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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง    การก าจัดสิ่งปฏกิูลขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที1่) พ.ศ.2558 

..................................................................  

 

 

 

                                                  หลักการ 

 

เพ่ือปฎิบัติการก าจัดสิ่งปฎิกูล ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม ให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  

 

                                                เหตุผล 

 

          ดว้ยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  มาตรา  18  มาตรา  19  มาตรา  20  ได้

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพืน้ที่

ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และก าจัดส่ิงปฎิกูล  หรือมูลฝอย 

เพ่ือให้ผู้ไดรั้บใบอนุญาตได้ปฏิบัติ  ประกอบมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  5 พ.ศ.2546  จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติ

องค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  เร่ือง การก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)   

พ.ศ.255 8  เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยมิให้กอ่เหตุร าคาญต่อสาธารณชน  

รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  อัตราค่าธรรมเนียม  ตลอดจนเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในดา้นการก ากับดูแลและป้องกันที่เกี่ยวกับอนามัยส่ิงแวดล้อมภายในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบล หนองฉิม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและถูกต้องดว้ยสุขลักษณะย่ิงขึ้นจึง

จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ีขึน้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม                                      
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม   

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที1่) พ.ศ.2558 

************************** 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม   ว่าดว้ยการ

ควบคุมกิจการรับท าการเก็บ  ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิาร

สว่นต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546 ประกอบกับ  มาตรา  20 

มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 องค์การ

บรหิารสว่นต าบล หนองฉิม   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  และ

นายอ าเภอเนินสง่า จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี ้

    ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม เร่ือง  การ

ก าจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2558" 

               ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมนี ้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศ  

แล้วเจ็ดวัน 

    ข้อ  3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติต าบล เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. 2544  และ 

ข้อบัญญัติต าบล เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 

2551 

บรรดากฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งอื่น  ๆ  ในสว่นที่ตราไว้แลว้ในข้อบัญญัติหรอืซึ่งขัด

หรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี  ให้ใช้ขอ้บัญญัติน้ีแทน 

               ขอ้ 4  ในข้อบัญญัติน้ี 

                 "สิ่งปฏิกูล"    หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ หรือหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด  ซึ่งเป็น

สิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

"มูลฝอย"    หมายความว่า    เศษกระดาษ เศษผ้า  เศษอาหาร เศษสนิค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลฝอย หรือซากสัตว์  รวมถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง

สัตว์ หรือที่อื่น 

“มูลฝอยอันตราย ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มอีงค์ประกอบทั้งหมด  หรือเพียง

บางสว่นที่อาจท าให้เกิดอันตราย  อันเน่ืองมาจากประมาณความเข้มข้น  คุณภาพ  ทางกายภาพ  

เคมีและชีวภาพ  เช่น  ประเภทติดไฟง่าย  สารกัดกร่อน  สารประเภทท าให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  

สารพิษ  วัตถุระเบิด  สารที่สามารถถูกชะลา้งได้  กากกัมมันตภาพรังสีและประเภทที่ท าให้เกิดโรค 
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“ อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูใ่ช้สอยได้ 

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น"  หมายความว่า    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม    

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข"  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งไดรั้บการแต่งต้ังตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“  ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรีอทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

         ข้อ  5  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  เป็น

อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมแตฝ่่ายเดยีวเท่าน้ัน 

    ในกรณีที่มีเหตุอันควร  องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  อาจมอบให้บุคคลใด

ด าเนนิการตามวรรคหน่ึงแทนก็ได ้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ  6  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย   เท   ทิ้ง   หรือท าให้มขีึน้ซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ  

ทางสาธารณะ เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คู  คลอง  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแตใ่นที่ซึ่ง 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ  7  ห้ามมิให้ผู้ใด  น าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต ่  จะได้ใสภ่าชนะหรือที่

เก็บมิดชิด  ไมใ่ห้มีส่ิงปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ  8  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการถา่ย  เท  ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถ

ขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  

เว้นแตเ่ป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ  10  ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือ

ขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ของ องค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  เว้นแตเ่ป็นการกระท า

ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ  11  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหสถาน  ต้องจัดให้มทีี่รองรับสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน 

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  มีร่ัว  ไมซ่ึม  และไมม่ีกล่ินเหม็นร่ัว

ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมดิชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้า

พนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  12  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน   ต้องรักษาบรเิวณ

