(ร่ าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ......

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ตาบลเขาล้าน อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ร่ าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. .....
***************************
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
เหตุผล
โดยที่การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่
การเก็บ ขนและกาจั ด สมควรก าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกั บสุ ขลั กษณะในการกาจั ด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บขนหรือกาจัด
สิ่ งปฏิกูล และขยะมูล ฝอย โดยทาเป็ น ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการคิดค่าบริการและ
อัตราขน ธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนหรือการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือการกาจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล และขยะมู ล ฝอย โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนด้ ว ยการคิ ด ค่ า บริ ก าร
จึงตราข้อบัญญัตินี้

(ร่ าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ......
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติส ภาต าบลและองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
(ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ.๒๕62 ประกอบกั บ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาล้ า น โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาล้ า น และนายอ าเภอทั บ สะแก
จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารต าบลเขาล้ า น เรื่ อ ง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ……….”
ข้อ ๒ ข้อบั ญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาล้าน ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ คาสั่งใดๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนบรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบหรือ
คาสั่งใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า น้าเสีย อุจจาระ หรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ที่เป็นสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษผั ก ผลไม้ เศษสิ น ค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ และตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งเหลือใช้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรงเรือน โรงงาน ร้าน แผง สานักงาน ที่เก็บสินค้า
หรือคลังเก็บสินค้า หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้น ซึ่งมีบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า ถนน ทางเดิน ทางน้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งมีไว้ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีไว้สาหรับการสัญจร และหรือที่เอกชนที่มีไว้เพื่อบริการประชาชนทั่วไป
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาล้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ข้อ ๕ การเก็ บ ขน หรือ กาจัดสิ่ งปฏิกูล และมู ล ฝอย ในเขตองค์การบริห ารส่ ว นต าบล
เขาล้าน ให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ในกรณีมีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ข้ อ ๖ ห้ า มผู้ ใ ด ถ่ า ย เท ทิ้ ง หรื อ ท าให้ มี ขึ้ น ซึ่ ง มู ล ฝอย หรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ทั้ ง หลาย
ในที่สาธารณะ ให้ถ่าย เท ทิ้ง กาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในที่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน จัดไว้
หรือกาหนดให้มี

