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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานตูลโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลใหเปนอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลบานตูลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานตูลอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นบานตูล
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลมอบใหบุคคลอื่น
ดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ซึ่ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารเก็ บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูล
มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัต ราคาธรรมเนียมการกําจัด สิ่ง ปฏิกูล
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
การจัดการสิ่งปฏิกูลใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามมิใหผูใดทําการถายเท ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจัดไวให
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(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะตอง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) ส ว นของรถที่ ใ ช ข นถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล ต อ งปกป ด มิ ด ชิ ด สามารถ
ปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ต อ งจั ด ให มี ก ารแสดงข อ ความที่ ตั ว พาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล
ใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลประกาศกําหนด
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(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวมความไม ถู ก ต อ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้ง ละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุม สูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิน้
การปฏิบัติงานประจําวัน
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(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอหรือสาย
ที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย า งน อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(เชน ไลโซน ๕%) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล
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ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิ บัติห รื อปฏิบั ติไ มถู กตองตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขนสิ่ง ปฏิกูลขององคการบริห ารสวนตําบลบานตูลหรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562
ลําดับ
รายการ
1 อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(1) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ครั้งหนึ่ง ๆ ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศก
เมตรตอ ๆ ไป
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ
1 ลูกบาศกเมตร
2

อัตราคาธรรมในการออกใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ
หรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

อัตราคาธรรมเนียม

ลูกบาศกเมตรละ 100 บาท
100 บาท

ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ....
เขียนที่..............................................................
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..............
ขาพเจา..................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่..........................หมูที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด...........................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่...............................................................................
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่........................................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น) ...............................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัว..............................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1)............................................................................................................................................
3.2)............................................................................................................................................
4) ...................................................................................................................................................
5) ...................................................................................................................................................

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(......................................................)

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(
(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได
) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...................................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..............................................................)
ตําแหนง.......................................................................
วันที่..................../........................................../................

แบบคําขอรับใบแทนอนุญาต
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ…..
เขียนที่..........................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ..............
ขาพเจา................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่......................หมูที่......................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................
ไดขออนุญาต
เก็บและขนสิ่งปฏิกูล
กําจัดสิ่งปฏิกูล
ใบอนุญาต เลมที่...................เลขที่..............ป................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุดในสาระสําคัญ
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
4. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาต
เดิมสูญหาย
5. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
6. อื่น ๆ ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(..........................................................)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได
ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ)...............................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(...........................................................)