สถานที่อาคารหรือเคหสถานที่  ในครอบครองของตนไมใ่ห้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยหรือมีการถ่ายเท  

หรือทิง้ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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ข้อ  13  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  อันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแตจ่ะได้

กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  14  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขน

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปท าการก าจัดให้ต้องดว้ยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้ง

เป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ ให้ทราบลว่งหน้าไม่

น้อยกว่าสบิห้าวัน  หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขน

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไมน้่อยกว่า  สาม  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้ว

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแตฝ่่ายเดยีวเท่าน้ัน  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ ซึ่ง

ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสยีค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัติน้ี 

ข้อ  15  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูน่อกบริเวณเก็บขน

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  14  ต้องก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณะสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  16  อาคารช่ัวคราวของคนงานก่อสร้าง  ต้องจัดให้มทีี่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและ

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวตอ้งปฏิบัตใิห้ถูกต้องดว้ยสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บ  

ขนและก าจัดส่ิงปฎิกูลหรือมูลฝอย  ดังนี้ 

(1)  ต้องจัดให้มสีว้มที่ถูกสุขลักษณะ  ตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

(ก)  ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมดิชิด 

(ข)  พ้ืนที่ภายในสว้มตอ้งไมน้่อยกว่า  0.90  ตารางเมตรต่อ  1  ที่น่ัง  และต้องมีความ

กว้างไมน้่อยกว่า  0.90  เมตร 

(ค)  พ้ืนห้องสว้มท าดว้ยวัสดุแข็งแรง  ท าความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียงอย่างน้อย  

1  ต่อ  20  และมีจุดระบายน้ าทิง้อยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพืน้ห้อง 

        (ง)  ห้องสอ้มต้องมีช่องระบายอากาศอย่างน้อยร้อยละ  10  ของพืน้ที่ห้องและมแีสง

สว่างภายในห้องอย่างน้อย  5  แรงเทียน 

(จ)  มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกล่ินและแมลงพาหะน าโรคได้ด้วยน้ า 

(ฉ)  มีท่อระบายอุจจาระขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  4  นิว้  และวางลาดเอียง

อย่าง น้อย  1  ต่อ  10  ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบ าบัดน้ า  หรือบ่อเกรอะซึ่งน้ าไม่

สามารถซึมออกได ้ และมีความจุอย่างน้อย  0.75  ลูกบาศก์เมตร  ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม  หรือร่อง

ซึมใต้พ้ืนดนิหรือถังกรองหรือ  ๆ  ในลักษณะเดยีวกัน                                                  5./// 
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  (ช)  ในฐานสว้มตอ้งมีท่อระบายอากาศขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  1  นิว้  สูง

เหนือหลังคาสว้ม  มีน้ าส าหรับราดสอ้มอย่างเพยีงพอ 

  (ซ)  ต้องจัดให้มสีว้มที่ถูกสุขลักษณะในปรมิาณที่เพียงพอกับจ านวนคนงาน  คือ  2  

สว้ม ต่อคนงาน  25  คน 

       (2)  ต้องจัดให้มถีังขยะที่ไมร้ั่วซึม  และมีฝาปิดทุกครอบครัวและมทีี่รองรับขยะรวม

ขนาดบรรจุ  200  ลติรต่อ  60  คนต่อวันและมีการปกปิด  อย่างถูกสุขลักษณะ 

(3)  ต้องจัดให้มรีะบบระบายน้ าทิง้ให้เป็นท่อเปิดขนาดกว้างไมน้่อยกว่า  10  เซนติเมตร  

และมีความลาดเอียงอย่างน้อย  1  ต่อ  200  จากครัวเรือน  ลงสูท่่อระบายสาธารณะหรือบ่อซึม  

กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ  17  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  18  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผูด้ าเนนิกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล

ฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบรหิาร

สว่นต าบลหนองฉิม  จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม

ก าหนด  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ องค์การบรหิารสว่นต าบล หนอง

ฉิมก าหนด  ดังต่อไปนี ้

        ( 1 )  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง 

        ( 2 )  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง 

                   ( 3 )  ส าเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว 

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล ) 

        ( 4 )  หนังสือมอบอ านาจ  ในกรณีที่เจ้าของกิจการไมม่ายื่นขอรับใบอนุญาตดว้ย

ตนเอง 

        ( 5 )  ใบรับรองแพทย ์ 

 ข้อ  19  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตรับด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบล

หนองฉิมก าหนดดังต่อไปนี้ 

        ( 1 )  รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทุกคัน  ต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และ

