ประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่อง ให้ ใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
………………………………………………..
ด้วย เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ได้จดั ทาร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเรื่ อง การกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2553 ซึ่งตามระเบียบต้องให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลดังกล่าวแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) จึงประกาศเป็ นเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม
2553 เป็ นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2553
นายอัมริ นทร์ ตั้งประกอบ
(นายอัมริ นทร์

ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรี ตาบลห้วยกะปิ

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2553
ของ
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2553
หลักการ
เพื่อให้ มีเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ว่าด้ วย การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
เพื่อใช้ ในการควบคุม กากับดูแล เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ ขอเสนอร่ างเทศบัญญัติเรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2553 ต่อสภาเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ เป็ นเทศบัญญัติของเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ

เหตุผล
เนื่องจากข้ อบังคับขององค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูล ฝอย พ.ศ. 2553 ซึ่ ง ใช้ บัง คับ อยู่ไ ม่เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุบัน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 48 มาตรา 63 และมาตรา
65 ได้ กาหนดให้ ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรื อมูลฝอย การอนุญาตให้ มีการประกอบการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขต
พื ้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ให้ ตราเป็ นเทศบัญญัติ จึงจาเป็ นต้ อง
ตราเทศบัญญัตเิ รื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอย พ.ศ. 2553 ขึ ้น

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไข
เพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 20
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อัน
เป็ นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ์ และเสรี ภาพของบุคคล ในมาตรา 29 มาตรา
33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เทศบาลตาบลห้ วย
กะปิ โดยได้ ความรับเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศ
บัญญัตขิ ึ ้นดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 เทศบัญ ญัติ นีเ้ รี ย กว่า “เทศบัญญัติเ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง การกาจัด
สิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2553”
ข้ อ 2 เทศบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตังแต่
้ เมื่อได้ ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรื อคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตินี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
ข้ อ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี ้
“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ง
อื่นใดซึง่ เป็ นสิ่งโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูล ฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตัง้
จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน
หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
ข้ อ 5 การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เป็ นอานาจหน้ าที่
ของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ

ข้ อ 6 ในกรณี ที่ มี เ หตุอัน สมควร เทศบาลต าบลห้ วยกะปิ อาจมอบให้ บุ ค คลใด
ดาเนินการตามข้ อ 5 แทนภายใต้ การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ หรื ออาจอนุญาตให้ บคุ คล
ใดเป็ นผู้ดาเนินกิจการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยตามข้ อ 11 ก็ได้
ข้ อ 7 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการถ่าย เท ทิ ้ง หรื อทาให้ มีขึ ้นซึ่งสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยในที่หรื อ
ทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ จัดไว้ ให้ หรื อในที่รองรับ สิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอยที่
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ จดั ไว้ ให้
ข้ อ 8 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ใดๆ ต้ องจัดให้ มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้ อ 9 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กาจัด สิ่งปฏิกลู และมูลฝอย ให้ เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ มีอานาจประกาศกาหนดเขตพื ้นที่การให้ บริ การ
และระเบียบการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย หรื อเขตพื ้นที่การอนุญาตให้ บคุ คลใดดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริการตามข้ อ 11 ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ได้
ข้ อ 10 เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื ้นที่การให้ บริ การเก็บ
ขน และกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ
เก็บ ขน แก่เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ 11 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การ เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุ ญาตจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ 12 ผู้ใดประสงค์จะเป็ นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกูลหรื อ
มูลฝอย โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การในเขตเทศบาลตาบล
ห้ วยกะปิ จะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี ้ พร้ อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 13 ผู้ขอรั บใบอนุญาตตาม ข้ อ 12 จะต้ องปฏิ บัติต ามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี ้
ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู
(1) ต้ องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู (รถดูดส้ วม) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1.1) ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.2) ส่ ว นของรถที่ ใ ช้ ข นถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กูล ต้ อ งปกปิ ดมิ ด ชิ ด สามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิ ด-เปิ ดอยูด่ ้ านบน

