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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปน การสมควรตราขอบัญ ญัติองคการบริห ารสว นตําบลเมืองยาง วาดว ยการจัด การ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางและนายอําเภอชํานิ จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ในเขตองคการบริห ารสว นตําบลเมืองยางเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ กฎระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
ขอ ๖ ในกรณี ที่ มีเ หตุ อัน สมควรองคก ารบริห ารสว นตํ าบลเมื องยางอาจมอบให บุค คลใด
ดําเนินการตามขอ ๕ แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง หรืออาจ
อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ ๑๑ ก็ได
ข อ ๗ ห า มผู 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 ห รื อ
ทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางจัดไวใหหรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางจัดไวให
ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มู ล ฝอยที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะอย า งเพี ย งพอและเหมาะสมตามที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น โดยคํ า แนะนํ า ของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเมื อ งยางมี อํ า นาจประกาศกํ า หนดเขตพื้ น ที่
การใหบ ริการและระเบียบการเก็บ ขน และกําจัด สิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้น ที่การอนุญ าต
ใหบุ ค คลใดดํา เนิ น กิ จการรั บ ทํ าการเก็บ ขน หรือ กําจั ด สิ่ งปฏิกู ลหรื อมู ลฝอยโดยทํา เปน ธุร กิจ หรื อ
โดยได รั บ ประโยชน ต อบแทนด ว ยการคิ ด ค า บริ ก ารตามข อ ๑๑ ในเขตอํา นาจขององค ก ารบริห าร
สวนตําบลเมืองยางได
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ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ ขน
และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเมื อ งยางจะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย ม
การใหบริการเก็บ ขน แกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๑ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรบั ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) หากเป น บุ ค คลธรรมดาต อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยอายุ ไ ม ต่ํ า กว า ๒๐ ป บ ริ บู ร ณ ใ นวั น ที่ ยื่ น
คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต โดยต อ งไม เ ป น ผู มี ห นี้ สิ น ล น พ น ตั ว ไม เ คยเป น บุ ค คลล ม ละลาย และไม เ คย
ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโ ทษ รวมทั้ง ตองมีหนัง สือค้ําประกัน จากธนาคารที่ไ ดรับ อนุญ าตใหป ระกอบกิจการ
ในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร อาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได
(๒) หากเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย โดยตองมีทุนจดทะเบียน
ไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๓) คุณสมบัติอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยผูที่ประสงคจะดําเนินกิจการรับทํา
การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยจะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓.๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓.๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๒ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) หลักฐานที่จําเปนเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ ๑๒
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(๑.๒) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๒.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น
และสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด - เปดอยูดานบน
(๑.๒.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๒.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๒.๕) มีอุป กรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายา
ฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๒.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่ง ปฏิกูลใหรูวาเปน
พาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่
เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด
(๑.๓) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน
(๑.๔) กรณีที่ไมมีระบบกําจัด สิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๑.๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ ๑๒
(๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังตอไปนี้
(๒.๒.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด
(๒.๒.๒) วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
(๒.๒.๓) วิธ ีก ารปอ งกัน ไมใ หเ กิด อัน ตราย การรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ ม
การควบคุมเหตุรําคาญ ความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิตรางกายและทรัพยสิน รวมทั้งสุขอนามัยของ
ประชาชน
(๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ ดังนี้
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(๒.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
(๒.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๒.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน
กิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือสิ่งใดที่เปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๒.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ ๑๒
(๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน มูลฝอย ดังตอไปนี้
(๓.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการเก็บ ขน
(๓.๒.๒) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
(๓.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ ขน (ถามี)
(๓.๒.๔) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุม
เหตุรําคาญ ความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต รางกายและทรัพยสิน รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน
(๓.๒.๕) สถานที่และวิธีการ ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน
(๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน ดังนี้
(๓.๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป
(๓.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณที่ใชในการเก็บ ขน
(๓.๓.๓) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถามี)
ทั้งนี้ ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว
สิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด หรือสิ่งใดที่เปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด
(๓.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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ขอ ๑๔ เมื่อไดรับ คําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๑๒ หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๗
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง
หรื อ ไม ส มบู ร ณ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ต ามข อ ๑๒ และข อ ๑๓
ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาต
แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ให
สงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ไดรับ คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน ตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ ๑๔ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ
อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ ๑๔ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ ๑๑ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ ๑๒
(๓) ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
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ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๒ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ โดยอนุโลม
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ ๑๔ ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่ม ารับ ใบอนุญาต สําหรับ กรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ า มิ ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนด ให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
คาธรรมเนียมที่คา งชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองยาง
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข อ ๒๒ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถู กทํ าลาย หรื อชํา รุด ในสาระที่สํ าคัญ ให ผูยื่ น คํ าขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ป รากฏวาผูรับ ใบอนุญาตตามขอบัญ ญัตินี้ไ มป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
หรือขอบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไ วในใบอนุญ าตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ตามที่ไ ดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติไ มถูกตองนั้ นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน
ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปน ผูรักษาการตามบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มุนี อุไรรัมย
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่