สร้างให้มลีักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนสง่ทางบก  และกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  สามารถ

ป้องกันการปลวิ  ตกหลน่  ของส่ิงปฎิกูล  และมูลฝอย  และการร่ัวไหลของน้ าเสียจากมูลฝอย  

ในขณะท าการจัดเก็บและขนย้ายสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัด 

.6/// 
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       ( 2 )  รถเก็บขนสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความดา้นข้างและด้านหลังรถ

ตามขนาดรูปลักษณะและสีที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก าหนดดังนี้ 

   

 

 

  

 

        ( 3 )  ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มพีนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  ประกอบส าหรับการบรกิารเก็บขนสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยอย่างเพยีงพอ  และ

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจ าวัน 

    ( ก )   ผู้รับจ้างตอ้งจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย  ส าหรับผู้สัญจรทางเท้า  ริมถนน

และภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนที่ให้บริการตามรูปแบบ  ชนิด  และต าแหน่งที่องค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก าหนด 

    ( ข )  ผู้รับจ้าง  จะต้องท าการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลว้นัน้  ไปท าการก าจัดยัง

สถานที่ก าจัดมูลฝอยขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  หรือสถานที่อื่นที่องค์การบรหิารสว่น

ต าบลหนองฉิมก าหนดเท่านัน้ 

     ( ค )  ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มสีถานที่ท างานถาวรภายในเขตองค์การบรหิารสว่น

ต าบลหนองฉิมซึ่งสามารถติดต่องานได้สะดวก  โดยจะต้องจัดให้มเีจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  และ

โทรศัพท์ติดต่อในจ านวนที่เหมาะสม  ตลอดเวลาท างานปกติและสถานที่ท าการจะต้องเปิดให้

ประชาชนสามารถเข้ามาตดิต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ในระยะเวลาท างานโดยสะดวก 

       ( ง )  ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มลีานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถส าหรับรถเก็บขนมูล

ฝอยทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัตงิานและต้องดูแลรักษาสถานที่ดังกล่าวให้อยูใ่นสภาพที่ดีและถูก

สุขลักษณะตลอดเวลา 

        ( จ )  ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มกีารลา้งท าความสะอาดรถ  อย่างน้อยวันละ  1  

ครัง้หลังจากที่ออกปฏิบัตงิานเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  และน้ าเสียที่เกิดจากการลา้งต้องได้รับ

การบ าบัดที่ถูกสุขลักษณะ 

         ( ฉ )  ในระหว่างการปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะตอ้งสวมใส่

ชุดเคร่ืองแบบที่มีช่ือ  นามสกุล  ตามแบบที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก าหนด  หรือตามที่ผู้

รับจ้างตกลงไว้กับองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก่อนเร่ิมด าเนินการ 

          ( ช )  ในการปฏิบัตงิานผู้รับจ้างตอ้งควบคุมดูแล  มิให้มกีารด าเนนิการเก็บ

ขนมูลฝอยในลักษณะที่ไมป่ลอดภัยต่อการท างานหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือท าให้เกิดการละเมิด

ต่อผู้อื่น                                                                                                    .7///                                

                              รถเก็บขนส่ิงปฏกูิลหรือมูลฝอย 

            ได้รับอนุญาตจากองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

                                       ใบอนุญาตเลขที ่

           ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
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           ( ซ )  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจ าท้องถิ่น  งาน

นักขัตฤกษ์  ต่าง  ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลต่าง  ๆ  ซึ่งจัดโดยอ าเภอ เนินสง่า   หน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานเอกชนองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม   จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  เพ่ือ

ให้บรกิารจัดเก็บมูลฝอยในบรเิวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างงาน  และเมื่องานเสร็จสิ้น

แล้ว  โดยผู้รับจ้างไมอ่าจคิดค่าบริการเพ่ิม 

            ( ฌ )  ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มกีารตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัตงิานอย่างน้อยปี

ละ  1  ครัง้เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

              ( ญ )  ผู้รับจ้างเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษ

เพ่ิมจากที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก าหนดไว้ไมไ่ด้ 

 ข้อ  20  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขออนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของค าขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัตถิูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้แลว้  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก

ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนด 

ข้อ  21  ผู้ไดรั้บใบอนุญาต  ต้องมารับอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย

ข้อบัญญัติน้ี  ภายในก าหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ไดรั้บหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิ

ได้มารับอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถอืว่าสละสทิธิ์ 

ข้อ  22  ในการให้บรกิารตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ

ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการ

ให้บรกิาร  และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสง่ส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด  สามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมการให้บรกิาร 

ทั้งน้ี   อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้าย

ข้อบัญญัติน้ี 

ข้อ  23  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ย  ณ  สถาน

ประกอบกิจการตลอดเวลา  

ข้อ 24  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลกิการให้บรกิารแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องท าเป็นหนังสือ

แจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด  สามสิบวัน  ก่อนวันที่ไดเ้ร่ิมการให้บรกิารตามสัญญาใหม่ 

ข้อ  25  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1)  รักษาคุณสมบัติและปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 19   ตลอดเวลาที่ยัง

ด าเนนิกิจการตามใบอนุญาต 

(2)  ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

 

.8// 
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(3)  ปฏิบัตกิารอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย    และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ 26   ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ไดเ้พียงในเขต

อ านาจขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ  27  การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อยื่นค าขอพร้อม

ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้ 

ข้อ  28  เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไมป่ระสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนค าขอเลกิการ

ด าเนนิกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมก าหนด 

ข้อ  29  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนค าขอต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ  30  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต

ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิมก าหนด  เพ่ือ

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวัน นับแต่วันที่ไดรั้บทราบถึงวันสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด

ในสาระส าคัญ  แล้วแตก่รณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย  

 (2)  ใบอนุญาตเดมิ  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ  

ข้อ  31  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนนิการตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังน้ี 

 (1)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ประทับตราสแีดงค าว่า  “ ใบแทน ”  ก ากับไว้

ดว้ย  และให้มีวัน  เดอืน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

 ( 2 )  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของอายุใบอนุญาตเดมิน้ัน  

 ( 3 )  บันทึกดา้นหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดมิ  ให้ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรืรอช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดมิแล้วแต่กรณี  และลงเลม่ที่  เลขที่  ปี  ของใบแทน

ใบอนุญาต 

ข้อ  32  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไมป่ฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติน้ีหรือ

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน้ันเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่

สมควรแต่ต้องไม่เกิน  15  วัน 

ข้อ  33  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า 

9.// 
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 ( 1 )  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครัง้ขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้

ใบอนุญาตอีก 

 ( 2 )  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าไดก้ระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

 ( 3 )  ไมป่ฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.2535  กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติน้ี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่

ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรั้บใบอนุญาตและการไมป่ฏิบัต ิ หรือการปฏิบัติไม่

ถูกต้องนัน้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ

เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  34  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  35    ผู้ใดฝา่ฝืนข้อบัญญัติน้ีมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ  36 ให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  รักษาการตามข้อบัญญัติน้ีและให้มี

อ านาจออกประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัติน้ี 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่        เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.2558 

 

 

                                                 (นายวินัย  โชคชัย) 

                นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 

 

 

                    เหน็ชอบ 

 

 

              นายอ าเภอเนินสง่า 
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บัญชีแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายการ บาท 

1. 

     1.1 

 

      

     1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

   

    2.1 

       

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฎิกูลหรอืมูลฝอย 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูลครัง้หน่ึงๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์

เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                     ลูกบาศก์เมตรละ                                                                      

 

เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร                                                                                            

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ก.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดอืนที่มีปริมาณมูลฝอยเดอืนหน่ึงไม่เกิน  500  ลติร 

    - วันหน่ึงไม่เกิน  20  ลติร                                                          เดอืนละ                                                                                     

    - วันหน่ึงเกิน  20  ลติร  ค่าเก็บและขนทุก  ๆ  20  ลติร  หรือเศษของ  20  ลติร  

                                                                                                เดอืนละ      

ข.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดอืนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน  500  ลติร  ขึน้ไป 

    - วันหน่ึงไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                                                เดอืนละ 

    - วันหน่ึงเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและค่าขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษ

ของลูกบาศก์เมตร                                                                        เดอืนละ 

ค.ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครัง้คราว 

     - ครัง้หน่ึงไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                                               ครัง้ละ 

     - เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและค่าขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ

ลูกบาศก์เมตร                                                                               ครัง้ละ 

 

ค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตด าเนนิกิจการท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฎิกูล หรือมูลฝอย (ข้อ18) 

 ก.รับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                              ฉบับละ 

ข. รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                          ฉบับละ 

ค.อัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (ข้อ 22)              ครัง้ละ 
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