เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9

เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูล ฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่ว าง ซึ่งพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ก ระทาได้
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9
------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา
๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา 63 และมาตรา ๖5 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติขึ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลแม่วางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านกาด เรื่อง การกาจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔3
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่ว นที่ได้ตราไว้แล้ว ใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง สิ่งอื่นใด ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่ตรวจตรา
ดูแล และรับผิดชอบการดาเนินงานสาธารณสุข ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง

-๒“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือใช้สัญจรได้
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ให้เป็นอานาจ
ของเทศบาลตาบลแม่วาง
ในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลแม่วางอาจร่วมกับหน่วยงานของรั ฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลตาบลแม่วาง อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลตาบลแม่วาง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือ กาจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้น ที่การให้บ ริการเก็บ ขน หรือกาจัด
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลแม่วางมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน หรือเขตพื้นที่ก าร
อนุญาตให้บุคคลใดดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
เทศบาลตาบลแม่วาง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลตาบลแม่วางมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตาบลแม่วาง ตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยของเทศบาลตาบลแม่วาง จะต้องดาเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 8 เพื่อ ประโยชน์ใ นการรัก ษาความสะอาดและการจัด ระเบีย บในการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้ว ยการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอยใช้บังคับ
ในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ทเี่ ทศบาลตาบลแม่วางจัดไว้ให้
(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามทีถ่ ูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ที่รองรับมูลฝอย ต้องไม่รั่วและมีฝาปิดสนิทมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ ตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
(๓) ผู้ ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถาน ต้อ งรั กษาบริเ วณสถานที่ อาคาร หรื อ
เคหสถานในครอบครองของตน ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ

-๓(๔) ห้ามผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอื่นใด เว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
(๕) ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหาสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ประกาศกาหนด ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
(๖) ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่วาง หรือผู้ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 9 คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน หรือเรือขน หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาล
ตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่วาง หรือผู้ได้รับอนุญาต
ตามข้อ 9 ถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรองรับ รถขน เรือขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาลตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
เทศบาลตาบลแม่วาง โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการคิดค่าบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะดาเนิ น กิ จ การในสถานที่ ข องเอกชนที่ มี ผู้ ค รอบครองหรื อ ไม่ ก็ ต าม เว้ น แต่ จะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง จะต้องยื่น
คาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน จานวน 1 ชุด ดังนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(3) สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(4) สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนและสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคล
(5) หนังสือมอบอานาจฉบับจริง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ กรณีมีการมอบอานาจ
(6) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของรถทุกคัน ซึ่งจะใช้ ในการ
ดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(7) สาเนาหนังสื อรับรองให้ ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากสถานประกอบการรับ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นคาขอที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(8) สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมาย กรณีผู้ยื่นคาขอที่ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ข) มีสถานที่อันเป็นสานักทาการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้

-๔(ค) มีสถานที่รองรับ และเครื่องมือสาหรับการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการผู้มีอานาจอย่างถูกต้อง
(ง) ต้องมีรถสาหรับใช้ในการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ซึ่งเพียงพอต่อการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
ในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและแมลง
หรือสัตว์นาโรคได้ มีฝาปิดอยู่ด้านบน
(ฉ) ต้องมีสายหรือท่อที่ใช้ในการดูดสิ่งปฏิกูล และส่วนของรถที่ใช้ในการบรรจุสิ่งปฏิกูล
ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
(ช) มีปั๊มสาหรับดูดสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล
(ซ) ตัวรถต้องมีข้อความว่า “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เลขทะเบียนใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือ
เจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยตัวหนังสือขนาดมองเห็นได้ชัดเจน
(ฌ) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น
(ญ) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(ฎ) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนาสิ่งปฏิกูล
ไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(ฏ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ข) มีสถานที่อันเป็นสานักทาการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้
(ค) มีสถานที่รองรับ สถานที่กาจัด และเครื่องมือสาหรับการกาจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการผู้มีอานาจอย่างถูกต้อง
(ง) กรณีมีการขนย้าย ต้องมีรถสาหรับใช้ในการขนย้ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งเพียงพอต่อการขนย้าย
สิ่งปฏิกูล และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และจะต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งมูลฝอย
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ข) มีสถานที่อันเป็นสานักทาการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้
(ค) มีสถานที่ร องรับ และเครื่องมือสาหรับการเก็บ ขนมูลฝอย ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการผู้มีอานาจอย่างถูกต้อง
(ง) ต้องมีรถสาหรับใช้ในการเก็บ ขนสิ่งมูล ฝอย ซึ่งเพียงพอต่อการเก็บ ขน มูลฝอย
ในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง และรถดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายกาหนด

-๕(จ) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุมูลฝอย ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกั นกลิ่นและแมลงหรือ
สัตว์นาโรคได้
(ฉ) ส่วนของรถที่ใช้ในการบรรจุมูลฝอยต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
(ช) ตัว รถต้องมีข้อความว่า ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจ การ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ด้วยตัวหนังสือขนาดมองเห็นได้ชัดเจน
(ซ) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น
(ฌ) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(ญ) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดมูลฝอยของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนามูลฝอยไปกาจัด
ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(ฎ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(ก) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ข) มีสถานที่อันเป็นสานักทาการงานแน่นอน และสามารถติดต่อได้
(ค) มีสถานที่ร องรับ สถานที่กาจัด และเครื่องมือส าหรับการกาจัด มูล ฝอย ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการผู้มีอานาจอย่างถูกต้อง
(ง) กรณีมีการขนย้ายมูลฝอย ต้องมีรถสาหรับใช้ในการขนย้ายมูลฝอย ซึ่งเพียงพอต่อ
การขนย้า ยมูล ฝอย และรถดัง กล่า ว ต้อ งได้รับ อนุญ าตถูก ต้อ งตามที่ก รมการขนส่ง ทางบกกาหนด และ
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 12 เมื่อได้รับ คาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูร ณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ส มบูรณ์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เ จ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็น
ที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ต้อ งออกใบอนุญ าตหรือ มีห นัง สือ แจ้ง คาสั ่ง ไม่อ นุญ าตพร้อ มด้ว ย
เหตุผ ลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ คาขอซึ่ง มีรายละเอียดถูก ต้องหรือ ครบถ้ว น
ตามที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ที่เ จ้าพนักงานท้อ งถิ่น ไม่อ าจออกใบอนุญ าตหรือยังไม่อ าจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

-๖ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ 14 ในการดาเนินกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(ก) ในการเก็บ หรือการขน สิ่งปฏิกูล จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ทาให้ที่
หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของเอกชน สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม
หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากเก็บหรือขนสิ่งปฏิกูลนั้น
(ข) ต้องไม่นาสิ่งปฏิกูลไป เท ทิ้ง หรือกาจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) จั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยาง สาหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และดู แ ล
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง และรองเท้ า หนั ง ยางในขณะทาการเก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล และต้ อ ง
ทาความสะอาดอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วภายหลั ง การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ครั้ ง
(ง) จัดให้มีการทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยให้ดูดน้าสะอาดจากถัง
เพื่อล้างท่อหรือสายดูด และทาความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยนายาฆ่าเชื้อโรคตาม
มาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดูดสิ่งปฏิกูล
(จ) กรณีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ให้ทาการเก็บกวาดและให้ทาการฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วทาความสะอาดด้วยน้าสะอาด
(ฉ) ในกรณีผู้รับ ใบอนุญ าตกาจัด สิ ่ง ปฏิกูล เอง ต้อ งมีร ะบบกาจั ด หรือ บาบัด ที่ถูก
หลัก สุข าภิบ าล หรือ ตามคาแนะนาของเจ้า พนัก งานสาธารณสุข โดยแหล่ง กาจัด หรือ บาบัด นั้น จะต้อ ง
ไม่ก่อให้ เกิดเหตุราคาญและมลพิษต่อสิ่ งแวดล้ อม
(ช) ห้ามผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลจากท้องถิ่นอื่น มาดาเนินการกาจัดหรือบาบัดในเขตเทศบาล
ตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ซ) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามคาสั่ ง หรื อ คาแนะนา ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(ก) ในการกาจั ด สิ่ งปฏิกูล จะต้องไม่ทาให้ ที่ห รือทางสาธารณะ หรือที่ห รือทางของ
เอกชนสกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด ๆ
อันเนื่องมาจากกาจัดสิ่งปฏิกูลนั้น
(ข) ต้องไม่นาสิ่งปฏิกูลไป เท ทิ้ง หรือกาจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(ค) จั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยาง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และดู แ ลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางในขณะทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล และต้องทาความสะอาด
อุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
(ง) กรณีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ไม่ว่าในสถานที่กาจัดหรือที่ใด ให้ทาการเก็บกวาดและให้
ทาการฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วทาความสะอาดด้วยน้าสะอาด