1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกลู และติดตังมาตรวั
้
ดปริมาณของสิ่งปฏิกลู ด้ วย
1.4) ท่อหรื อสายที่ใช้ ดดู สิ่งปฏิกลู ต้ องอยูใ่ นสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
1.5) มี อุปกรณ์ ทาความสะอาดประจ ารถ เช่น ถัง ตัก นา้ ไม้ ก วาด
น ้ายาฆ่าเชื ้อโรค( เช่น ไลโซน 5%)
1.6) ต้ องจัดให้ มีการแสดงข้ อความที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ให้ ร้ ู
ว่าเป็ นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น รถดูดสิ่งปฏิกูล เป็ นต้ น และต้ องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็ นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริ ษัทหรื อเจ้ าของกิจการ ด้ วยตัวอักษรไทยซึ่ง
มีขนาดที่เห็นได้ ชดั เจนตามที่เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ประกาศกาหนด
(2) ต้ องจัดให้ มีเสือ้ คลุม ถุงมือยาง รองเท้ าหนังยางหุ้มสูงถึง แข้ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
(3) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้ องแสดงหลักฐานว่าจะนา
สิ่งปฏิกลู ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถกู สุขลักษณะแห่งใด
ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู
(1) ต้ องจัดให้ มีการกาจัดสิ่งปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
(2) ต้ องแสดงแผนผังและวิธีการกาจัดสิ่งปฏิกลู ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(3) ปฏิ บัติการอื่ นใดเกี่ ยวด้ วยสุข ลักษณะ ความปลอดภัย และการรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขและคาสัง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับและประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
(4) ต้ องจัดให้ มีเสื อ้ คลุม ถุง มือยาง รองเท้ าหนัง ยางหุ้ม สูงถึง แข้ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
(5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(1) ต้ องมีพาหนะเก็บขนมูลฝอย ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1.1) ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.2) ส่วนของรถที่ใช้ เก็บขนมูลฝอยต้ องปกปิ ดมิดชิดสามารถ ป้องกัน
กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนาโรคได้
1.3) มี อุป กรณ์ ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถัง ตัก นา้ ไม้ ก วาด
น ้ายาฆ่าเชื ้อโรค( เช่น ไลโซน 5%)
1.4) ต้ องจัดให้ มีการแสดงข้ อความที่ตวั พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู ให้ ร้ ู
ว่าเป็ นพาหนะขนขนมูลฝอย เช่น รถเก็บขนขยะมูลฝอย เป็ นต้ น และต้ องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็ นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริ ษัทหรื อเจ้ าของกิจการ ด้ วยตัวอักษรไทยซึ่ง
มีขนาดที่เห็นได้ ชดั เจนตามที่เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ประกาศกาหนด

(2) ต้ องจัดให้ มีเสือ้ คลุม ถุงมือยาง รองเท้ าหนังยางหุ้ มสูงถึง แข้ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
(3) กรณี ที่ไม่มีระบบกาจัด มูลฝอยของตนเอง ต้ องแสดงหลักฐานว่าจะนา
สิ่งมูลฝอยไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถกู สุขลักษณะแห่งใด
ง. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(1) ต้ องจัดให้ มีการกาจัดมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
(2) ปฏิ บัติการอื่ นใดเกี่ ยวด้ วยสุข ลักษณะ ความปลอดภัย และการรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขและคาสัง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับและประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
(3) ต้ องจัดให้ มีเสื อ้ คลุม ถุ ง มือยาง รองเท้ าหนัง ยางหุ้ม สูงถึง แข้ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
(4) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ข้ อ 14 เมื่อได้ รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้ อ 12 หรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้ อ
17 ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าว
ไม่ถูกต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 12 และข้ อ 13 ให้
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาต
แก้ ไขให้ ถูกต้ องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู ออนุญาต
ก็ให้ ส่งคืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งความไม่ถูกต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั
ได้ รับคาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วย
เหตุผ ลให้ ผ้ ูข ออนุญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นับแต่วัน ได้ รั บ ค าขอซึ่ง มี รายละเอี ย ดถูกต้ อ งหรื อ
ครบถ้ วนตามที่กาหนดในเทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณี ที่มีเ หตุจาเป็ นที่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมี
คาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละ
ไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อน
สิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 15 ผู้ได้ รับอนุญาต ต้ องมารับใบอนุญาตตามข้ อ 14 ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือแจ้ งการอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ 16 ในการดาเนินกิจการผู้ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ 14 ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ก. ผู้ได้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู

(1) ขณะทาการดูดสิ่งปฏิกูล ต้ องควบคุมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสวมเสื ้อคลุม ถุงมือ
ยาง และรองเท้ าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ ง และทาความสะอาดเสื ้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ ้นการปฏิบตั งิ านประจาวัน
(2) ทาความสะอาดท่อหรื อสายที่ใช้ ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็ จ แล้ ว ให้ ทาการดูดนา้ สะอาดจากถังเพื่ อล้ างภายในท่อหรื อสายที่ใช้ ดูดสิ่งปฏิ กูล และทาความ
สะอาดท่อหรื อสายที่ใช้ ดดู สิ่งปฏิกลู ด้ านนอกที่สมั ผัสสิ่งปฏิกลู ด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%)
(3) ทาความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ หลังจาก
ที่ออกปฏิบตั ิงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ ว สาหรับน ้าเสียที่เกิดจากการล้ างต้ องได้ รับการบาบัดหรื อกาจัด
ด้ วยวิธีการที่ถกู สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ ้งสูส่ าธารณะ
(4) กรณี ที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ ยราด ให้ ทาการฆ่าเชือ้ โรคด้ วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ โรค
(เช่น ไลโซน 5%) แล้ วทาการล้ างด้ วยน ้าสะอาด
(5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ข. ผู้ได้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู
(1) ต้ อ งควบคุม วิ ธี ก ารบ าบัด และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ล ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล
(2) กรณี มี เ หตุร าคาญ เช่น กลิ่ น จากสถานที่ บ าบัด และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กูล
ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะต้ องทาการแก้ ไข ให้ เสร็จสิ ้น หรื อตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
และคาสัง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะดาเนินการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกลู ต่อไปได้
(3) ทาความสะอาดสถานที่บาบัดหรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้
หลังจากที่ออกปฏิบตั ิงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ ว สาหรับนา้ เสียที่เกิดจากการล้ างต้ องได้ รับการบาบัด
หรื อกาจัดด้ วยวิธีการที่ถกู สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ ้งสูส่ าธารณะ
(4) กรณี ที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ ยราด ให้ ทาการฆ่าเชือ้ โรคด้ วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ โรค
(เช่น ไลโซน 5%) แล้ วทาการล้ างด้ วยน ้าสะอาด
(5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ค. ผู้ได้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
(1) ขณะท าการเก็ บ ขนมู ล ฝอย ต้ อ งควบคุม ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ง านสวมเสื อ้ คลุ ม
ถุงมือยาง และรองเท้ าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ ง และทาความสะอาดเสื ้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ ้นการปฏิบตั งิ านประจาวัน
(2) ทาความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ หลังจากที่
ออกปฏิบตั ิงานเก็บขนมูลฝอยแล้ ว สาหรับน ้าเสียที่เกิดจากการล้ างต้ องได้ รับการบาบัดหรื อกาจัดด้ วย
วิธีการที่ถกู สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ ้งสูส่ าธารณะ
(4) กรณี ที่มี มูลฝอยและนา้ เสี ยจากมูลฝอยหกเรี่ ยราด ให้ ทาการล้ างด้ วย
น ้าสะอาดหรื อยาฆ่าเชื ้อแล้ วแต่กรณี

(5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ง. ผู้ได้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(1) ต้ องควบคุมวิธีการบาบัดและกาจัดมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักสุขาภิบาล
(2) กรณีมีเหตุราคาญ เช่น กลิ่น จากสถานที่กาจัดมูลฝอย ผู้ได้ รับใบอนุญาต
จะต้ องทาการแก้ ไ ข ให้ เ สร็ จ สิ น้ หรื อ ตามคาแนะน าหรื อค าสั่ง เจ้ า พนัก งานสาธารณสุข และค าสั่ง
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ เรี ยบร้ อยก่อน จึงจะดาเนินการกาจัดมูลฝอยต่อไปได้
(3) ทาความสะอาดสถานที่กาจัดมูลฝอยอย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ หลังจากที่
ออกปฏิบตั งิ านกาจัดมูลฝอย สาหรับน ้าเสียที่เกิดจากการล้ างต้ องได้ รับการบาบัดหรื อกาจัดด้ วยวิธีการ
ที่ถกู สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ ้งสูส่ าธารณะ
(4) กรณีที่มีมูลฝอยและน ้าเสียจากมูลฝอยหกเรี่ ยราด ให้ ทาการล้ างด้ วยน ้า
สะอาดหรื อยาฆ่าเชื ้อแล้ วแต่กรณี
(5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านขนถ่ายสิ่งปฏิกลู อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ข้ อ 17 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตามเทศบัญญัตินีใ้ ห้ มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่ นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ น้ อายุ เมื่ อได้ ยื่นคาขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต
การขอต่ อ อายุใ บอนุญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ อ อายุใ บอนุ ญ าตให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 12 ข้ อ 13 และข้ อ 14 โดยอนุโลม
ข้ อ 18 ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อ 14 ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม
อัตราที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัติ นีใ้ นวันที่มารับใบอนุญาตสาหรั บกรณี ที่เป็ นการขอรับใบอนุญาต
ครัง้ แรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยงั ดาเนิน
กิจการนัน้ ถ้ ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 20 ของ
จานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการนันก่
้ อนถึง
กาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผ้ ูมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะ
ได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 19 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ
ข้ อ 20 ผู้ไ ด้ รับ ใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ดาเนินกิ จ การตามเทศบัญญัติ นีจ้ ะพึง เรี ยกเก็ บ
ค่าบริการจากผู้ใช้ บริการได้ ไม่เกินอัตราค่าบริ การขันสู
้ งตามที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้

