ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
*****************************
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จากการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามีฉบับดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจาก
นายอําเภอหนองม่วงไข่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มท 0023.13/ 720 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
ดังนั้ นเพื่อให้ เป็ นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบั ญญั ติสภาตํ าบลและองค์ การบริห ารส่วนตํา บล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ คํา มี เรื่ อง การกํ า จั ด สิ่ งปฏิ กูล และมู ล ฝอย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ผู้ ใดสนใจใน
รายละเอียดของข้อบัญญัติฯฉบับนี้ สามารถตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติที่ประกาศใช้ไปแล้ว
นั้ น สามารถสอบถามได้ ที่ สํ า นั กงานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ คํ า มี หรื อ สอบถามทางโทรศั พท์ ได้ ที่
หมายเลข 0-5463-5896 / 0-5450-6180 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
เรื่อง
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(1)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
**********************************
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อแก้ไขการจัดการขยะ
ที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาขยะตกค้างสะสมให้เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้จัดทําแผนแม่บท
การจัดการขยะของจังหวัด โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่งคือ ให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง และปลายทาง เพื่อ
คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย จึงได้ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552(กรณีเทศบาลมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติ มถึ งฉบับ ที่ 13 พ.ศ. 2552) และ มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
และนายอําเภอหนองม่วงไข่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรีย กว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํา มี เรื่อง การกําจัดสิ่ ง
ปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับตําบล เรื่อง การเก็บ ขน หรือสิ่งกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542
ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใ ส่ อาหาร เถ้ า มู ล สั ต ว์ ซากสั ต ว์ หรื อสิ่ งอื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ที่ อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535)
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี(บัญญัติ
ตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)

(2)
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (บัญญัติตาม
มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ า น เรื อน โรง ร้ า น แพ คลั งสิ น ค้ า สํ า นั กงาน หรื อ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535)
“ที่หรือทางสาธารณะ”
หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535)
ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ให้เป็น
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น(บัญญัติตาม มาตรา 18 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535)
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น
ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี มอบให้
บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่คํามี จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ออกตามความใน
มาตรา 20(4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้ อ 9 เพื่ อประโยชน์ ในการรั ก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บในการเก็ บ ขน และกํ า จั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่คํามี การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
(1) ห้า มมิให้ผู้ ใดทําการถ่าย เท ทิ้ ง หรือทําให้มีขึ้น ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอยในที่ห รือทาง
สาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จัดไว้ให้
(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูก
สุ ข ลั ก ษณะอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
(ออกตามความใน มาตรา 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)

(3)
ข้อ 9/1 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัดขยะมูล
ฝอย จึงให้ดําเนินการเกี่ยวกับคัดแยกขยะดังนี้
(1) ให้ทุกครัวเรือน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ เก็บ
ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ลดปริมาณการใช้สินค้าหรือภาชนะ
บรรจุสินค้าที่ไม่จําเป็น และทําให้เกิดขยะโดยให้มาใช้สินค้าชนิดเติม หรือ ใช้ตะกร้าจ่ายตลาด แทนการใช้ถุงพลาสติก
หรือใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่าย และให้คัดแยกขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ขยะย่อยสลายง่าย เช่น พืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร
1.2 ขยะย่อยสลายยาก (ขยะรีไซเคิล) เช่น พลาสติก ไม้ ยาง ผ้า แก้ว กระดาษ โลหะ
1.3 ขยะอั น ตราย (ขยะมี ส ารพิ ษ) เช่ น กระป๋องสี ส เปรย์ ขวดใส่ ส ารเคมี แบตเตอรี่
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า
1.4 ขยะทั่วไป
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทตาม (1) โดย
จัดวางในบริเวณดังต่อไปนี้
2.1 ภาชนะรองรับ ขยะอั นตราย (ขยะมีส ารพิษ) ที่ อบต.แม่คํา มี จัดให้อยู่ที่บริ เวณ
ด้านหน้าสํานักงาน อบต.แม่คํามี หมู่ที่ 3 ตําบลแม่คํามี
สําหรับขยะทั่วไปให้ใส่ถุงดํา หรือ ถังขยะที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จัดไว้แล้วแต่เดิม
(3) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จะดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยที่ได้คัดแยกดังกล่าวข้างต้น
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อนําไปกําจัดตามวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
(4) หากครัวเรือน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกขยะ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจง ทําความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องต่อไป
(5) หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ใดมี ก ารคั ด แยกขยะพร้ อ มเพรี ย งทุ ก ครั ว เรื อ น องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลแม่คํามี จะออกประกาศ/จัดทําป้ายประกาศ เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รั บประโยชน์ ตอบแทนด้ว ยการคิดค่า บริการ เว้ นแต่จ ะได้รั บใบอนุญาตจากเจ้าพนั กงานท้องถิ่ น
(บัญญัติตาม มาตรา 19 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี จะต้อง
ยื่น คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้(ออกตาม
ความใน มาตรา 54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ประกาศกําหนด
ข้อ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ต้องมีลักษณะดังนี้
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม ปกปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้ มีอุปกรณ์หรือฝาปิด-เปิดถังที่สนิทอยู่ด้านบน และสามารถรับแรงดันจาก
การสูบสิ่งปฏิกูลได้

