เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลวังตะกอ
เรือ่ ง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๖
***********************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลวังตะกอ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลวังตะกอโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลวังตะกอ และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลวังตะกอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลวังตะกอแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓. นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกอ
เรื่อง การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔. บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
------------------------ข้อ ๕. ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

-๒หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
--------------------------------------------------

ข้อ ๖. การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ ให้เป็นอํานาจของเทศบาล
ตําบลวังตะกอ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เทศบาลตําบลวังตะกออาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลวังตะกอ อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลวังตะกอ หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๗. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตําบลวังตะกอ มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลวังตะกอ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๘. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลวังตะกอ หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตําบลวังตะกอมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตําบลวังตะกอ ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลตําบลวังตะกอจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๙. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ การจัดการ
สิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจาก
ในที่ที่เทศบาลตําบลวังตะกอจัดไว้ให้
(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่น
เหม็นรั่วออกมาข้างนอก
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับรถขน เรือขน สถานที่เท
เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตําบลวังตะกอ เว้นแต่เป็นการกระทําโดยเทศบาลตําบลวังตะกอ
(๕) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนด
(๖) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดสนิทมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึมและไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมา
ข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ

-๓(๗) ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอัน
อาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้ทําการโดยวิธีการถูกสุขลักษณะ
หรือตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๐. ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๑. ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุ ร กิ จหรือโดยได้ รับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิ ดค่าบริก ารในเขตเทศบาลตําบลวังตะกอจะต้ อ งยื่นคํ าขอรั บ
ใบอนุญาตตามแบบ สม. ๑ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๓) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลวังตะกอประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์
แมลงพาหะนําโรคได้ มีฝาปิด-เปิด อยู่ด้านบน
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักน้ํา ไม้กวาด น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่
เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่เทศบาลตําบล
วังตะกอประกาศกําหนด
(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด
ณ แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(๑.๔) สิ่งอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๑) แผนงานดําเนินการรับทํา การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๒.๑.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด
(๒.๑.๒) วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๒.๑.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมเหตุ
รําคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๒.๒) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้
(๒.๒.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย
(๒.๒.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

-๔(๒.๒.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ในการดําเนินกิจการ
ดังกล่าวว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้
(๓.๑.๑) ประเภทมูลฝอยที่ต้องเก็บ ขน
(๓.๑.๒) วิธีการเก็บ ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
(๓.๑.๓) วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)
(๓.๑.๔) วิธีการป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมเหตุ
รําคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัย ของประชาชน
(๓.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้น ดังนี้
(๓.๒.๑) จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป
(๓.๒.๓) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ขน
ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าวสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้
ขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะ
เช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๓) หลักฐานอื่นใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๓. เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต ตามข้อ ๑๑ หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน ในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต ตามแบบ สม.๒ หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลา และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ
ข้อ ๑๕. ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาต ตามข้อ ๑๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุมถุงมือยาง และรองเท้าหนัง
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน

-๕(๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทําการดูด
น้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้าน
นอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
(๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อน
ปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค แล้วทําการล้างด้วยน้ํา
สะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือการเก็บขนมูลฝอย
ตามข้อ ๑๓ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๒.๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ ๑๐ ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒.๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
(๒.๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต
(๒.๔) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่ง
เทศบาลตําบลวังตะกอ
ข้อ ๑๖. บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลวังตะกอเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สม. ๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จํานวน
ข้อ ๑๘. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตําบลวังตะกอ
ข้อ ๑๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๐. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๑. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ สม. ๔

-๖การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๒. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
นั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๔. คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๖. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตําบลวังตะกอ หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง
ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ข้อ ๒๗. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้ แบบ สม. ๑
(๒) ใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้ แบบ สม. ๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ใช้ แบบ สม. ๓
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ ให้ใช้ แบบ สม. ๔
ข้อ ๒๘. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลวังตะกอ ในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได้

-๗หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
----------------ข้อ ๒๙. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๑๐ มีความผิดในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๐. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ มีความผิดในมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๑. ผู้ใดดําเนินกิจการโดยฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ในข้อ ๒๒ มีความผิดในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
----------------ข้อ
๓๒. บรรดาใบอนุญาตการดําเนินการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ได้ออกก่อนวันใช้
เทศบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๓๓. ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประวิทย์ ภูมิระวิ)
นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอ
เห็นชอบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
แนบท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลวังตะกอ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
*********************
๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ
๒๕๐ บาท
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
๑๕๐ บาท
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจําเดือน
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
เดือนละ ๓๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม เดือนละ ๖๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม เดือนละ ๙๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม เดือนละ ๑๒๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม เดือนละ ๑๕๐ บาท
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐ กิโลกรัม ให้จัดเก็บตาม ๑.๒ (ข)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปเป็นครั้งคราว
- กิโลกรัมละ
๑ บาท
๑.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๓๐๐ บาท
- ส่วนที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม
หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม
หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม
หรือเศษของแต่ละ ๑๓ ลิตร เก็บเพิ่มอีก
เดือนละ ๓๐๐ บาท
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม
หรือไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
- เฉพาะส่วนที่มีน้ําหนักเกินทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม
หรือส่วนที่เกินทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร ให้คดิ อัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ ๕๐๐ บาท
๒. อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ค) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(จ) ค่าออกใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๓. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับกรณีต่ออายุใบอนุญาตเกินเวลาที่กําหนด
ร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน

