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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒
------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก วาดวยการจัดการสิง่ ปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ เทศบาลตําบลบางกระทึก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
บางกระทึก และโดยไดรบั อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวันทีไ่ ดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบางกระทึกแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
บางกระทึก เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหยกเลิกบรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ขอระเบียบ คําสั่งอื่นที่ไดบญ
ั ญัตไิ วกอนแลวหรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินแี้ ทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรบั การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๒
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ ซึ่ง
ตราโดยราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก เปนอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตําบลบางกระทึกแตฝายเดียวเทานั้น
ขอ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลตําบลบางกระทึก อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามขอ ๕ หรือ ดําเนินการตามวรรคหนึ่งวรรคใดแทนได ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบล
บางกระทึก หรือ อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดาํ เนินกิจการกําจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ได
ขอ ๗ หามมิใหผูใดทําการ ถาย เท ทิ้ง หรือ ทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ เปนตนวา ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา นอกจากในที่ที่ซึ่งเทศบาลตําบล
บางกระทึกกําหนดจัดไวให หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย ที่เทศบาลตําบลบางกระทึกจัดไวให
ขอ ๘ เจาของ หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และเหมาะสม ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข แจง /ประกาศกําหนด
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกูล
และมูลฝอย ใหเทศบาลตําบลบางกระทึก มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการ และระเบียบการ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ ๑๙
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบางกระทึก ได
ขอ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ซงึ่ อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลบาง
กระทึก ทุกครัวเรือน ที่เทศบาลตําบลบางกระทึกไดดําเนินการจัดบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยไวในพื้นที่ จะตองชําระคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน แกเทศบาลตําบลบางกระทึก ตาม
อัตราที่กําหนดไวทา ยเทศบัญญัตนิ ี้
และเทศบาลตําบลบางกระทึกอาจดําเนินการหยุดใหบริการเก็บ ขน มูลฝอย แกเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ในกรณีดังตอไปนี้
ก) หากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ซงึ่ อยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
และ กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบางกระทึก มิไดมีการชําระคาธรรมเนียมการ
ใหบริการเก็บ ขน แกเทศบาลตําบลบางกระทึก ตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ โดยมียอดคง
คางตั้งแต ๒ เดือนขึ้นไป สําหรับขยะที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร และ มียอดคงคางตั้งแต
๓ เดือนขึ้นไป สําหรับขยะที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ข) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการ ไดแจง
ยกเลิกการบริการเก็บ ขน และ กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย ของเทศบาลตําบลบางกระทึก อยางเปน

๓
ลายลักษณอักษร
ขอ ๑๑ หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงที่รองรับมูลฝอย
ขอ ๑๒ หามมิใหผูใด ทําการถาย เท ขนหรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน เรือขน
สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบางกระทึก เวนแตเปนการกระทําของ
พนักงานหรือเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดทําการขน ถาย เท คุย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน
หรือ สถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลตําบลบางกระทึก เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน หรือ
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๔ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะมิดชิด ไมรวั่ ไมซึม และไมมีกลิ่น
เหม็นรั่วออกมาขางนอก และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว มีฝาปดมิดชิด กันแมลงและสัตวได ตามแบบซึ่ง
พนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองรักษาบริเวณอาคาร หรือ
สถานที่นนั้ ไมใหมีการถาย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๖หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่
ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๗ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา อาคาร สถานทีห่ รือบริเวณใด ควรทําการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไป
ยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณนั้น ๆ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน หรือเมื่อ
ไดทาํ การปดประกาศไวในที่เปดเผย กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยไมนอยกวา
๓ แหง เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวนั ประกาศแลว เจาของหรือผูครองครองอาคารสถานที่ หรือ
บริเวณใดๆ จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแลวฝายเดียวเทานั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตาม
อัตราที่ไดกาํ หนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ ๑๕ ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยการเผา ฝง หรือโดยวิธีอื่นใดทีไ่ มขัดตอสุขลักษณะ
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ทําเปนธุรกิจ
พนักงานทองถิ่น