-๗(จ) สถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล ต้องมีระบบกาจัดหรือบาบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งกาจัดหรือบาบัดนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญและมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ฉ) ห้ามผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลจากท้องถิ่นอื่น มาดาเนินการกาจัดหรือบาบัดในเขตเทศบาล
ตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ช) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามคาสั่ ง หรื อ คาแนะนาของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งมูลฝอย
(ก) ในการเก็บ หรือการขน มูลฝอย จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ทาให้
ที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของเอกชน สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม
หรือปล่อยมูลฝอยนั้น หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากเก็บหรือขนมูลฝอยนั้น
(ข) ต้องไม่นามูลฝอยไป เท ทิ้ง หรือกาจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค) จั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยาง สาหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และดู แ ล
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง และรองเท้ า หนั ง ยางในขณะทาการเก็ บ ขนมู ล ฝอย และต้ อ ง
ทาความสะอาดอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วภายหลั ง การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ครั้ ง
(ง) จัดให้มีการทาความสะอาดรถ สถานที่ขนถ่าย อุปกรณ์อื่นใดนอกจาก (ค) และให้
ทาการฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วทาความสะอาดด้วยน้าสะอาดทุกครั้ง
(จ) กรณีมีมูลฝอยเรี่ยราด ให้ทาการเก็บกวาดให้สะอาด กรณีหากมีของเหลวจากมูลฝอย
ให้ทาการฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วทาความสะอาดด้วยน้าสะอาด และต้อง
ขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากของเหลวจากมูลฝอยดังกล่าวด้วย
(ฉ) ในกรณี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตกาจั ด มู ล ฝอยเอง ต้ อ งมี ร ะบบกาจั ด หรื อ บาบั ด ที่ ถู ก
หลั ก สุ ข าภิ บ าล หรื อ ตามคาแนะนาของเจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข โดยแหล่ ง กาจั ด หรื อ บาบั ด นั้ น จะต้ อ ง
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ราคาญและมลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(ช) ห้ามผู้ใดนามูลฝอยจากท้องถิ่นอื่น มาดาเนินการกาจัดหรือบาบัดในเขตเทศบาล
ตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ซ) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามคาสั่ ง หรื อ คาแนะนาของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
(ก) ในการกาจัดมูลฝอย จะต้องไม่ทาให้ที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของเอกชน
สกปรก หรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการรั่วไหล ซึม หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลนั้น หรือความเสียหายใด ๆ
อันเนื่องมาจากกาจัดมูลฝอยนั้น
(ข) ต้องไม่นามูลฝอยไป เท ทิ้ง หรือกาจัดในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่หรือทางของ
เอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องกาจัดมูลฝอยโดยใช้วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(ค) จั ด ให้ มี เ สื้ อ คลุ ม ถุ ง มื อ ยาง รองเท้ า หนั ง ยาง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และดู แ ลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางในขณะทาการกาจัดสิ่งปฏิกลู และต้องทาความสะอาด
อุปกรณ์ดังกล่าวภายหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

-๘(ง) จัดให้มีการทาความสะอาดรถ สถานที่ขนถ่าย อุปกรณ์อื่นใดนอกจาก (ค) และให้
ทาการฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้วทาความสะอาดด้วยน้าสะอาดทุกครั้ง
(จ) กรณีมีมูลฝอยเรี่ยราด ไม่ว่าในสถานที่กาจัดหรือที่ใด ให้ทาการเก็บกวาดให้สะอาด
กรณีหากมีของเหลวจากมูล ฝอย ให้ทาการฆ่าเชื้อด้ว ยน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ แล้ว
ทาความสะอาดด้วยน้าสะอาด และต้องขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากของเหลวจากมูลฝอยดังกล่าวด้วย
(ฉ) สถานที่กาจัด มูลฝอย ต้องมีระบบกาจัดหรือบาบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยแหล่งกาจัดหรือบาบัดนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญและมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ช) ห้ามผู้ใดนามูลฝอยจากท้องถิ่นอื่น มาดาเนินการกาจัดหรือบาบัดในเขตเทศบาล
ตาบลแม่วาง เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ซ) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามคาสั่ ง หรื อ คาแนะนาของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ข้อ 15 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลแม่วางเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญ าตและการอนุญ าตให้ ต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่า ธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 17 บรรดาค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข องเทศบาล
ตาบลแม่ ว าง
ข้ อ 18 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ดาเนิ น กิ จ การตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ จะพึ ง เรี ย กเก็ บ
ค่ า บริ ก ารจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราค่ า บริ ก ารขั้ น สู ง ตามที่ กาหนดไว้ ท้ า ยเทศบั ญ ญั ติ นี้
ข้ อ 19 ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ 20 ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

-๙การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้อ งคาพิพ ากษาถึง ที่สุด ว่า ได้ก ระทาความผิด ตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไ ว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ย วกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 23 คาสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและคาสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ทาเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตาบลแม่วาง หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ ใบอนุญาตดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ต้องดาเนินการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิ กูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประกาศกาหนด

อัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง เรือ่ ง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
1 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

(1) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู ครัง้ หนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก
ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ
และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป
เศษไม่เกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึง่ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

250 บาท
150 บาท

(2) ค่าเก็บมูลฝอยทั่วไป

(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจารายเดือน
- ทีม่ ีปริมาณ วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
- ทีม่ ีปริมาณ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร
- ทีม่ ีปริมาณ วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร

ไม่เกินเดือนละ

40 บาท

ไม่เกินเดือนละ

40 บาท

ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร

ไม่เกินเดือนละ

2,000 บาท

- ทีม่ ีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร

ไม่เกินเดือนละ

2,000 บาท

(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ไม่เกินครั้งละ
150 บาท
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร
ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท
(3) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร
ไม่เกินเดือนละ
300 บาท
- กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
2 กิโลกรัม หรือทุกๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร
ไม่เกินเดือนละ
300 บาท
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
- ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง
คิดอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท
- กรณีที่มูลฝอย มีน้าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก
ไม่เกินครั้งละ
400 บาท
- กรณีที่มูลฝอย มีน้าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้น
ในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตไม่
ร เกินหน่วยละ
400 บาท
2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดาเนินกิจการเก็บ ขน และหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับท้าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
5,000
(ข) รับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
5,000
(ค) รับท้าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
10,000
(ง) รับท้าการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดย
ทำเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกำจัดที่
 กำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกำจัดอยู่ที่
 เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งกำจัดที่
 กำจัดมูลฝอย
โดยมีแหล่งกำจัดที่
ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนและสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ ขอรับ
ใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล
 หนังสือมอบอำนำจฉบับจริง และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ กรณีมีกำรมอบอำนำจ
 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบี ย นรถจำกกรมกำรขนส่ งทำงบกของรถทุ ก คัน ซึ่ ง จะใช้ ใ นกำร
ดำเนินกำรเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 สำเนำหนังสือรับรองให้ถ่ำย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอย จำกสถำนประกอบกำรรับกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นคำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
 สำเนำหนังสือ รับ รองมำตรฐำนกำรกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือ มูล ฝอย จำกหน่ว ยงำนที่เกี่ย วข้อ ง
ตำมกฎหมำย กรณีผู้ยืนคำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอรับใบอนุญำต
)

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
 เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ

(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
 อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เนื่องจำก
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
เขียนที่
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
อยู่บ้ำนเลขที่
แขวง/ตำบล
หมำยเลขโทรศัพท์

เดือน

พ.ศ.

อำยุ
หมู่ที่

ตรอก/ซอย
เขต/อำเภอ

ปี สัญชำติ
ถนน
จังหวัด

ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำร รับทำกำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตำมใบอนุญำต
เล่มที่
เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ
ต่อนำยกเทศมนตรีตำบลแม่วำง
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
 สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ
 สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต
 สำเนำหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนและสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล
 หนังสือมอบอำนำจฉบับจริง และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ กรณีมีกำรมอบอำนำจ
 สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรถจำกกรมกำรขนส่งทำงบกของรถทุกคัน ซึ่งจะใช้ในกำรดำเนินกำรเก็บ ขน
หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 สำเนำหนัง สือ รับ รองให้ถ่ำ ย เท ทิ้ง สิ่ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอย จำกสถำนประกอบกำรรับ กำจัด สิ่ง ปฏิกูล
หรือมูลฝอย กรณีผู้ยื่นคำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 สำเนำหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือ มูล ฝอย จำกหน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง ตำมกฎหมำย
กรณีผู้ยื่นคำขอที่ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบคำขอต่อใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)

ผู้ขอต่อใบอนุญำต
)

(
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร
 เห็นสมควรอนุญำต
 เห็นควร ไม่อนุญำต เพรำะ
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
)

คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
 อนุญำต ให้ประกอบกิจกำรได้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เพรำะ
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก
คำขอที่
/
รับวันที่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ

คำขอทั่วไป
ตำมเทศบัญญัติเทศบำลตำบลแม่วำง
เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕9
เขียนที่
เดือน

วันที่
ข้ำพเจ้ำ

พ.ศ.

อำยุ

อยู่บ้ำนเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตำบล

ปี สัญชำติ

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

หมำยเลขโทรศัพท์
ขอยื่นคำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังมีรำยกำรต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคำขอ
)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

(

)
/

/

หมำยเหตุ ข้อควำมที่ไม่ต้องกำรให้ขีดออก

คำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

(

)
/

/

