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บันทึกหลักการและเหตุผล
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..................................................................
หลักการ
เพื่อ ให้มีการควบคุมกิจการ การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ทั้งด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เหตุผล
เนื่องจาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ไม่มีข้อกาหนดในการควบคุมกิจการบริการ การ
กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเห็นสมควรออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554 นี้ขึ้นไว้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ประกอบกับ มาตรา 20 (4),(5) มาตรา 54
มาตรา 55 และมาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29,32,33,34,41,43 บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ และนายอาเภอรัตนบุรี ออกข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.2554"
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตตาบลไผ่ นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่แล้ว สิบห้าวัน
ข้อ 3. บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอื่น ๆใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติหรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 . ในข้อบัญญัตินี้
"สิ่งปฏิกูล" หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ หรือหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น
"มูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลฝอย หรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนที่อาจทาให้
เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากประมาณความเข้มข้น คุณภาพ ทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เช่น ประเภทติดไฟ
ง่าย สารกัดกร่อน สารประเภททาให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้
กากกัมมันตภาพรังสีและประเภทที่ทาให้เกิดโรค
“ อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ใช้สอยได้
"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

ข้อ 5. การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เป็นอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
ในกรณีทีม่ ีเหตุอันควร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 6. ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ ทาง
สาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้า คู คลอง สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ในที่ซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
-2ข้อ7. ห้ามมิให้ผู้ใด นาสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ 8. ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 9. ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการถ่าย เท ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน
สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 10. ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 11. เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานในครอบครองของตน
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด มีรั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้าง
นอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ 12. เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคารหรือ
เคหสถานที่ ในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือมีการถ่ายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
ประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 13. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทาโดยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะ หรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 14. ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ควรทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ไปทาการกาจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ทาการปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย กาหนดบริเวณที่ต้องทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า สาม แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตน
เป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 15. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยตามข้อ 14 ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ

ข้อ 16 . อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ดังนี้

-3( 1 ) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตามข้อกาหนดต่อไปนี้
( ก ) ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด
( ข ) พื้นที่ภายในส้วมต้องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อ 1 ที่นั่ง และต้องมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
( ค ) พื้นห้องส้วมทาด้วยวัสดุแข็งแรง ทาความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงอย่างน้อย 1
ต่อ 20 และมีจุดระบายน้าทิ้งอยู่ในตาแหน่งต่าสุดของพื้นห้อง
( ง ) ห้องส้อมต้องมีช่องระบายอากาศอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องและมีแสงสว่าง
ภายในห้องอย่างน้อย 5 แรงเทียน
( จ ) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะนาโรคได้ด้วยน้า
( ฉ ) มีท่อระบายอุจจาระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 4 นิ้ว และวางลาดเอียงอย่าง
น้อย 1 ต่อ 10 ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบาบัดน้า หรือบ่อเกรอะซึ่งน้าไม่สามารถซึมออกได้ และมี
ความจุอย่างน้อย 0.75 ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม หรือร่องซึมใต้พื้นดินหรือถังกรองหรือ ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน
( ช ) ในฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1 นิ้ว สูงเหนือ
หลังคาส้วม มีน้าสาหรับราดส้อมอย่างเพียงพอ
( ซ ) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจานวนคนงาน คือ 2 ส้วม
ต่อคนงาน 25 คน
( 2 ) ต้องจัดให้มีถังขยะที่ไม่รั้วซึม และมีฝาปิดทุกครอบครัวและมีที่รองรับขยะรวมขนาดบรรจุ 200
ลิตรต่อ 60 คนต่อวันและมีการปกปิด อย่างถูกสุขลักษณะ
( 3 ) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้าทิ้งให้เป็นท่อเปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีความลาด
เอียงอย่างน้อย 1 ต่อ 200 จากครัวเรือน ลงสู่ท่อระบายสาธารณะหรือบ่อซึม
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 17. ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 18. ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะต้องยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนด ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ กาหนด ดังต่อไปนี้
( 1 ) บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง
( 2 ) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาที่รับรองถูกต้อง

( 3 ) สาเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล )
( 4 ) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
( 5 ) ใบรับรองแพทย์
ข้อ 19. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับดาเนินกิจการรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนดดังต่อไปนี้

-4( 1 ) รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มี
ลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการปลิว ตกหล่น
ของสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย และการรั่วไหลของน้าเสียจากมูลฝอย ในขณะทาการจัดเก็บและขนย้ายสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยไปยังสถานที่กาจัด
( 2 ) รถเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทุกคัน ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถตามขนาด
รูปลักษณะและสีที่องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์กาหนดดังนี้
รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ใบอนุญาตเลขที่…….
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
( 3 ) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ประกอบสาหรับการบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูล
ฝอยประจาวัน
(ก)
ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย สาหรับผู้สัญจรทางเท้า ริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยรวมในเขตพื้นที่ให้บริการตามรูปแบบ ชนิด และตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนด
( ข ) ผู้รับจ้าง จะต้องทาการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแล้วนั้น ไปทาการกาจัดยังสถานที่กาจัด
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ หรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนดเท่านั้น
( ค ) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทางานถาวรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ซึ่งสามารถ
ติดต่องานได้สะดวก โดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน และโทรศัพท์ติดต่อในจานวนที่เหมาะสม
ตลอดเวลาทางานปกติและสถานที่ทาการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนได้
ในระยะเวลาทางานโดยสะดวก
( ง ) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถสาหรับรถเก็บขนมูลฝอยทุกคันที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาสถานที่ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
( จ ) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทาความสะอาดรถ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และน้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดที่ถูกสุขลักษณะ
( ฉ ) ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่มีชื่อ
นามสกุล ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนด หรือตามที่ผู้รับจ้างตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ก่อนเริ่มดาเนินการ

( ช ) ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแล มิให้มีการดาเนินการเก็บขนมูลฝอยใน
ลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทางานหรือก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือทาให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น
( ซ ) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจาท้องถิ่น งานนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ
ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยอาเภอรัตนบุรี หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วง
ระหว่างงาน และเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม
( ฌ ) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
( ญ ) ผู้รับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษเพิ่มจากที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่กาหนดไว้ไม่ได้
-5ข้อ 20. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขออนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
คาขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว และเป็นกรณี
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่กาหนด
ข้อ 21. ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมารับอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับอนุญาตและชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 22. ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทาสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุกราย
โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ และความรับผิดชอบในกรณีผิด
สัญญา โดยส่งสาเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกาหนด สามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มการ
ให้บริการ
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 23. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ
ตลอดเวลา
ข้อ 24. เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องทาเป็นหนังสือแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่นภายในกาหนด สามสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่
ข้อ 25. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) รักษาคุณสมบัติและปฏิบัติตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ 19 ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในใบอนุญาต
(3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 26. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 27. การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อยื่นคาขอพร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้
ข้อ 28. เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดาเนินกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนด

ข้อ 29. หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ข้อ 30. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคาขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กาหนด เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงวันสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ

-6ข้อ 31. การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ประทับตราสีแดงคาว่า “ ใบแทน ” กากับไว้ด้วย และให้มี
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
( 2 ) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
( 3 ) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ให้ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทาลาย หรืรอชารุดใน
สาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 32. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสาหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 33. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
( 1 ) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
( 2 ) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.
2535
( 3 ) ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวง ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 34. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 35. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 36 .ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

24 เดือนมีนาคม 2554

(นายสิทธิศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เห็นชอบ
(นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์)
นายอาเภอรัตนบุรี

ศาสตร์ภักดี))

