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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้าํ หอม วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลหวยน้าํ หอม
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมและนายอําเภอลาดยาว จึงตราขอบัญญัตินี้ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได เชน แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก
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“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย
ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติมในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปน
ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลห ว ยน้ํ า หอมอาจมอบให บุ ค คลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึง่ แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม หรืออาจ
อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
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บทบัญ ญัติตามขอนี้แ ละขอ ๙ มิใหใชบัง คับ กับ การจัด การของเสียอัน ตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยหรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่
การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจา ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ซึ่ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารเก็ บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สว นตําบลหวยน้ําหอม มอบใหบุคคลอื่น ดําเนิน การแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบ ริการแก
องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมจะตองดําเนินการ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ ดังตอไปนี้
(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง กอง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) หามมิใหผูใดลักลอบ หรือทําการถาย เท ทิ้ง กอง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชน ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) หามมิใหผูใดทําการขน คุย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน
เรือขน หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม เวนแตจะเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
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(๕) หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม
จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ ขน และกําจัด
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว หากผูครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย
ละเลย หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมทําการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอัน เปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว และผูครอบครองอาคาร
สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้
(๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบทีก่ ําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หรือขาราชการ/หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย
(๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ความพรอมดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณและวิธีการบริหารจัดการ
(๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้าํ หอมประกาศกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สว นของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปด มิด ชิดสามารถ
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) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล
ใหรูวาเปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล
(๒.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน
แหลงน้ํา น้ําใตดิน พืชผลทางการเกษตร
(๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค
(๒.๒.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ ไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือกอใหเกิด
เหตุรําคาญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ ดังนี้
(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด
เปนแบบที่งายตอการบรรจุ ขนถายและทําความสะอาดงาย
(๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย
เพื่อมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ
ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็น ไดในระยะไกล เปด ใหสัญ ญาณขณะปฏิบัติง าน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน
ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป หรืออยู ในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน
(๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน
(๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
(๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บขนมูลฝอย
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนด
หลักเกณฑท่ปี องกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ
(๔.๒) กรณีเปนระบบเตาเผาตองไมกอใหเกิดเขมา เถา ฝุนละอองที่ไปกระทบ
ความเปนอยูของประชาชนขางเคียง
(๔.๓) กรณีระบบฝงกลบตองมีระบบรองรับน้ําขยะไปกําจัดโดยไมปลอยใหไปปนเปอน
แหลงน้ําธรรมชาติของชุมชน
(๔.๔) กรณีหมักเปนปุยตองไมเกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง หรือเปนแหลงเพาะพันธุ
ของสัตวพาหะนําโรคโดยเฉพาะแมลงวันหรืออื่น ๆ
(๔.๕) ผูประกอบการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจจะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
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
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับ ใบอนุญาตภายในสิบ หาวันนับ แตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุม สูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอหรือสาย
ที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(เชน ไลโซน ๕%) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุม สูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓.๒) ทํ า ความสะอาดพาหนะเก็ บ ขนมู ล ฝอยอยา งนอ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด
ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ
(๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน
(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔.๔) ใหนําความในขอ ๑๐ (๔) มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสงปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่
ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชนจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหมีอายุหาป
นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ผูใดไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขแลว
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓
และขอ ๑๔ ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนดให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
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ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยน้ําหอม
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํ า นาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ผูใดที่รับ อนุญาตเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยกอนวัน ที่ ขอบัญ ญัตินี้มีผลใชบัง คับ
ใหดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้
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ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอมรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปราณี เขมนกิจ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2563
ลําดับ

ประเภท

1

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหออกใบเสร็จรับเงินของ
ทางราชการทุกครั้งที่มีการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียม
1.1 คาเก็บและอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
(ก) เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร
ตอๆไป
(ข) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิด
เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร
คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึง่ ไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึง่ เกิน 20 ลิตร
แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกิน 20 ลิตร ใหคิดเปนหนึง่ หนวย)
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึง่ เกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึง่ เกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคดิ เปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน
ครึง่ หนวยเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนึง่ หนวย)
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เปนครัง้ คราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
ครั้งละ
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ครัง้ ละ
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคดิ เปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน
ครึง่ หนวยเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
ใหคดิ เปนหนึ่งหนวย)

2

คาธรรมเนียม
(บาท)
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1,000
1,000

100
200
220

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2563
ลําดับ

ประเภท

คาธรรมเนียม
(บาท)

3

คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ้
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 13 ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม
เดือนละ
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร
หรือมีน้ําหนักเกิน 2 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 13 ลิตร หรือทุกๆ 2 กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกิน 6.5 ลิตร หรือไมเกิน 1 กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึง่ หนวย เศษเกิน 6.5 ลิตร
หรือเกิน 1 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึง่ หนวย)
(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว
คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ใหเก็บคาธรรมเนียมเปน 2 รายการ
1) คาบริการ
ครั้งละ
(โดยใหกําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
2) คาเก็บและขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 100 ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน 15 กิโลกรัม
ครั้งละ
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน 100 ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน 15 กิโลกรัม
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 100 ลิตร
หรือทุกๆ 15 กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกิน 50 ลิตร หรือไมเกิน 7.5 กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน 50 ลิตร
หรือเกิน 7.5 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย

200
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1,000

100

120

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2563
ลําดับ

ประเภท

คาธรรมเนียม
(บาท)
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คากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา ลูกบาศกเมตรละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร)
คากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร
แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย)
(ข) คากําจัดมูลฝอยทั่วไป เปนครั้งคราว
1) กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร
หนวยละ
2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร
แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
หนวยละ
3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
ใหคิดเปนหนวย ทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึง่ หนวย)
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. 2562
ลําดับ

ประเภท

คาธรรมเนียม
(บาท)
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คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนรายเดือน
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 13 ลิตร
หรือน้าํ หนักไมเกิน 2 กิโลกรัม
เดือนละ
2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร
หรือน้าํ หนักเกิน 2 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 13 ลิตร หรือทุกๆ 2 กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกิน 6.5 ลิตร หรือไมเกิน 1 กิโลกรัม
ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกิน 6.5 ลิตร
หรือเกิน 1 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนึ่งหนวย
(ข) คากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เปนครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไมเกิน 6.5 ลิตร
หรือน้ําหนักไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหคิดเปนหนวย
ทุกๆ 6.5 ลิตร หรือทุกๆ 1 กิโลกรัม
ในอัตราตอหนวย
หนวยละ
(เศษไมเกิน 3.25 ลิตร หรือไมเกินครึ่งกิโลกรัม
ใหคดิ เปนครึ่งหนวย เศษเกิน 3.25 ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ใหคิดเปนหนึง่ หนวย)
ใบอนุญาตดําเนินการกิจการตามขอ 9
โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ

500

500
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1,000
2,000
3,000
4,000

คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่………………………….……………………………….
วันที…่ ……..เดือน………………………………พ.ศ……………………..
ขาพเจา………………………………………………………………………..อายุ………….ป สัญชาติ……………..
อยูบานเลขที่…………..……หมูที่………..ตรอก/ซอย……………..…………..ถนน…………………………………….…………..……
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต…………………….…….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....
โทรสาร……………………………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………………………….ตอเจาพนักงานทองถิ่นนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………………………จํานวนคนงาน………….คน
ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่……….ตําบล………………………………อําเภอ………………….จังหวัด…………………………
โทรศัพท…………………………………………………โทรสาร………………………………………………………………………………..

ที่เกี่ยวของ

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น

(4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนิน
กิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย
(5) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ความพรอม ดานกําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหารจัดการ
(6) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม ประกาศกําหนด
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต
(……………………………………………………)

สวนของเจาหนาที่
เลขที่…………………………….ไดรับเรื่องเมื่อวันที่………………เดือน…………………………พ.ศ. ……………………………
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
1) …………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………………
(………………………………………………….)
ตําแหนง………………………………………..

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………………………………
(……………………………………………………)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
วันที่……………/………………../………………..

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(
(

) อนุญาตใหประกอบกิจการได
) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(………………………………………………)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
วันที…่ ………/………………/………………..

แบบ สม.2

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
เลมที่………….เลขที่…………….ป…………..
อนุญาตให…………………………………………………………อายุ………….ป สัญชาติ…………...…………..
อยูบาน/สํานักงานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………..ถนน…………………ตําบล/แขวง…………………..
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร……………………………
ขอ 1 ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท……….………………………………..……………………….คาธรรมเนียม……………………………………………………บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่…………..เลขที่……......ลงวันที…่ …………เดือน…………..……………………พ.ศ……………………………
โดยใชชื่อกิจการวา………………………………………..จํานวนคนงาน……….…..คน ตั้งอยู ณ เลขที่…..……..หมูที่……..
ถนน…………………….ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………
โทรศัพท………………………....................โทรสาร……………………………
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1)……………………………………………………………………………………………………..
(2)……………………………………………………………………………………………………..
(3)……………………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ. …………………………………
ออกให ณ วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ. ……………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………………
(………………………………………………….)
ตําแหนง เจาพนักงานทองถิ่น

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เขียนที่……………………………………………………........…………
วันที่………………เดือน…………………………………พ.ศ. …………………..
ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป สัญชาติ…………………………
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร……………………………
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………………………….........……………ตอเจาพนักงานทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่………ถนน………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร……………………………
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ
1) สําเนาใบอนุญาตเดิม
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต
(……………………………………………………)

-2สวนของเจาหนาที่
เลขที่…………………………………………….ไดรับเรื่องเมื่อวันที่…………เดือน……………………………พ.ศ. …………………
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
1)……………………………………………………………..
2)……………………………………………………………..
3)……………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
(……………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………….

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………..
(……………………………………………………..)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
วันที…่ …/………../………………

คําขออนุญาตการตางๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่………………………………………………….......……………
วันที่………………เดือน…………………….…………พ.ศ. …………………..
ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป สัญชาติ…………………………
อยูบานเลขที่…………หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร……………………………
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน
ตั้งอยู ณ เลขที่…………หมูที่………ถนน………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร……………………………
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม
ดวยขาพเจามีความประสงค…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………………………..ผูขออนุญาต
(………………………………………………………………..)

