ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒
หลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
**************************
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

๓
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕62
______________________________________
โดยที่เป็ นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ใส ว่าด้วยการจัดการสิ่ งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใสและนายอาเภอเมืองพะเยา จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 255๙”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ( ตามนัย ม.7 (๔) แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540)
ข้ อ 3 บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้า พนัก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ง ตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ให้เป็น
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ก็ได้

๔
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่ มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย หรื อเขตพื้นที่ที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลแม่ใสมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ค รอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัด สิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจั ด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจัดไว้ให้
ทั้งนี้ ห ากพบผู้ กระทาในพื้นที่ใ ดในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลแม่ใสให้ คณะกรรมการ
หมู่บ้านนั้นๆ ทาการเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท
(2) เจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครองอาคารหรือสถานที่ ใดๆ ต้องมีการคัดแยกขยะและต้องจัดให้ มี
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด ดังนี้
ให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
ก. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผักผลไม้ ใบไม้กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์
ให้นาไปหมักในถังขยะเปียก ถังหมัก ในเสวียนหรือคอกที่แยกไว้ต่างหาก
ข. ขยะขายได้ ได้แก่ ขวด กระดาษ พลาสติก เหล็กโลหะ อลูมิเนียมฯลฯ ให้แยกไว้ขายแก่
ผู้ที่รับซื้อของเก่า
ค. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟเก่า กระป๋องยาฆ่าแมลง ให้คัดแยก
แล้วนามารวมไว้ที่ถังขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสดาเนินการรวบรวมและจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชนดาเนินจัดการอย่างถูกวิธี
ง. ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ถุงแกง ถุงขนมกรุบกรอบ
ซองบะหมี่ กาแฟ ถุงนม ผงซักฟอก น้ายาปรับผ้านุ่ม หลอดกาแฟและพลาสติกอื่นๆ กระสอบฟางเก่า กล่องนม
กล่องเครื่องดื่ม เข้าสู่ระบบการคัดแยกของชุมชนเพื่อขายต่อบริษัทเอกชนที่รับซื้อ
จ. ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือดหรือ
สารน้ าจากร่ างกายให้ คัดแยกและมอบหมายให้ โ รงพยาบาลส่ งเสริมสุ ข ภาพตาบลรวบรวมและส่ งกาจัดให้ ถู ก
สุขลักษณะ
(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ให้มีส่วนร่วมลดขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการจัดงานในชุมชน

๕
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิ กูลหรือขยะมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสจะต้อง
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสประกาศกาหนด
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.1.5) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายา
ฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%)
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า
เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสประกาศกาหนด
(1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูล
ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๑.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๑) แผนงานดาเนินการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๑.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกาจัด
(๒.๑.๒) วิธีการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๒.๑.๓) วิ ธี ก ารป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตราย การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทัง้ สุขอนามัยของประชาชน
(๒.๒) รายละเอียดในการดาเนินกิจการ ดังนี้
(๒.๒.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดาเนินกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
(๒.๒.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๒.๓) แสดงหลั ก ฐานรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และโรงงานที่ จ ะใช้ ใ นการ
ประกอบกิจการดังกล่าวว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรื อไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
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(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) แผนงานการดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย ดังต่อไป
(๓.๑.๑) ประเภทมูลฝอยที่ต้องเก็บ ขน
(๓.๑.๒) วิธีการเก็บ ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๓.๑.๓) วิ ธี ก ารป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การควบคุมเหตุราคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์ สินที่จะใช้ในการดาเนินกิจการข้างต้น
ดังนี้
(๓.๒.๑) จานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป
(๓.๒.๒) จานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ขน
(๓.๓) สถานที่รวบรวมมูลฝอย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินกิจการดังกล่าวสิ่งใดที่เป็น
กรรมสิ ทธิ์ ข องผู้ ขออนุ ญ าต และโดยมี ภ าระติ ด พั นหรื อ ไม่ อย่ า งใด หรื อ สิ่ งใดที่ เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องบุค คลอื่ น ที่
ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๔) หลักฐานอื่นใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 12 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญาตหรือมีห นังสื อแจ้งคาสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้ว ยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถู กต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อ นุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนั งสื อแจ้ ง การขยายเวลาและเหตุ จ าเป็ น แต่ ล ะครั้ ง ให้ ผู้ ข ออนุญ าตทราบก่ อ นสิ้ นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ 13 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
การอนุ ญาตจากเจ้ าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่ าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ 14 ในการดาเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ขณะทาการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจาวัน
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(1.2) ทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทาการดูดน้าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%)
(1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย่ า งน้ อ ยวั น ละ 1 ครั้ ง หลั ง จาก
ที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สาหรับน้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน
5%) แล้วทาการล้างด้วยน้าสะอาด
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิ กูลหรือมูลฝอย หรือการกาจัดมูลฝอย
ตามข้อ ๑๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ ๑๐ ตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการตามที่ได้ รับ
อนุญาต
(๒.๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๑
(๒.๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒.๔) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพแวดล้อม
ตามคาแนะนาหรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ งระเบียบข้อบังคับและคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ข้อ 15 บรรดาใบอนุ ญาตที่ออกให้ ตามข้อบัญญัติ นี้ให้ มีอายุห นึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 16 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิ จการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่ าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แม่ใส
ข้อ 18 ผู้ได้รั บใบอนุ ญาตให้เป็นผู้ดาเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
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สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตน าส าเนาบั น ทึ ก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือช ารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส าธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัติ นี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่ร ะบุ ไว้ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ องที่ กาหนดไว้เกี่ ยวกั บการประกอบกิจ การตามที่ได้ รับใบอนุ ญาตตามข้อบั ญญัติ นี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 23 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ ตอบ
รับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส มอบให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด

๙
ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ใสในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 28 ให้น ายกองค์การบริห ารส่วนตาบลแม่ใสรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้ มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕62

(ลงชื่อ)
( นายสันติ สารเร็ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
-เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

)
นายอาเภอเมืองพะเยา

๑๐
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ การขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕62
ลาดับ
รายการ
๑. อัตราค่าเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา๒๐(๔)

บาท

๑.๑ - ค่ า เก็ บ และขนอุ จ จาระหรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ครั้ ง หนึ่ ง ๆ เศษของลู ก บาศก์ เ มตรหรื อ
ลูกบาศก์ เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
๕๐
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
๒๕
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
1.2 ค่าเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจารายเดือน
40
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
- ที่มปี ริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
40
ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือหรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร
2,000
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
2,000
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ 150บาท
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครัง้ ละ 150บาท
ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
๒.

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๙
ก. รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
ข. รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ

3,๐๐๐
3,๐๐๐

อัตราที่กาหนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.๒๕๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