ข้ อ 21 ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 22 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนา
บันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ า พนักงาน
ท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ 23 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้ อบัง คับนี ้ ไม่ปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติ ไ ม่
ถูกต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อข้ อบังคับนี ้ หรื อเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อบังคับนี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นมีอานาจสัง่ พัก
ใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ 24 เจ้ าพนัก งานท้ องถิ่ น มี อานาจออกคาสั่ง เพิก ถอนใบอนุญ าตเมื่ อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ องตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อ
ข้ อบังคับนี ้ หรื อเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามข้ อบังคับนี ้ และการไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องนัน้ ก่อให้ เกิดอันตรายอย่าง
ร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็ นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
ข้ อ 25 คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว
ให้ ส่งคาสัง่ โดยทางไปรษณี ย์ตอบรับ หรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภู มิลาเนาหรื อ

สานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่
คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 26 ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถกู
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ข้ อ 27 เจ้ า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ใ ดๆที่ อ ยู่ น อกเขตพื น้ ที่ ก าร
ให้ บริ ก ารเก็ บ ขน และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ มูล ฝอยของเทศบาลตาบลห้ ว ยกะปิ หรื อเขตพื น้ ที่ ก าร
ให้ บริการของผู้ได้ รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยโดย
ทาเป็ นธุรกิจหรื อโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การตามข้ อ 9 ต้ องดาเนินการเก็บ ขน
และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กูล หรื อ มูล ฝอยให้ ถูก ต้ อ งด้ ว ยสุข ลัก ษณะตามวิ ธี ก ารที่ เ จ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น โดย
คาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้ อ 28 ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
เพื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อานาจของเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
ข้ อ 29 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ใน
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้ อ 30 ให้ นายกเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตินี ้
และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
( นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
)
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
นายเสนีย์ จิตตเกษม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม )
ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรี

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมต่ อท้ ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553
ลาดับที่

ประเภท

อัตราค่ าธรรมเนียม ( บาท )

1. อัตราค่ าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
1.1 ) เศษของลูกบาศก์ หรื อลูกบาศก์เมตรแรก
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ 250
1.2 ) เศษไม่เกินลูกบาศก์เมตรต่อไป
150
( เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้ คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร )
2.2.1 ) ค่ าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่ เกิน 500 ลิตร
- วันหนึง่ ไม่เกิน 20 ลิตร
เดือนละ
20
- วันหนึง่ เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
เดือนละ
40
- วันหนึง่ เกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
เดือนละ
60
- วันหนึง่ เกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
เดือนละ
80
- วันหนึง่ เกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
เดือนละ
100
- วันหนึง่ เกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
เดือนละ
200
- วันหนึง่ เกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
เดือนละ
300
- วันหนึง่ เกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
เดือนละ
400
- วันหนึง่ เกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
เดือนละ
500
2.2 ) ค่ าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึน้ ไป
- วันหนึง่ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
1,500
- วันหนึง่ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
2,000
2.3 ) ค่ าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นครั ง้ คราวครั ง้ หนึ่ง ๆ
- ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ครัง้ ละ
150
- เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรื อเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ 150
3. อัตราค่ าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรื อมูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจ หรื อโดยรั บประโยชน์ ตอบแทนด้ วยการ
คิดค่ าบริการ
3.1 ) รับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
ฉบับละ
5,000
3.2 ) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
ฉบับละ
5,000
3.3 ) ให้ บริ การตังห้
้ องสุขาชัว่ คราว
ฉบับละ
1,000
3.4 ) ให้ บริ การรถสุขาชัว่ คราว
ฉบับละ
1,000