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบ สม.๑ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังนี้
(๑)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๔
(๒)สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓)อื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึก แจง/ประกาศกําหนด
ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล จะตองขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนการดําเนินการ ซึ่งจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑.๑) รถสูบ/ดูดสิ่งปฏิกูล(รถดูดสวม) ตองมีคุณลักษณะดังนี้
๑.๑.๑) ไดรับการอนุญาตจากรมการขนสงทางบก
๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชบรรจุ / ขนถายสิง่ ปฏิกูลตองปกปดมิดชิด ไมรั่วซึมสามารถ
ปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีอปุ กรณหรือฝาปด – เปดถังที่สนิทอยูดานบน และสามารถรับ
แรงดันจากการสูบสิ่งปฏิกูลได
๑.๑.๓) มีปมสูบ / ดูดสิ่งปฏิกูลชนิดเฮพวี่ ดิวตี้(heavy duty) ที่สามารถสูบของแข็งและมี
การติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย ซึ่งอยูในสภาพทีใ่ ชการไดดี
๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชสูบ / ดูดสิ่งปฏิกลู ตองอยูในสภาพทีด่ ี ไมรวั่ ซึม
๑.๑.๕) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังใสน้ํา ไมกวาด น้าํ ยาฆาเชื้อโรค
(เชน น้ํายาไลโซน ๒ % เปนตน) และน้ํายาดับกลิน่
๑.๑.๖) ตัวถังรถสูบสิ่งปฏิกูล ตองมีขอความวา “รถสูบ/ดูดสิ่งปฏิกูล” ชื่อบริษัท หรือ
เจาของกิจการ หมายเลขโทรศัพท และเลขทะเบียนใบอนุญาต (กรณีที่ตองขอใบอนุญาตหลายทองถิ่น ให
พิมพเฉพาะเลขทะเบียนใบแรก สวนใบอืน่ ๆ ใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไวทรี่ ถเพื่อการตรวจสอบ
ดวย) ที่ดา นขางทั้ง ๒ ดานของตัวถังรถที่เห็นไดชดั เจน และมีขนาดตัวอักษรไมนอ ยกวา ๑๐ เซนติเมตร
๑.๑.๗) ตองมีชุดปฏิบตั ิงาน ประกอบดวยเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมแขง
สําหรับผูปฏิบตั ิงาน
๑.๑.๘) ผูป ระกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล จะตองระบุแหลงที่จะนําสิ่งปฏิกูลไปบําบัด และ
มีหลักฐานที่แสดงวาไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่บําบัดนั้น เวนแตจะมีระบบบําบัดของตนเอง ทั้งนี้
ระบบบําบัดสิง่ ปฏิกูลจะตองมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยกําหนด หรือแบบอืน่ ที่กรมอนามัยใหการ
รับรอง
๑.๑.๙) มีอตั ราคาบริการที่จะเรียกเก็บไดชัดเจน และ ไมเกินจากบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
แนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ ตองไมเกินอัตรา
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูล
ฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๑.๒) ผูประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตตองปฏิบัตใิ หถูกสุขลักษณะ ดังนี้
๑.๒.๑ ขณะที่ทําการสูบสิ่งปฏิกูล ผูปฏิบตั ิงานตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทายาง
หุมแขง และใชน้ํายาดับกลิน่ เพื่อปองกันการรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียงดวย
๑.๒.๒ เมื่อทําการสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว ใหทําความสะอาดทอ หรือสายดูดสิ่งปฏิกูล โดย
การดูดน้ําสะอาดจากถัง และทําความสะอาดดานนอกของทอหรือสายที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล ดวยน้าํ ยาฆาเชื้อดวย

๕
๑.๒.๓ กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชือ้ แลวทําความสะอาด
ดวยน้ําอีกครั้งหนึ่ง
๑.๒.๔ รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ใหบริการแลว ตองทําความสะอาดภายในตัวถังอยางนอยวันละ
๑ ครั้ง และน้ําเสียที่เกิดจากการลาง ตองกําจัดโดยระบบบําบัดน้าํ เสีย หรือปลอยลงสูลานทราบซึมชนิด
รองซึม โดยตองอยูหางจากแหลงน้ําดื่มน้าํ ใช ไมนอยกวา ๓๐ เมตร
๑.๒.๕ ตองทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทายางหุมแขงทุกวันที่ใช
ปฏิบัติงาน
๑.๒.๖ ผูประกอบกิจการ ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบตั ิงานอยางนอยปละ
๒ ครั้ง โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
๑.๒.๗ หามนํารถสูบสิ่งปฏิกูลไปใชในกิจการอื่น และตองดูแลมิใหขอความที่พิมพบน
ตัวถังรถลบเลือน
๑.๒.๘ ผูไ ดรับอนุญาต และผูปฏิบตั ิงานตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับ”สุขลักษณะของการ
จัดการสิ่งปฏิกูล” ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด/ประกาศ
ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ กําจัดสิ่งปฏิกูลจะตองขออนุญาตตอ
เจาพนักงานทองถิ่นกอนการดําเนินการ ซึ่งจะตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลชัดเจน
(๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และเหมาะสม ตามแบบทีก่ รม
อนามัยกําหนด หรือแบบอืน่ ที่กรมอนามัยใหการรับรอง
(๓) ตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่เทศบาลตําบลบางกระทึก ประกาศกําหนด
ค. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน มูลฝอย จะตองขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนการดําเนินการ ซึ่งจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองมีพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
๑.๑.๑) ไดรับการอนุญาตจากรมการขนสงทางบก
๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ ขน มูลฝอย ตองปกปดมิดชิด สามารถปองกันกลิ่นและสัตว
แมลงพาหะนําโรคได
๑.๑.๓) ตองจัดใหมีการแสดงขอความทีต่ ัวพาหนะเก็บ ขน มูลฝอย ใหรูวาเปนพาหนะเก็บ
ขน มูลฝอย เชน “รถเก็บ ขน มูลฝอย ” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อ
หนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษทั หรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน
ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึก แจง/ประกาศกําหนด
(๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับผูป ฏิบัติงาน
(๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวา จะนําสิ่งปฏิกูลไป
กําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๔) มีอัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บไดชดั เจน และ ไมเกินจากบัญชีอตั ราคาธรรมเนียม
แนบทายเทศบัญญัตินแี้ ละตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย อัตราคาธรรมเนียมการ