(4)
1.1.3) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.1.4) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลชนิดเฮพวี่ ดิวตี้ (Heavy duty) ที่สามารถสูบ
ของแข็ง และมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
1.1.5) ตัวถังรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “รถสูบสิ่งปฏิกูล” ชื่อบริษัท
หรือเจ้าของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขทะเบียนใบอนุญาต(กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตหลายท้องถิ่น ให้พิมพ์
เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก ส่วนใบอื่นๆให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ที่รถเพื่อการตรวจสอบ) ที่ด้านข้างทั้ง 2
ด้านของตัวถังรถที่เห็นได้ชัดเจน และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
1.1.6) ต้ องมีอุป กรณ์ทํา ความสะอาดประจํา รถ เช่ น ถั งใส่ น้ํ า ไม้ กวาด
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%) และน้ํายาดับกลิ่น
1.1.7) ต้องมีชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
1.1.8) ผู้ประกอบการรถสูบสิ่งปฏิกูล จะต้องระบุแหล่งที่จะนําสิ่งปฏิกูลไป
บําบัด และมีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่บําบัดนั้น เว้นแต่จะมีระบบบําบัดของตนเอง ทั้งนี้
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล จะต้องมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยกําหนด หรือแบบอื่นที่กรมอนามัยให้การรับรอง
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(2.1) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขาภิบาล คือต้องเป็นแบบถังเกรอะ
( Septic tank) มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บกักได้นานถึง 28 วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล โดยระบบ
Anaerobic หรือ อาจเป็นระบบการย่อยสลายโดยใช้อากาศ ( Aerobic) ก็ได้
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย
3.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
3.2) คุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอย ต้องสามารถปกปิดมิดชิดได้ไม่ทําให้มูลฝอย
หกหล่น หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย ต้องไม่รั่วซึม ต้องพ่นสี หรือข้อความใดๆ เช่น “รถเก็บขนมูลฝอย” เลขรหัส
ใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงานที่อนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานและประชาชน
3.3) วิธีการในการเก็บขนมูลฝอย จะต้องมีการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ต้องผูกผ้า
ปิดปาก จมูก สวมถุงมือ และสวมเสื้อสะท้อนแสง การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มิให้มีมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่นหรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน
ข้อ 13 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด ใน
ข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม มาตรา 56 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)

(5)
ข้อ 14 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์(ออกตาม
ความใน มาตรา 54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 15 ในการดํ าเนิน กิจ การผู้ ได้ รับใบอนุ ญาตต้ องปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้(ออกตามความใน มาตรา 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ขณะที่ทําการสูบสิ่งปฏิกูล ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และใช้น้ํายาดับกลิ่น เพื่อป้องกันการรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือ
ยาง และรองเท้าหนังยาง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวันทุกวัน
(1.2) เมื่อทําการสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทําความสะอาดท่อหรือสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยการ
ดูดน้ําสะอาดจากถัง ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาด
ท่อหรือสายที่ใช้ดูด สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูล
หกเรี่ยราด ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วทําความสะอาดด้วยน้ําอีกครั้งหนึ่ง
(1.3) ทํ าความสะอาดพาหนะขนถ่า ยสิ่งปฏิ กูลอย่า งน้อยวั น ละ 1 ครั้ ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร้องซึม โดยต้องอยู่ห่างจาก
แหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(1.4) ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร
(1.5) ห้ามนํารถสูบสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจการอื่น และต้องดูแลมิให้ข้อความที่พิมพ์บนตัวถัง
รถลบเลือน
(1.6) ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “สุขลักษณะของการ
จัดการสิ่งปฏิกูล” ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(2.1) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
2.1.1 ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขาภิบาล คือต้องเป็นแบบถังเกรอะ
( Septic tank) มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บกักได้นานถึง 28 วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล โดยระบบ
Anaerobic หรือ อาจเป็นระบบการย่อยสลายโดยใช้อากาศ ( Aerobic) ก็ได้
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
3.1) คุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอย ต้องสามารถปกปิดมิดชิดได้ไม่ทําให้มูลฝอย
หกหล่น หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย ต้องไม่รั่วซึม ต้องพ่นสี หรือข้อความใดๆ เช่น “รถเก็บขนมูลฝอย” เลขรหัส
ใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงานที่อนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานและประชาชน
3.2) วิธีการในการเก็บขนมูลฝอย จะต้องมีการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ต้องผูกผ้า
ปิดปาก จมูก สวมถุงมือ และสวมเสื้อสะท้อนแสง การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มิให้มีมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่นหรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน
(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
4.1) วิธีการกําจัดมูลฝอย ต้องเป็นระบบการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ทําให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรําคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น ควัน ผงและฝุ่นละออง
4.1.1 ระบบเตาเผา (Incimerater) ต้องไม่ก่อให้เกิดเขม่าเถ้า ฝุ่นละอองที่ไป
กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

(6)
4.1.2 ระบบฝังกลบ (Sanitary Land - Fill) ต้องมีระบบรองรับน้ําขยะ
(Leachate) ไปกําจัดโดยไม่ปล่อยให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติและพื้นดินของชุมชน
4.1.3 ระบบหมักเป็นปุ๋ย (Decompose) ต้องไม่เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรงหรือเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนําโรค โดยเฉพาะแมลงวัน ยุง แมลงสาบ หรือแมลงนําโรคชนิดอื่นๆ
ข้อ 16 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ ได้เ พี ย งในเขตอํ า นาจขององค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลแม่ คํา มี เท่า นั้ น (บั ญญัติ ต าม มาตรา 55 วรรคหนึ่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ องยื่ น คํ า ขอก่ อนใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ ยื่ น คํ า ขอพร้ อมกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนีย มแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต(บัญญัติตาม
มาตรา 55 วรรคสอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด(ออกตามความใน มาตรา 55 วรรคสาม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้ อ 17 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตต้ องเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กํา หนดไว้ ท้า ย
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ น วั น ที่ ม า รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต สํ า ห รั บ ก ร ณี ที่ เ ป็ น ก า ร ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ค รั้ ง แ ร ก ห รื อ ก่ อ น
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้น
แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า
ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ จนครบจํ า นวน(ออกตามความใน มาตรา 65 พระราชบั ญญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535)
ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่คํามี (บัญญัติตาม มาตรา 64 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 19 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การตามข้ อบั ญ ญั ติ นี้ จ ะพึ งเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ การจาก
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราค่ า บริ ก ารขั้ น สู งตามที่ กํา หนดไว้ ท้า ยข้ อบั ญ ญั ติ นี้ ( ออกตามความใน มาตรา 20(5)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้ อ 20 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตตามข้ อบั ญ ญั ติ นี้ ต้ องแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม มาตรา 57 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535)
ข้อ 21 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ ที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู กทํ า ลาย หรื อชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน มาตรา
58 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)

(7)
ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่ งพระราชบั ญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม มาตรา 59 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หรื อข้ อบั ญ ญั ติ นี้ หรื อเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม มาตรา 60 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535)
ข้อ 24 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม มาตรา
61 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุ ญ าตอี ก ไม่ ไ ด้ จ นกว่ า จะพ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต(บั ญ ญั ติ ต าม มาตรา 62
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)
ข้อ 26 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ต้องดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของเจ้าพนั กงานสาธารณสุขประกาศกําหนด(ออกตามความใน มาตรา 20(3) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535)
ข้อ 27 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่คํามี ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตาม มาตรา 44 วรรคสอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535)
ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนด
ไว้แล้ว)
ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(8)

บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 ข้อบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ข้อบัญญัตินี้
ส่วนการใดที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับตําบลหรือข้อบัญญัติที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข้อ 31 การใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
บล คํามี ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ หรือยัง
ไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
บล คํามี กําหนดไว้ ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศศ.2535 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************

(9)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ลําดับ

รายการ

บาท

1

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4)
1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป
ลูกบาศก์เมตรละ 250.00
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
150.00
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร
1.2 (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ 20.00
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40.00
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ 2,000.00
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ 2,000.00
(ค) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
150.00
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ 150.00

2.

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19
(ก) รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ
ฉบับละ

5,000.00
5,000.00

2.2 ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็นการค้า
ตามมาตรา 33
ฉบับละ 10,000.00

3.

ค่าปรับการกระทําผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น

- ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

1,000.00

