ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2556

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2556
........................................
หลักการ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนด
เหตุผล
โดยที่ มาตรา 22 แห งพระราชบัญ ญัติภ าษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหมีการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
สําหรับที่ดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได ทั้งนี้ตามขอบัญญัติของ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม โดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงตราขอบัญญัตินี้ขึ้น

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2556
..........................................
เพื่ อใหมีห ลั กเกณฑ การลดหยอนไมตองเสีย ภาษีบํารุงทองที่เปนไปกฎหมายกําหนด อาศัย
อํา นาจตามความในมาตรา 22 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี บํ า รุ งท องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมและนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงตราขอบัญญัติไว
ดังนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เรื่อง การ
ลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2556 ”
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม นับแตวันถัด
จากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมแลวสิบหาวัน
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้
“ที่ดิน” หมายความวา พื้นที่ดิน และความหมายรวมถึง พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย
“บุ คคลธรรมดา” หมายความว า บุ ค คลตามความหมายแห งประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชยและใหหมายความรวมถึง คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลดวย
“ที่อยูอาศัย” หมายความวา บานเรือน ตึก กระทอม หรือสิ่งปลูกสรางที่คลายคลึงใด ๆ ที่มี
ประโยชนใชสอยตามปกติเพื่อการอยูอาศัย ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนในการประกอบการคาของเจาของที่ดิน
“ที่เลี้ย งสัตว ” หมายความวา พื้นที่ซึ่งใชป ระโยชนในการเลี้ยงสัตวที่เปน ประโยชนในการ
ประกอบอาชีพหรือยังชีพของเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนสัตวปก แมลง สัตวบกหรือสัตวน้ํา หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
ใด ๆ ก็ตาม โดยการเลี้ยงสัตวในที่ดินดังกลาว อาจเปนสถานที่ใหอาหารสัตว หรือแหลงอาหารของสัตวหรือแหลง
พักนอนของสัตว แหลงควบคุมกักกันสัตวหรือหลายกรณีประกอบกันก็ได
“ที่ประกอบกสิกรรม” หมายความวา พื้นที่ซึ่งใชในการเพาะปลูกพืชผล ที่เปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพหรือยังชีพ โดยอาจเปนพืชลมลุก พืชยืนตน หรือพืชน้ําใด ๆ ก็ตามของเจาของที่ดิน
ขอ 5 ให บุคคลธรรมดาซึ่งเปน เจาของที่ดิน แปลงเดีย วกัน หรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัด
นครราชสีมา และใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน
ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ไดจํานวน 3 ไร
ขอ 6 กรณีที่ดินมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้น เปนสถานประกอบกิจการคาหรือใหเชา
ไมไดรับการลดหยอนสําหรับของสวนที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานประกอบกิจการคาหรือใหเชานั้น

-2ข อ 7 ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองงู เ หลื อ ม เป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตาม
ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(นายสมพงษ ใจงูเหลือม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายคทายุทธ ติระพงศประเสริฐ)
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556
............................................................
หลักการ
เพื่อใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ในการคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะและการ
อนามัยสิ่งแวดลอมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
เหตุผล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) ประกอบมาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เพื่อเปนการควบคุมและปองกันการกําจัดสิ่งปฏิกูล ใหถูกสุขลักษณะ เพื่อมิใหเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ
หรือแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรคตาง ๆ รวมทั้งไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนโดยทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมและนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงตราขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนี้ขึ้น

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556
...................................................
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม วาดวย การกําจัด
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) ประกอบมาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556”
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม นับแตวันถัด
จากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมแลวสิบหาวัน
ขอ 3. บรรดาข อบั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อคํ าสั่งอื่ น ใดในสว นที่ไดต ราไว แลว ใน
ขอบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ 4. ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
ขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“การคา” หมายความวา การประกอบธุร กิจ หรือใหบ ริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอัน มี
มูลคา
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ขอ 5. เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดประกอบ
กิจการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ
ใบอนุญาตที่แนบทายขอบัญญัตินี้
ขอ 6. ผูประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขในการ
เก็บ ขน หรือกําจัดที่ถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้

(1) หามถาย เท ทิ้ง หรือทําใหสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปอน ในทางสาธารณะอื่นใด เปนตนวา
ถนน ซอย ตรอก แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต
จัดไวใหโดยเฉพาะ
(2) คุณลักษณะของรถดูดสวม ตองเปนรถที่ปดมิดชิด ไมรั่วซึม มีมิเตอรวัดปริมาตรสิ่งปฏิกูลที่
ดูด ตองมีการพนสีหรือขอความใด ๆ เชน คําวา รถบริการดูดสิ่งปฏิกูล เลขรหัสใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลข
โทรศัพท ชื่อหนวยงานที่อนุญาต
-2(3) ในขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือ มีผาปดจมูก ตองไมทําใหหก
เรี่ยราด หรือเมื่อมีการหกเรี่ยราดตองมีการทําความสะอาดพรอมทําการฆาเชื้อโรคดวยสารเคมี และควรมีการใช
น้ํ ายาดั บ กลิ่ น ขณะทํ า การดู ด สิ่ งปฏิ กูล เพื่อป องกัน มิให เกิดกลิ่น เหม็น รบกวนคนขา งเคีย งเมื่อ ดูดสิ่ง ปฏิกู ล
เรียบรอยแลว ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคบริเวณปลายสายดูดที่สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลและอื่น ๆ ที่อาจมีผล
ตอการแพรระบาดของโรคหรือกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
(4) ในขณะทําการขน ตองปดฝาใหมิดชิด มิใหมีการหกเรี่ยราดระหวางทางหรือสงกลิ่นเหม็น
(5) อัตราคาบริการที่ผูไดรับอนุญาตจะพึงเรียกเก็บจากผูรับบริการ ใหเปนไปตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด ทายขอบัญญัตินี้
ขอ 7. ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนด ทายขอบัญญัตินี้
ขอ 8. ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล จะตองนําสําเนาหลักฐานดังตอไปนี้
มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
(1) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) แผนผังแสดงระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(4) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ขอ 9. เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ 7
และหลักฐานตามขอ 8 ถูกตองครบถวนแลว
ขอ 10. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
เชนนั้นตอไป จะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ ภายในกําหนด 30 วัน กอน
สิ้นอายุใบอนุญาต
ขอ 11. ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ 9 และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ 10 จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี

ผูประกอบกิจการคาที่มาขอตออายุใบอนุญาตรายใด ไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลา
ในวรรคหนึ่ง จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตจะไดบอก
เลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้
ขอ 12. ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และ
เห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 13. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการตามขอ 7 และขอ 8
โดยอนุโลม และใหใชใบแทนใบอนุญาต ไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
ขอ 14. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติ
นี้ หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได
-3และถ าผู ได รั บ คํ า สั่ งไม แก ไ ขหรื อปรั บ ปรุ งภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป
และมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตอี ก หรื อ ต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ 15. ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 16. ผูประกอบกิจการคารายใด ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตาม
บทกําหนดโทษ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 17. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงงูเหลือม เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
(นายสมพงษ ใจงูเหลือม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายคทายุทธ ติระพงศประเสริฐ)
นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ทายขอบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556
ลําดับที่
รายการ
1
อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 20 (4)
1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ : เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร
2
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19
(ก) รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
ฉบับละ
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