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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง วาดวยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และมาตรา ๓๔/๓ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
และนายอําเภอเทพารักษ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นที่ปนเปอนอุจจาระ
หรือปสสาวะ
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
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“อาคาร” หมายความ ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสิน คา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงอาจรวมกับหนวยงานรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ไดในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหาร
สว นตําบลหนองแวงอาจมอบใหบุค คลใดดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง แทนภายใตการควบคุม ดูแ ลของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทําธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญ ญัติตามขอนี้แ ละขอ ๙ มิใหใชบัง คับ กับ การจัด การของเสียอัน ตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบ ริการเก็บ ขน หรือกําจั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดว ยการคิ ด คา บริก ารในเขตอํา นาจขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองแวงและระเบี ย บปฏิ บัติ ไ ด
ตามความจําเปน
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงมอบใหบคุ คลอืน่ ดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมใหบริการแกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ 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 สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย
ในที่หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกําหนด พรอมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วซึม
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(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตอ งจั ด ให มี ก ารแสดงข อ ความที่ ตั ว พาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล
ใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน รถดูดสิ่งปฏิกูล เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณี ที่ ไ ม มี ร ะบบกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ของตนเอง ต อ งแสดงหลั ก ฐานว า
จะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองดังกลาวหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธี การ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจ าพนักงานทองถิ่น รวบรวมความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูข ออนุญาตทราบภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ไดรับ คําขอ ซึ่ง มีร ายละเอียดถูกตองหรือครบถว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) รับทําการเก็บ ขนไดเฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเทานั้น
(๑.๒) หามทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
(๑.๓) วิธีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงสาธารณสุข
(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประกาศกําหนด
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๒.๑) หามทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
(๒.๒) วิ ธี ก ารกํ า จั ด มู ล ฝอยให เ ป น ไปอย า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงสาธารณสุข
(๒.๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับ ใบอนุญ าตสําหรับ กรณีที่เปน การขอรับ ใบอนุญ าตครั้งแรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม
ครั้งตอไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ
จนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกําหนดนี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญ าตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนั กงานเจาหน าที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียต อบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็น ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
และกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เพียร แซลี้
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
ลําดับ

รายการ

๑

คาเก็บขนสิ่งปฏิกูล
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(๑) คาเก็บ ขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน 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
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ
(๓) คาเก็บและขนมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(คาธรรมเนียม/ป)
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(คาธรรมเนียม/ป)
ฉบับละ
(๓) ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(คาธรรมเนียม/ป)
ฉบับละ

๒

๓

คาธรรมเนียม
(บาท)
๒๕๐
๑๕๐

๓๐
๔๐
๖๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓๕๐
๔๕๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

แบบ สม. 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..........
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...........................................................................อายุ............................ป
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล.............................
อําเภอ.............................................จังหวัด..........................................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต
 รั บ ทํ า การเก็ บ ขนสิ่ งปฏิ กูล และขยะมูล ฝอย โดยทําเห็น ธุร กิจ หรือโดยไดรับ ผลประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทําการ........................................................................................................
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.........................................................................................................................................
สถานที่ดําเนินการ............................................................................................................................................................
2. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
2.1 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
2.3 หนั งสื อมอบอํ า นาจพร อมสํ า เนาบัตรประจําตัว ของผูมอบอํานาจและของผูรับ มอบอํานาจกรณี
มีผูขอไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง
2.4 .......................................................................................................................................
2.5 .......................................................................................................................................
3. ขา พเจา ขอรับ รองว ามี คุณสมบัติพรอมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้
เปนความจริง และขาพเจาพรอมที่จะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดว ยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล ฝอย คําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข หลักเกณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง

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

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
เลมที่....................เลขที่................../........................

แบบ สม. 2

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ............................................................................อายุ.......................ป
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.............................ถนน.............................................ตําบล.......................................................
อําเภอ.................................................จังหวัด................................................โทรศัพท.....................................................
1. รับทําการ
 เก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
 รับ ทํ าการกํ า จั ดสิ่ งปฏิ กูล หรื อขยะมูล ฝอย โดยทําเปน ธุร กิจ หรือโดยไดรับ ผลประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง.......................................................................................................................
2. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด...............................................................................................................
3. คาธรรมเนียม......................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..............เลขที่...............วันที่..........................
4. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
4.1 ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 25๖๒ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
4.2 ..............................................................................................................................................................
5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ. .................................
ออกให ณ วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. .........................
(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
เจาพนักงานทองถิ่น

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป
จํานวนเงิน (บาท)
ที่อนุญาต
สิ้นอายุ คาธรรมเนียม คาปรับ

คําเตือน

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
ลงชื่อเจาพนักงาน
ทองถิ่น
เลขที่ วัน/เดือน/ป

1. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต
2. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

แบบ สม. 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ..........
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...........................................................................อายุ...........................ป
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่..........................................ถนน..................................ตําบล.....................................................
อําเภอ............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท...........................................................
ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตใหรับทําการ ( ) เก็บ ขน ( ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถิ่น
ดังตอไปนี้
1. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมที่...............เลขที่..............เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .........
คาธรรมเนียมปละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่..............เดือน............................พ.ศ. .............
2. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน................................................บาท มาดวยแลว
3. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 25๖๒ และปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งหลักเกณฑและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกําหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(...........................................................)

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ

แบบ สม. 4

เขียนที่...............................................................
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .............
ขาพเจา.....................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.....................................
อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................หมูที่................................................
ตําบล.......................................อําเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท...............................
ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น.................................................................................................................................
ดวย.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรอง วาขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผูขออนุญาต
(............................................................)