๖

ง. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ กําจัด มูลฝอย จะตองขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนการดําเนินการ ซึ่งจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองมีสถานที่กําจัด มูลฝอยชัดเจน
(๒) มีระบบกําจัดมูลฝอย ทีถ่ ูกตองตามหลักสุขาภิบาล และเหมาะสม
(๓) ตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่เทศบาลตําบลบางกระทึก ประกาศกําหนด
ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรบั คําขอรับใบอนุญาต หรือ คําขอตออายุใบอนุญาต
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไม
ถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑนั้นทั้งหมด ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง หรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และใน
กรณีจําเปนทีจ่ ะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง หรือ ความไม
สมบูรณ ใหทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรบั คําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญาต(แบบ สม. ๒) หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต
พรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตามที่กาํ หนดในเทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน
๑๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนวันสิน้
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต(แบบ สม. ๒) ตามขอ ๒๑ พรอมชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตฯิ นี้ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมไดมารับใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาดังกลาว โดย
ไมมีเหตุอันสมควรให ถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูบริการรายใด จะตองทําเปนหนังสือแจง
พนักงานทองถิ่นภายในกําหนด ๓๐ วัน กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม
ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัตดิ ังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ ตลอดเวลาทีย่ ังดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(๒) ปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ไดยื่นไวตามขอ ๒๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสัง่ เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ
และประกาศของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอายุ ๑ ป นับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบางกระทึกเทานั้น

๗
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ สม.๓ กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยนื่ คําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ โดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ผูทไี่ ดรับใบอนุญาตตามขอ ๒๑ ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม
อัตราที่กําหนดไวทา ยเทศบัญญัตนิ ี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนัน้
ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๒๐ ของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คาชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบออกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียม และ คาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียม และ คาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาล
ตําบลบางกระทึก
ขอ ๒๘ ผูที่ไดรับใบอนุญาต ใหเปนผูด ําเนินกิจการตามเทศบัญญัตนิ ี้ จะพึงเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กาํ หนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ ๒๙ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงา ย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๐ เมื่อผูร ับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบ สม.๔
ขอ ๓๑ หากผูร ับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามแบบ สม.๔
ขอ ๓๒ ในกรณีท่ใี บอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรบั
ใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ สม.๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมนําหลักฐานดังตอไปนี้
มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
(๑) กรณี.ใบอนุญาตสูญหาย ใหผยู นื่ คําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําเอกสารสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย (สถานีตํารวจ) มาแสดงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สาํ คัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

๘
(๑)การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สม.๒ โดยประทับตราสีแดงคํา
วา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
ผูที่ไดรบั มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒)ใหใชใบแทนอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓)บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูก
ทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ป ของใบแทนใบอนุญาต
(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ ใหใชแบบ สม.๔
ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินไี้ มปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ิไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน ๑๕ วัน
ขอ ๓๕ เจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฎวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาต ตัง้ แต ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓)ไมปฏิบตั ิหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ และ
การไมปฏิบตั ิ หรือ ปฏิบตั ิไมถูกตองนัน้ กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๖ คําสัง่ พักใชใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรบั ใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสง
คําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปด คําสั่งไวในทีเ่ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมลิ ําเนา หรือสํานักทําการ
งานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรบั ใบอนุญาต นั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คาํ สัง่ ไปถึง หรือ
วันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๓๗ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวนั ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ของเทศบาลตําบลบางกระทึก หรือเขตพื้นที่การใหบริการของ
ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ ๙ ตองดําเนินการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด

๙
ขอ ๓๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิน่
เพื่อใหปฏิบตั หิ นาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลบางกระทึก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๔๐ ผูใดฝาฝน หรือ ไมปฏิบัตติ ามเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามที่กําหนดไวใน
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๔๑ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมตั ิ
ลงนาม
(นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

๑๐

ลําดับที่

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒
อัตราคาธรรมเนียมตอป
ประเภท
(บาท)

๑

อัตราคาเก็บขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย มาตรา ๒๐(๔)
(๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
- เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก
และ ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป
ลูกบาศกเมตรละ
- เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคดิ เทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
(๒) คาเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร

เดือนละ
ปละ

๒๕๐
๑๕๐

๓๐
๑๘๐

-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร
หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร
เดือนละ
เชน
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึง่ เกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน๓๐๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ

๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๙๐๐

-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร

เดือนละ

๒,๐๐๐

-ที่มีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บขนทุกๆ ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ
เศษของลูกบาศกเมตร

เดือนละ

๒,๐๐๐

๔๐

๑๑
ลําดับที่

(ข) คาเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร

๒

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)

ประเภท

ครั้งละ

๑๕๐

ลูกบาศกเมตรละ

๑๕๐

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจ หรือ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ค) ใหบริการสุขาชั่วคราว
ฉบับละ
(ง) ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว
ฉบับละ

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ : บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ใชขอมูลอางอิงจาก กฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการ
ใหบริการ เก็บขน และกําจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕

