เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม วาดวยการจัดการ
มูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองงู เ หลื อ ม เรื่ อ ง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดบัญญัติไวกอน
แลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“มู ล ฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิ น ค า เศษวั ต ถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่
กอสรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เปน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม อาจรวมกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควรองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองงู เ หลื อ ม อาจมอบให บุ ค คลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม หรือ
อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขนหรือ
กําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย
หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองงูเหลือมมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองงูเหลือม ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การกําจัดมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หนา ๒๑๐
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ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดทํ า การถ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ทํ า ให มี ขึ้ น ซึ่ ง มู ล ฝอยในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
อยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนด
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผู ใ ดประสงค จ ะเป น ผู ดํ า เนิ น การกิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด มู ล ฝอย
โดยทํ าเป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รับ ผลประโยชนต อบแทนดว ยการคิ ด ค า บริ การในเขตองคก ารบริห าร
สวนตําบลหนองงูเหลือม จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาต จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย
(๑) ตองมีพาหนะในการเก็บ ขน มูลฝอย มีลักษณะดังนี้
(๑.๑) ตองไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ ขน มูลฝอยตองปกปดมิดชิด สามารถปองกันกลิ่น และ
สัตวพาหะนําโรค หรือการรวงหลนของมูลฝอยขณะเก็บ ขน มูลฝอยได โดยมีฝาปดเปดอยูดานขางหรือ
ดานทาย (แบบอัดทาย)
(๑.๓) จัด ใหมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายา
ฆาเชื้อโรค เปนตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

(๑.๔) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอย ใหรูวาเปนยานพาหนะ
เก็ บ ขนมู ล ฝอย เชน “รถเก็ บ ขนมู ล ฝอย” และต องแสดงเลขทะเบี ย นใบอนุญ าตประกอบกิ จ การ
ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจน
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด
(๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับผูปฏิบัติงานเก็บขน
มูลฝอย
(๓) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอยไปกําจัด ณ
แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๑) ตองมีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่อยูหางจากชุมชนไมสามารถสงกลิ่นรบกวนประชาชน
ที่อยูใกลเคียง และไมอยูใกลแหลงน้ําสาธารณะ
(๒) การปองกันมูลฝอยไมใหสงกลิ่นใหใชสารจุลินทรียชีวภาพบําบัดไมใหใชสารเคมี
(๓) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด
มูลฝอย
(๔) ตองมีมาตรการปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรคไมใหแพรเชื้อโรค ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
ทั้งนี้ ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว สิ่งใดที่เปน
กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตอง และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตอง
สงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญ าต ตองมารับใบอนุญ าต ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับ หนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไ ดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติต ามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ ๑๐ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต
(๒) ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ ๑๑
(๓) ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ รวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัติใหมีอายุ ๑ ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต
การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๓ ง

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียม และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองงูเหลือม
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จึงจะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมถือปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุผลที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือ
มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงผูรับใบอนุญาต
หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวใน
ที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น
ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริหารเก็บ
ขน และกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ ตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิ ี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมพงษ ใจงูเหลือม
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับ
ที่
๑

๒

ประเภท
อัตราคาเก็บ ขน มูลฝอย
คาเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน สําหรับอาคารหรือ
เคหะที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
เดือนละ
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก
ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร
เดือนละ
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก
เมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๑๙
(ก) รับทําการ เก็บ ขน มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ฉบับละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
.............................................................
เขียนที่....................................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ.................
ขาพเจา...............................................................อายุ........ป สัญชาติ................อยูบานเลขที่...................
หมูที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................แขวง/ตําบล..............................................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจประเภท
( ) เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่....................................................................................................
( ) กําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดที่........................................................................................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น) .........................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ ...................................................................................................
๓.๒ ...................................................................................................
๔) อื่นๆ
๔.๑ ...................................................................................................
๔.๒ ...................................................................................................
แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(..........................................................)

-๒ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ...............................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ .................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(........................................................)
ตําแหนง..............................................วันที่........./............/.........
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เลมที่………….…เลขที่...…………..
อนุญาตให.............................................................อายุ....................ป สัญชาติ...................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............ .......................................อยูบานเลขที่......................หมูที่.......................
ตรอก/ซอย...............-......................ถนน......................-........................ตําบล....................................................
อําเภอ...................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.................................................................
ดําเนินกิจการคามีชื่อ.......................................ทะเบียนการคาเลขที่.......................................
ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่..................................หมูที่.................................ตําบล.........................................................
อําเภอ...................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.................................................................
เปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
ผูได รั บ อนุ ญาตต องปฏิ บัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ ในเขตองคการบริห ารสว นตําบล
หนองงูเหลือม
๑) การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยจากอาคารใหเรียกเก็บใน
อัตราที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด
๒) ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษรภาพ
ขอความในบริเวณรถที่ใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน วาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล
หนองงูเหลือม
๓) ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานที่กําจัดมูลฝอยแตเพียงผูเดียว
๔) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด
คาธรรมเนียมใบอนุญาต ๕,๐๐๐ บาท
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่.................เดือน...........................พ.ศ.....................
ออกให ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ......................

(ลงชื่อ).........................................................
(……………………………………………………)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................
ขาพเจา.................................................................อายุ........................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่.........................หมูที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................
ตําบล...........................................อําเภอ..................................................จังหวัด.....................................................
หมายเลขโทรศัพท............................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลหนองงูเหลือม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภท
 เก็บ ขน มูลฝอย
 กําจัดมูลฝอย
ตามใบอนุญาตเลมที่....................เลขที่...................../.........................
ออกใหเมื่อวันที่..................เดือน....................................พ.ศ...........................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองงูเหลือม พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
เลขที่...................................................................................................
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผู
แจง)
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ.................................................................................................
........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.................................................)
............/...................................../...............

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(........) อนุญาตใหประกอบกิจการได
(.......) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ...............

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
เขียนที่...................................................
วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ.........................
ขาพเจา.........................................................................................อายุ.........................
สัญชาติ..............................อยูบานเลขที่............................หมูที่.........................ตําบล........................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคํารองขออนุญาต
 ขอเลิกการดําเนินกิจการ ใบอนุญาตเลมที่.............เลขที่................../.........................
ออกให ณ วันที่................เดือน.........................................พ.ศ......................
 แกไขรายการในใบอนุญาตเลมที่.................เลขที่...................../.................................
ออกให ณ วันที่................เดือน.........................................พ.ศ.................................
ขอแกไขรายการดังนี้...................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
 ขอรับใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
o เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
o ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคํารอง
(.................................................)
............../............................../....................

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(........) อนุญาตตามคํารองขอ
(.......) ไมอนุญาตตามคํารองขอ
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ...............

