งปฏิกูลเปนของตนเอง ที่ตั้งของสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลตองเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน
และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ที่นําไปกําจัด เวน สถานที่นั้นเปน ของตนเอง
แสดงหลักฐานการเปนเจาของ หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบกําหนดให แลวแตกรณี
(๒.๒) ต อ งมี ร ะบบบํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล รวมด ว ยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง
ดังตอไปนี้ ระบบหมักชนิดไรอากาศ (Anaerobic Digestion) หรือระบบตะกอนเรง (Activated Sludge)
หรือระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง (Vertical-flow Constructed Wetland) หรือระบบบอผึ่ง
หรือบอปรับเสถียร (Stabilization Ponds) หรือการใชระบบอื่นใดที่สามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการ
และสามารถปองกันพิษภัย การกอใหเกิดโรค สภาพอันนารังเกียจ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได
และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรื อไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธี การ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจ าพนักงานทองถิ่น รวบรวมความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต
หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
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ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทํ า การดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ต อ งควบคุ ม ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูด น้ําสะอาดจากถัง เพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูด สิ่ง ปฏิกูล 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
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด
หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(เชน ไลโซน ๕%) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สุ ข าภิ บ าลของระบบที่ นํ า มาใช ต อ งตรวจสอบ
ควบคุมระบบในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ใหมีประสิทธิภาพ พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ รวมถึงตองปฏิบัติ
ตามมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน
(๒.๒) การบํ า บั ด และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ไม ว า จะใช วิ ธี ก ารใดตามข อ ๓.๒
หรือโดยวิธีการอื่นใด การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลแลวไปใชประโยชน
ทางการเกษตรกอนนําออกจากระบบ โดยถาเปนระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่จะตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง
ของอาคารแตละประเภทตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และถาเปนระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลรวมใหใช ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ
ของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
(๒.๓) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเครงครัดเมื่อพบวามีปญหาไมวากรณีใด ๆ
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํา หนด ให ชํา ระคา ปรั บ เพิ่ม ขึ้น อี กร อยละยี่สิ บ ของจํา นวนคา ธรรมเนี ยมที่ค างชํา ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลแมทะลบ
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห งทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๓ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญาตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
เก็บ ขนสิ่งปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กอนจันทร ศรีชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
ลาดับ

รายการ

1
๑.1

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
ค่าเก็บและขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
ลูกบาศก์เมตรแรก หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดาเนินการกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
รับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
อัตราค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งละ

2
2.1
2.2
3

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

5๐๐

5,000
7,500
600

สม. 1
คาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดปฏิกูล
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ พ.ศ. 2561
เขียนที่.................................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.............................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................โทรสาร...............................................
ยื่ นค าขอรั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการเก็ บ ขน ก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลต่ อนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลแม่ ทะลบ
พร้อมคาข้อนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ....................................)
ที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ
1) ...........................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
แผนผังที่ตั้งประกอบกิจการขน เก็บ กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(......................................................)

สม. 2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ เก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูล
เล่มที่................เลขที่..................ปี...................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้......................................................................................................................
อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร.................................................
(1) ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................................................
ค่าธรรมเนียม......................................บาท (..................................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ. .................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.............................................................................................จานวนคนงาน................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร.................................................
(2) ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ เฉพาะผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต เพื่ อ ด าเนิ น กิ จกรรมภายในเขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบลแม่ทะลบ
(3) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
และปฏิบั ติการอื่นใดเกี่ย วด้ว ยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อบัญญัติและคาสั่งของท้องถิ่น
(๓.๒) หากปรากฏในภายหลังว่า การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. ....................
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. ....................
...........................................................
(..........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาตครั้งที่...................

การต่อใบอนุญาตครั้งที่...................

การต่อใบอนุญาตครั้งที่...................

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่................................................
ค่าธรรมเนียม...........................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......เลขที่..........
ลว...................................................
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
.......................................................
.......................................................

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่................................................
ค่าธรรมเนียม...........................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......เลขที่..........
ลว...................................................
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
.......................................................
.......................................................

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่................................................
ค่าธรรมเนียม...........................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......เลขที่..........
ลว...................................................
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
.......................................................
.......................................................

(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........

(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........

(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........

(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........
.........................................................
...
(...........................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
......./........../........

สม. 3
คาขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ พ.ศ. 2561
เขียนที่.................................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า..............................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................โทรสาร...............................................
มีความประสงค์ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ทะลบ พร้อมคาข้อนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ...................................)
ที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ
1) ...........................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(...........................................................)

สม. 4
คาขอใบอนุญาตทั่วไป
การเก็บ ขน กาจัดสิ่งปฏิกูล
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ พ.ศ. 2561
เขียนที่.................................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............ ....................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................โทรสาร...............................................
มีความประสงค์..................................................................................................... ..........................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ...........
.........................................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ....................................)
ที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองถูกต้อง
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ
1) ...........................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอใบอนุญาต
(......................................................)