รายการ

๑

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ
ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
๑.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๑.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม
หรือที่มีมูลฝอยมากที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
๑.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
๑.๒.๒ วันหนึ่ง เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร เดือนละ
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
๑.๓.๑ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
ครั้งละ
๑.๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษ
ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
๑.๔ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร
๑.๔.๑ ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ
๑.๔.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
๑.๔.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ
๒.๑ รับทําการเก็บ ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับละ
๒.๒ รับทําการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ฉบับละ

๒

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๕๐
๑๕๐

๒๕๐
๑๕๐
๒๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

แบบ ๑
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทําที่ .........................................................
วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. .....................
ขาพเจา ………………….…… อายุ ........... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขที่ .............. หมูที่ ..............
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด .........................
โทรศัพท ...........................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองยาง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๓. ......................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................................
แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

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

แบบ ๒
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที่ ............... เลขที่ ............. ป .............
อนุญาตให ..................................................... สัญชาติ .............. บานเลขที่ ............. หมูที่ ..........
ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล ...................... อําเภอ ................... จังหวัด .........................
โทรศัพท ............................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท ..................................................................................................
คาธรรมเนียม .............บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ...... เลขที่ ......ลงวันที่ .......เดือน .............พ.ศ. .............
โดยใชชื่อประกอบการวา ........................................ จํานวนคนงาน …………....... คน ตั้งอยู ณ เลขที่ ..............
หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ................. ตําบล .......................... อําเภอ .................... จังหวัด ...............................
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ...............................................
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) .............................................................................................................................
(๒) .............................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................
ออกให ณ วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ...................
(ลงชื่อ) ......................................
(…........................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่....เดือน .......... พ.ศ. ........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ .... เลขที่ ............
ลงวันที่ ......... /........./...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
.................................................
………………………………………..
เจาพนักงานทองถิ่น
........./......./..........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน ............ พ.ศ. ...........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............. เลขที่ ........
ลงวันที่ ........../........../...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
........................................................
........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
........./......./..........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ....... เดือน ......... พ.ศ. .........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............. เลขที่ ..............
ลงวันที่ ........../........../...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
............................................................
.............................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
........./......./..........

แบบ ๓
คําขอตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทําที่ .....................................................
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .......................
ขาพเจา ..................................................... อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขที่ .............
หมูที่........ตรอก/ซอย ................... ถนน ................ ตําบล ................... อําเภอ ............... จังหวัด .....................
โทรศัพท....................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองยาง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................... ผูขอตออายุใบอนุญาต
(....................................................)

แบบ ๔
คําขออนุญาตการตาง ๆ
ทําที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. .........................
ขาพเจา .............................................................. อายุ ........ ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขที่ ........
หมูที่ ........ตรอก/ซอย .......... ถนน ............... ตําบล .................... อําเภอ.................. จังหวัด ..........................
โทรศัพท....................................................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
ดวย ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) ........................................................ ผูขออนุญาต
(....................................................)

แบบ ๕
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนที่.....................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ…………………………………......ป สัญชาติ…………………………………….............
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่  อยูบาน/สํานักงานเลขที่…..
หมูที่....... ตรอก/ซอย.....................ถนน..................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร..........................................................
 เปนนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................
มีสํานักงานอยูเลขที่.............หมูที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท.............................. โทรสาร......................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี ดังนี้
๑. .........................................................อยูบานเลขที่..........หมูที่........ตรอก/ซอย.................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท.....................................โทรสาร......................................................
ไดขออนุญาต

 เก็บและขนสิ่งปฏิกูล

 กําจัดสิ่งปฏิกูล

ใบอนุญาต เลมที่..............เลขที่...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................
สถานที่ตั้งเลขที่...........................หมูที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................
ตําบล.....................อําเภอ....................... จังหวัด.................. โทรศัพท.........................โทรสาร...........................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถิ่นเนื่องจากใบอนุญาต
 สูญหาย
 ถูกทําลาย
 ชํารุดในสาระสําคัญ

-๒พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
 ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
 ๔. สํา เนาบั น ทึ ก การแจ งความต อพนัก งานเจ าหนา ที่แหง ท องที่ที่ใ บอนุญ าตสูญ หาย กรณี
ใบอนุญาตเดิมสูญหาย
 ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 ๖. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................
(.............................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได
 ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถิ่น
(...................................................)

