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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง วาดวยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สว นตํา บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ สภาตํา บลและองค การบริ ห าร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง และนายอําเภอควนขนุน จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ ”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปน
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง อาจรวมกับหนวยงาน
ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลชะมวง อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง หรืออาจอนุญาตให
บุคคลใดเปน ผูดําเนิน กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน ธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใ หใชบังคับกับการจัดการของเสียอัน ตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขนหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ
แทนหรือเขตพื้น ที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน กิจการโดยทําเปน ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง และระเบียบปฏิบัติ
ไดตามความจําเปน
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้น ที่การใหบริการเก็บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง หรือเขตพื้น ที่ที่องคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลชะมวง จะตองดําเนิน การ
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ใช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลชะมวง การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยให ป ฏิ บั ติ
ตามขอบัญญัติดังตอไปนี้
(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 ฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจัดไวให
(๒) เจา ของหรือ ผูค รอบครองอาคารหรื อสถานที่ใ ด ๆ ต องจัด ให มีที่ รองรั บสิ่ งปฏิกู ล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
(๓) หามมิใหผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นออกมาขางนอก
(๔) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย
(๕) ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดทํ า การถ า ย เท ทิ้ ง คุ ย เขี่ ย หรื อ เคลื่ อ นย า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
ในที่รองรับ รถขน สถานที่เท เก็บ หรือที่พักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง หรือผูที่ไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
(๖) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึม และไมมีกลิ่นเหม็น
รั่วออกมาขางนอก และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว มีฝ าปดมิดชิด กัน แมลงและสัตวไดตามแบบ
ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๙ หามมิใ หผูใ ดดําเนิน กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผู ใ ดประสงค จ ะเป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลชะมวงจะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
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(๔) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง
(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่มหรือประกอบการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผูขออนุญ าตดํา เนิน กิ จกรรมตามวรรคหนึ่ ง ตลอดจนหลั กเกณฑ วิ ธีการ
และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
กําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๐ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด-เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเชื้อโรค
ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวา
เปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวงประกาศกําหนด ดังนี้
รถขนถายสิ่งปฏิกูล
ปริมาตรบรรจุ
ลบ.ม.
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
ใบอนุญาตเลขที่
/
.
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
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(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณี ที่ ไ ม มี ร ะบบกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ของตนเอง ต อ งแสดงหลั ก ฐานว า จะนํ า
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย
(๒.๑) รถเก็บ ขนขยะมูลฝอยตองไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบกและถูกตอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถปองกันการปลิว การตกหลน ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสีย
จากมูลฝอย ในขณะทําการเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
(๒.๒) จัดใหมีพ นักงานขั บรถ พนัก งานเก็บ มูลฝอย ตลอดจนวั สดุอ ยางเพีย งพอ
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขน มูลฝอยประจําวัน
(๒.๓) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
ใบอนุญาตเลขที่
/
.
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
(๒.๔) ผูรับจางจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทาริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยในเขตพื้นที่ใหบริการตามรูปชนิด และตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
กํา หนดผู รั บจ า งจะต อ งทํ า การเก็ บ ขนมู ล ฝอยที่ ทํา การเก็ บ แล ว นั้ น ไปยั ง สถานที่ กํา จั ด มูล ฝอย
ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวงกําหนด
(๒.๕) ผูรับจางจะตองจัดใหมีลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย
ทุกคันที่ใชในการปฏิบัติงาน และตองดูแลรักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลา
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่น รวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวัน ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุ จําเปน ที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไมอาจมีคําสั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดําเนิน กิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทาหนังยางหุม สูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อ คลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว
ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใ ชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาดทอ
หรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณี ที่ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หกเรี่ ย ราด ให ทํ า การฆ า เชื้ อ โรคด ว ยน้ํ า ยาฆ า เชื้ อ โรค
แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) การบําบัดน้ําทิ้งโดยใชลานทรายซึม หรือรองซึม จะตองหางจากแหลงน้ําดื่ม
น้ําใชไมนอยกวา ๓๐ เมตร
(๑.๖) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย
(๒.๑) ขณะทําการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ต องควบคุม ใหผูปฏิบั ติงานสวมเสื้อคลุ ม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
(๒.๒) หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวันทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนขยะ
มูลฝอยอยางนอ ยวัน ละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ ออกปฏิ บัติงานแลว สํ าหรับน้ํ าเสียที่เ กิดจากการลา ง
ตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๒.๓) ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแล มิใหมีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย
ในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น
(๒.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ อ อกให ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห มี อ ายุ ห นึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ อ อก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญ าตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให เปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ สํ า หรับ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิน กิ จ การนั้ น
ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่ม ขึ้น อีกรอยละยี่สิบของจํานวน
ค า ธรรมเนี ย มที่ ค า งชํ า ระเว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ น
ถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคา ธรรมเนีย มและคา ปรับ ตามข อบั ญญั ตินี้ ใหเ ปน รายได ขององค การ
บริหารสวนตําบลชะมวง
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ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตใหเ ปน ไปตามหลัก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตนํ า สํ า เนาบั น ทึ ก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แ หงทองที่ที่ใ บอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่น คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ
ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนด
ไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจา พนั กงานท องถิ่น มี อํา นาจออกคํ าสั่ งเพิ กถอนใบอนุญ าตเมื่อ ปรากฏวา ผูรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้
หรือ เงื่ อนไขที่ ระบุไ วใ นใบอนุ ญาตในเรื่ องที่ กํา หนดไว เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการตามที่ไ ดรั บ
ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอ สุ ข ภาพของประชาชน หรื อ มี ผ ลกระทบต อ สภาวะความเป น อยู ที่ เ หมาะสมกั บ การดํ า รงชี พ
ของประชาชน

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญ าตทราบ ในกรณีที่ ไมพ บผู รับใบอนุญ าต หรือ ผูรับ ใบอนุญ าตไม ยอมรับ คํา สั่งดั งกลา ว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือ ใหปดคําสั่งนั้น ไวใ นที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแต
เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง หรือเขตพื้น ที่การใหบริการ
ของผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น กิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผูใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติน้ี ต อ งระวางโทษตามที่ กํ า หนดไว ใ น
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหน ายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
พิเชษฐ พรหมดวง
นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553
ลําดับที่
1
1.1

รายการ
อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป
ลูกบาศกเมตรละ
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตรละ
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร

1.2

คาธรรมเนียม
(บาท)

250
150

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ก.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม 500 ลิตร
- วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ

15

- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เดือนละ

30

- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร เดือนละ

40

- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เดือนละ

50

- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร เดือนละ

60

- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร เดือนละ

70

- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร เดือนละ

80

- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เดือนละ

90

- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เดือนละ

100

2

ลําดับที่

รายการ
ข.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน
500 ลิตร ขึ้นไป
- วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร
เดือนละ

คาธรรมเนียม
(บาท)

200

- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร
เดือนละ
ค.คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ

200

- ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ

500

- เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
2

500

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ก.รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ

200

ข.รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ

500