(ร่ าง)
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอย นอกที่รองรับที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน จัดไว้
หรือกาหนดให้มี หรือที่รองรับที่เจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น ๆ จัดให้มีขึ้นตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๘ ห้ า มผู้ ใ ด คุ้ ย เขี่ ย ขุ ด ขน มู ล ฝอย ในที่ ร องรั บมู ล ฝอย รถขน หรื อสถานที่ ที่ พั ก
มู ล ฝอย เว้ น แต่ เ ป็ น การกระท าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาล้ า น หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๙ ห้ ามผู้ใด ขน นาพา หรือเคลื่ อนย้ายสิ่ งปฏิกูลและหรือขยะมูล ฝอยไปในที่หรือ
ทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่มิดชิ ดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และ
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ทางบกและทางน้าซึ่งได้จัด ห้องสุขา
ที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ จะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย
หรือที่กาจัดสิ่งปฏิกูล ในอาคารหรือเขตอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ไว้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูล ฝอยอันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่ น แก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทาโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๑๓ กรณี เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า อาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ หรื อ บริ เ วณใด ๆ
ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาล้ า น ต้ อ งเก็ บ ขนมู ล ฝอย หรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปก าจั ด เพื่ อ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด หรือบริเวณใด ๆ ได้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือปิดประกาศไว้ ณ อาคารหรือสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณใด ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ใด ๆ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้จัดเก็บ ขน มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลไปกาจัดให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้ อ ๑๔ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ซึ่ ง อยู่ น อกบริ เ วณเก็ บ ขน
สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๕ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยข้ามเขตท้องถิ่นกัน
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใด ได้รับการทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ
หรื อ ขยะมู ล ฝอย โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ โดยแจ้ ง ว่ า จะน าสิ่ ง ปฏิ กู ล และหรื อ ขยะมู ล ฝอยไปก าจั ด ณ
เขตท้องถิ่นอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ/หรือขยะมูลฝอย
จากท้องถิ่นอื่นนั้น จึงจะอนุญาตให้เก็บขน โดยทาเป็นธุรกิจได้
(2) กรณีที่ผู้ใดได้รับการทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตท้องถิ่น ต้นทาง
แล้วนาสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกาจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ ขน และ
การกาจัด ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตทาการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง และขอใบอนุญาต
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ทาการกาจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทาง
และปลายทางกาหนดไว้ในข้ อกาหนดท้องถิ่ นนั้น ทั้งนี้ห ากมีการเก็บ ขนสิ่ งปฏิกูล และ/หรือขยะมูล ฝอย
ผ่านท้องถิ่นอื่น นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง จะต้องแสดงใบอนุญาตทาการเก็บขนจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้นทางและขอใบอนุญาตทาการกาจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง รวมทั้ง หลักฐาน
การขออนุญาตทากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
(3) กรณีที่ผู้ใดได้รับการทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและ/หรือขยะมูลฝอยโดยคิดค่าบริการใน
เขตท้องถิ่น หนึ่ งแล้ ว น ามากาจั ด โดยการถมที่ ห รือโดยวิธีการอื่ นใด ในที่ ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่น หนึ่ง บุคคล
ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลและ/หรือมูลฝอย หรือนาสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝัง หรือ
ถมในที่ดินใด หรือโดยวิธีการอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๘ กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องมีการ
ปฏิบัติการตามที่จ าเป็น เพื่อให้ ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลั กษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายและการแพร่ของเชื้อโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่น คาขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาล้ า นกาหนดไว้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น พร้อมกับหลั กฐานต่าง ๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้านกาหนด
ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
หรื อมูล ฝอย ตลอดจนหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้ เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้านกาหนด
ข้อ ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบู รณ์ของคาขอ หากปรากฏว่าผู้ ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ตามคาขอ
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อ บั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในก าหนดสิ บ ห้ า วั น นั บแต่ วั น ที่ ไ ด้ รับ หนั ง สื อ แจ้ง จากพนั ก งานท้ อ งถิ่ น หากมิ ไ ด้ ม ารั บ
ใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการตามใบอนุญาต
(2) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคาแนะนาหรือคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ
และประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ข้อ ๒๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ่ น ก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ ตามแบบที่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเขาล้ า นก าหนดไว้ เมื่อ ได้ ยื่น คาขอ
พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๒๕ ใบอนุ ญาตที่ออกให้ ตามข้อบัญญัตินี้ ให้ มีอายุห นึ่ง ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน กาหนดไว้

(ร่ าง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอเลิกการดาเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๒๗ หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ในสาระสาคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้อ งยื่ น คาขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาต ต่ อเจ้า พนัก งานท้ อ งถิ่ น ภายในสิ บห้ าวั น นั บแต่ วัน ที่ไ ด้ ทราบถึ ง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
(2) ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ กรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญ าต ให้ เ จ้ าพนัก งานท้ องถิ่ นด าเนิน การตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับ ตราสีแดง คาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และ
ให้ มี วั น เดื อ น ปี ที่ อ อกใบแทนพร้ อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(3) บั นทึกด้านหลั งต้นขั้ว ใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสู ญหาย ถูกทาลาย หรือช ารุด
ในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาต
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบ
ห้าวัน
ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(2) ต้อ งค าพิพ ากษาถึ ง ที่ สุ ดว่ า ได้ กระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติห รื อ ปฏิ บั ติไ ม่ ถูก ต้ อ งตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่อ อกตามพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ ข้อ บั ญญั ติ นี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุ ญาตตามข้อบั ญญัติ นี้ และการไม่ปฏิบัติ ห รือปฏิบัติไม่ถู กต้องนั้น ก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๓ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ งดังกล่ าว ให้ ส่งคาสั่ ง
โดยทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ปิ ด ค าสั่ ง นั้ น ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ ภู มิ ล าเนาหรื อ ส านั ก งานของ

(ร่ าง)
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๔ ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตส าหรั บ การประกอบกิ จ การ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๕ ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น ข้ อ บัญ ญัติ นี้ต้ องระวางโทษตามบทกาหนดโทษแห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๖ ภายหลั ง ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว หากมี ก ฎกระทรวงที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้บังคับใช้กฎกระทรวงนั้น
ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ
(นายจาเนียร อิ่มทั่ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เห็นชอบ
ลงชื่อ
(

)
นายอาเภอทับสะแก

(ร่ าง)
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. .......
ลาดับที่

รายการ

๑

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล
๑.๑ ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
ลูกบาศก์เมตรแรกหรือไม่ถึงลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ
๑.๒ ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ
เศษไม่ ถึ ง ครึ่ ง ลู กบาศก์ เ มตร หรือ เกิ นครึ่ งลู ก บาศก์ เ มตร ให้ คิ ดเท่ า กับ หนึ่ ง
ลูกบาศก์เมตร

๒

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
๒.๑ ค่าเก็บ และขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
(๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
เดือนละ
(๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร
เดือนละ
(๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร
เดือนละ
(๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
(๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
(๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
(๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
(๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๒.๒ ค่าเก็บ และขนมูลฝอยประจาเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐
ลิตรขึ้นไป
(๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ
เศษของลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว
(๑) ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ
(๒) ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลู กบาศก์
เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ครั้งละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๑๐๐

๓๐
๖๐
๙๐
๑๒๐
๑๕๐
๓๐๐
๔๕๐
๖๐๐
๘๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

(ร่ าง)
ลาดับที่
๓

รายการ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๓.๑ ใบอนุญาตดาเนินกิจการ ในการทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี)
ฉบับละ
๓.๒ ใบอนุญาตดาเนินกิจการ ในการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(ค่าธรรมเนียม/ปี)
ฉบับละ
๓.๓ ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

(ร่ าง)
แบบ สม.๑
คาขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
เลขที่รับ............../................
วันที่........เดือน................พ.ศ................
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ............ปี สัญชาติ ......................................
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท์.........................โทรสาร...............................ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือ กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท............................................ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาล้าน โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................................จานวนคนงาน...............คน ตั้งอยู่ ณ
เลขที่................ หมู่ที่.....................ตาบล.................................อาเภอ.......................................................
จังหวัด.............................โทรศัพท์.........................โทรสาร..........................พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบ
เอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สาเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคล (ถ้ามี)
๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
๖. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

(ต่อด้านหลัง)

(ร่ าง)
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(....................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
เลขที่........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ..............................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน คือ
(๑)................................................................................
(๒).................................................................................
(๓)................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(...................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่............/...................../...................
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน

(ร่ าง)
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
วันที่........../......................./.................

(ร่ าง)
แบบ สม.๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เล่มที่.............เลขที่..............ปี..................
อนุญาตให้...............................................................อายุ............ปี สั ญชาติ..............................
อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................. ถนน.......................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์......................................................โทรสาร...............................................................
ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท..................................................................................................ค่าธรรมเนียม..... .........................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่..............ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ...................................
โดยใช้ชื่อกิจการว่า................................................................................จานวนคนงาน......................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่................ถนน.....................................ตาบล.........................................................
อาเภอ...........................จังหวัด............................โทรศัพท์..........................โทรสาร..................................
ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบั ญญัติองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาล้ าน เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ......
(๒) .............................................................................................................. .......... ..........
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน........................พ.ศ.........................
ออกให้ ณ วันที่....................เดือน...........................พ.ศ..................

คาเตือน

(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้น 20 %

(ร่ าง)
แบบ สม.๓
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รับ................./..............
เขียนที่......................................................
วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ................ปี สัญชาติ............... ......
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................. .........
ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.........................โทรศัพท์................................
โทรสาร.....................................ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือ กาจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยประเภท.......................................................................................... ....
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................................................
จานวนคนงาน...................คนตั้งอยู่ ณ เลขที่ ...............หมู่ที่.................ถนน....................................
ตาบล..........................อาเภอ.....................จังหวัด.......................โทรศัพท์.....................................
โทรสาร.....................................พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. .......................................................................................................................... ... ...................
๓. ............................................................................................................................. ...................
ขอรับรองว่าข้อความในใบแนบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(....................................................)
ส่วนของเจ้าหน้าที่
เลขที่........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ..............................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน คือ
(๑)................................................................................
(๒).................................................................................
(๓)................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

(ร่ าง)
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ต่ออายุใบประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
วันที่........../......................./.................

(ร่ าง)
แบบ สม.๔
คาขออนุญาตต่างๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลขที่รับ............./.............
เขียนที่.........................................
วันที่............เดือน.............................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ................ปี สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.........................................................................................โทรสาร.......................................... .............
โดยใช้ชื่อกิจการว่า...................................................................................................จานวนคนงาน...............คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................................หมู่ที่...................ตาบล..........................อาเภอ....................................
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................ โทรสาร....................................................
ขอยื่นคาขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................ขอรับรองว่าข้อความในใบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต
(...................................................)

