
 หนา   ๑๑ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลทับสะแกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

และนายอําเภอทับสะแก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก   

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๘  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  จะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 

การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้   

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  จัดไวให   

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ ๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับสะแกประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๘  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถสูบสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้   

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม  ปกปดมิดชิด  สามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลง  มีอุปกรณหรือฝาปด - เปดถังท่ีสนิทอยูดานบน  และสามารถรับแรงดัน 

จากการสูบส่ิงปฏิกูลได   

    (๑.๑.๓)  ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูล  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๔)  มีปมสูบส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย

ซึ่งอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

    (๑.๑.๕)  ตัวถังรถสูบส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”   

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท  และเลขทะเบียนใบอนุญาต  ที่ดานขางทั้ง  ๒  ดาน  

ของตัวถังรถท่ีเห็นไดชัดเจนและมีขนาดตัวอักษรไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลทับสะแกประกาศกําหนด 

   (๑.๒)  ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  และน้ํายาดับกล่ิน 

   (๑.๓)  ตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง   
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   (๑.๔)  ผูประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูล  จะตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปบําบัดและมีหลักฐานท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่บําบัดนั้น  เวนแตจะมีระบบบําบัด 

ของตนเอง   

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิ

ใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

   (๒.๒)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล   

    (๒.๒.๑) ที่ไม กอใหเกิดการปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรค 

ไปยังพ้ืนดินแหลงน้ําน้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร   

    (๒.๒.๒) ไม เปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและ 

สัตวพาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓) ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือ

กอใหเกิดเหตุคําราญ   

    (๒.๒.๔) อื่น  ๆ   ตาม ท่ี เจ าพนักงานทองถิ่ น โดยคํ าแนะนํ าของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

   (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน   

ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

   (๒.๔)  ผู ได รับอนุญาตและผูปฏิบัติ งานตองไดรับการอบรมเกี่ ยวกับ   

“สุขลักษณะของการจัดการส่ิงปฏิกูล”  ตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม เกินสองครั้ ง   

ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

   (๑.๑)  ขณะทําการสูบส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทายางหุมแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหุมแขง  

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอ  หรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากสูบส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการสูบน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

   (๑.๖)  หามนํารถไปใชในกิจการอื่น   

   (๑.๗)  ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน   

   (๑.๘)  ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ   

   (๑.๙)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๑)  ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  และดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล

ตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๒)  การปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง  

และสวมผาปดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน   

   (๒.๓)  ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  

ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

   (๒.๔)  เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

   (๒.๕)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแกเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณี ท่ี เปนการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทับสะแก   

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   



 หนา   ๑๘ 
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  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแกในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสะแกรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โชต ิ เงินแทง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับสะแก 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)  

 (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน  

    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไมเกิน ๒๐ ลิตร                                 เดือนละ  ๒๐ บาท 

    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
      คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตรหรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร       เดือนละ  

 

๒๐ บาท 

    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
      แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                          เดือนละ  

 

๑,๕๐๐ บาท 

    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
      คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรอืเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ                                                       

 

๒,๐๐๐ บาท 

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว  

    - ครั้งหน่ึง ๆ ไมเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร                                 ครัง้ละ  ๑๕๐ บาท 

    - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
      หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                ลูกบาศกเมตรละ  

 

๑๕๐ บาท 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  

 (ก) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

    - รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล                                     ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

    - รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                             ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
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