บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะลวน
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557
หลักการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 63
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติเกี่ยวกับ
การเก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในพื้นที่เขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เหตุผล
เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ที่กําหนดให
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบล ออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดการ
กั บ สภาพแวดล อ มและสภาพชุ ม ชนให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ สะอาด น า อยู ให เ ป น ไปตามอํ า นาจหน า ที่
องคการบริหารสวนตําบลมะลวน จึงจําเปนตองตราบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะลวน
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะลวน วาดวย การเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา
๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมะลวน โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมะลวน และ
นายอําเภอพุนพิน จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะลวน เรื่อง การเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลมะลวน นับตั้งแตวันถัด
จากวันปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมะลวนแลว เจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติ
นี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือ
ที่อื่นๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สถานประกอบการ” หมายความวา อาคาร สถานที่ ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา การ
พาณิชย หรือกิจการอื่นใด อันมีลักษณะเปนการหากําไร แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม
“เจ า พนักงานทองถิ่ น” หมายความวา นายกองคการบริห ารสว นตําบลมะลวน หรื อผู ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะลวน มอบหมาย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๕ เจ าของหรื อผู ครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใดๆ ตองรักษาบริเวณอาคาร
สถานที่ในความครอบครองของตน ไมใหมีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขัด
ตอสุขลักษณะ
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ มูล
ฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
หามมิใหผูใดถาย เท คุยเขี่ย ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรื อมู ล ฝอยที่เ จ า ของหรือผู ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดใหมีขึ้น เวน แตเปน การกระทําของเจา
พนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หามมิใหผูใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึม ไมมีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาขางนอก และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได ตามแบบ ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง ขอบังคับ หรือประกาศ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวม และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ
(๒) กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ
(๓) กํ า หนดให เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ใ ดๆ ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งด ว ย
สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ
ขอ ๙ หามมิใหผูใด ขน นําพา หรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะ
ไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และตองไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น
ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง
ดวยสุขลักษณะ
ขอ ๑๐ หามมิใหผูใด ถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสาธารณะอื่นใด เปนตนวา ถนน ซอย ตรอก แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา ฯลฯ หรือในที่ของเอกชน เวน
แต ในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข อนุญาตไวใหโดยเฉพาะ
ผู ใ ดฝ า ฝ น ความตามวรรคแรก ต อ งระวางโทษตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นบทกํ า หนดโทษแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหผูฝาฝน
ดําเนินการจัดเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย จากสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ไปทิ้งในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดไว
โดยเฉพาะก็ได
เพื่ อให การเป นไปโดยเรียบรอยตามวรรคสอง หากผูฝาฝน ไมยอมปฏิบัติห รือไมส ามารถ
ปฏิบัติไดตามคําสั่งในวรรคสอง เจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทนผูฝาฝนโดยผูฝาฝน
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย

ขอ ๑๒ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดคุยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย
หรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา อาคารหรือสถานที่ใด บริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง เจาของ
ผูครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา สิบหาวัน หรือ เมื่อไดทําการปด
ประกาศไว ณ ที่เปดเผย โดยกําหนดบริเวณที่ตองทําการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
นับแตวันประกาศแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ จะตองใหองคการบริหารสวน
ตําบลมะลวน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ตองเสียคาธรรมเนียม ตามอัตราที่
ไดกําหนดไว ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ตําบลมะลวน ใหเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมะลวน
โดยองคการบริหารสวนตําบลมะลวน มีอํานาจเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ตามอัตราที่ไดกําหนดไว ทายขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม สําหรับการเก็บ
ขน หรือกําจัดสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานที่เอกชนที่
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนฯ เปนตน
ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตามหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
บทบั ญ ญั ติตามข อ ๑๕ และตามวรรคหนึ่ง ข อ ๑๖ มิใหใชบัง คับ กับ การจัด การของเสี ย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับ
ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
นอกจากนี้ การเก็บ ขน หรือ กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมทั้ง
ยื่นหลักฐานตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
คุณสมบั ติของผูขออนุ ญ าตดําเนินกิจ การตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๘ ใบอนุญาต มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตทํ า การ เก็ บ ขน สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย โดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(๒) ใบอนุ ญ าตรั บ ทํ า การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได รั บ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ข อ ๑๙ เมื่ อเจ า พนั กงานทอ งถิ่น ไดรับ คําขอใบอนุญ าต ใหตรวจความถูกตองและความ
สมบู รณ ของคํ าขอ หากปรากฏว าผู ขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ไว แล ว และเป น กรณี ที่เ จ า พนั กงานท องถิ่น เห็น สมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่น ออกใบอนุญ าตตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลมะลวน กําหนด
ถ า ปรากฏคํ า ขอดั ง กล า วไม ถูกตอ งหรื อไม ส มบู ร ณต ามหลักเกณฑ วิธีก าร หรือ เงื่อ นไขที่
กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และ
แจ งให ผู ขออนุ ญ าตแก ไขให ถูก ต องและสมบูร ณในคราวเดีย วกัน และในกรณีจําเปน ที่จ ะตองสงคืน คําขอ
แกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดไว
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มี เ หตุ จํ าเป น ที่ เ จ า พนั ก งานท องถิ่ น อาจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั งไม อาจมี คํ า สั่ง ไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ข อ ๒๐ ในการออกใบอนุ ญ าตเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อาจกํ า หนดเงื่ อ นไขโดยเฉพาะไว ใ น
ใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
โดยทั่วไปนอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได
ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาต ตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย
ขอบั ญญัติ นี้ ภายในกําหนดสิบ หาวัน นับแตวัน ที่ไดรับ หนังสือแจงจากเจาพนั กงานทองถิ่น หากมิไดมารั บ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาต ใหแจงและยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลมะลวนกําหนดโดยเร็ว
ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญากับ
ผูรับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ และ
ความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายในกําหนด สามสิบ
วันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ
ทั้งนี้ อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดไวในขอ ๑๗ ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดยื่นไวตามใบอนุญาต
(๓) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดอั น เกี่ ย วด ว ยสุ ข ลั ก ษณะ ความปลอดภั ย และการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลมะลวน และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๔ เมื่ อผูรับใบอนุญาตประสงคจ ะขอต ออายุ ใบอนุญาต ใหยื่นคํ าขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชบังคับไดเพียงในเขต
องคการบริหารสวนตําบลมะลวนเทานั้น
หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูไดรับใบอนุญาตตองแจงแกเจา
พนักงานทองถิ่นโดยเร็ว
ขอ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ
ขอ ๒๗ เมื่อผูไดรับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอเลิกดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว
ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติน้ี ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
โดยงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๙ กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตอง ตามขอบัญญัตินี้
หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตคราวหนึ่งตองไมเกิน สิบหาวัน
ใบอนุญาต

ข อ ๓๐ เจ า พนั กงานท องถิ่น มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตไดเมื่อปรากฏวาผูรั บ

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ต องคํ า พิ พ ากษาถึงที่ สุดวา ไดก ระทํา ความผิดตามพระราชบัญ ญัติส าธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น
ขอ ๓๑ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ
แจงใหผูขอรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ
ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่
หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี
ขอ ๓๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข มีคําสั่งในเรื่องเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตหรือการไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือสั่งพักใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําสั่งอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ ถาผูที่ไดรับคําสั่งดังกลาวไมพอใจ ใหผู
นั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งนั้น
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น
จะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับ

การพิ จารณาอุ ทธรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจ ารณาอุทธรณ พิจ ารณา
อุทธรณใหแล วเสร็ จภายในสามสิบ วัน นั บแตวันที่ ตนไดรั บรายงาน ในกรณีมีความจํ าเปน ไมอาจพิจ ารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน
สามสิบวัน แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งเปนอยางใดแลว หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป คําสั่งผูวา
ราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะลวนรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

ไพศาล ตรีธัญญา
( นายไพศาล ตรีธัญญา )
นายอําเภอพุนพิน

จักรา วรกุล
( นายจักรา วรกุล )
นายกองคการบริหารสวนตําบลมะลวน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะลวน
เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗
ลําดับที่

รายการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๑.๑. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะสถาน
ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
๓๐.๐๐
- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ
๔๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
๖๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
๘๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
๑๐๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
๒๐๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
๓๐๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
๔๐๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
๕๐๐.๐๐
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือที่มีมูลฝอยมาก
ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป
๑,๐๐๐.๐๐
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
- วันหนึ่ง เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก
๑,๐๐๐.๐๐
เมตรหรือเศษลูกบาศกเมตร เดือนละ
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
๑๕๐.๐๐
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือ
๑๕๐.๐๐
เศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
๑.๔ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
เศษของลูกบาศกเมตร
๒๕๐.๐๐
- ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไปลูกบาศก เมตรละ
๑๕๐.๐๐
- เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
๒๕๐.๐๐
- เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
๒
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ
ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
๓,๐๐๐.๐๐
๒.๑ รับทําการเก็บ ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ฉบับละ
๒.๒ รับทําการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ฉบับละ
๓,๐๐๐.๐๐
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

แบบ สม.1

องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ..................................
ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล ชื่อ........................................................................อายุ............................ปี
อยูบ่ า้ น/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล..........................
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์..................................
ขอยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
 รับทําการ เก็บ ขน สิ่ งปฏิกลู และขยะมูลฝอย โดยทําเห็นธุ รกิจหรื อโดยไดรับผลประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริ การ
 รับทําการกําจัด สิ่ งปฏิกลู และขยะมูลฝอย โดยทําเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริ การ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่หรื อบริ เวณที่ขออนุ ญาตรับทําการ..........................................................................................
ลักษณะหรื อวิธีการดําเนินการ.........................................................................................................................
สถานที่ดาํ เนินการ...........................................................................................................................................
2. พร้อมคําขอนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
2.1 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวของผูป้ ระกอบการ
2.2 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
2.3 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบอํานาจและของผูร้ ับมอบอํานาจกรณี
มีผขู ้ อไม่สามารถยืนคําขอด้วยตนเอง
2.4 .......................................................................................................................................
2.5 .......................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความในแบบคําขอนี้เป็ น
ความจริ ง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบตั ิ ตามข้อบัญญัติวา่ ด้วยการกําจัดสิ่ งปฏิกลู และขยะมูลฝอย คําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลมะลวน
(ลงชื่อ)..........................................................ผูข้ อรับใบอนุ ญาต
(...........................................................)

ใบอนุญาตให้ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

แบบ สม.2

เล่มที่....................เลขที่................../..............................................
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ.......................ปี
อยูบ่ า้ น / สํานักงาน เลขที่...........................ถนน......................................ตําบล.................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..................................................
1. รับทําการ
 เก็บ ขน สิ่ งปฏิกูลหรื อขยะมูลฝอย โดยทําเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริ การ
 รับทําการกําจัด สิ่ งปฏิกูลหรื อขยะมูลฝอย โดยทําเป็ นธุ รกิจหรื อโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริ การ
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน.....................................................................................................................
2. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน / กําจัด......................................................................................................
3. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ ปี ตามใบเสร็ จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วันที่..................
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิ ตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน ว่าด้วยการกําจัดสิ่ งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2553 คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4.2 ...............................................................................................................................................
5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ......................................
ออกให้ ณ วันที่.....................เดือน................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ ่น

แบบสม.3
คําขอต่ ออายุใบอนุญาตให้ รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน
วันที่............................เดือน................................พ.ศ.......................................
ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/ นิ ติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ...........................ปี
อยูบ่ า้ น/สํานักงาน เลขที่.................................ถนน................................ตําบล.....................................................
อําเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์......................................................
ขอยืน่ คําขอต่อใบอนุ ญาตให้รับทําการ ( ) เก็บ ขน ( ) กําจัด สิ่ งปฏิกลู และขยะมูลฝอย
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่.........เลขที่...........เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........
ค่าธรรมเนียมปี ละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้ นอายุในวันที่.........เดือน..........................พ.ศ...........
2. พร้อมนี้ได้แนบใบอนุญาตและส่ งเงินค่าธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาด้วยแล้ว
3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวน ว่าด้วยการกําจัดสิ่ งปฏิ กูลและ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 และปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวด้วยสุ ขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารสุ ข คําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลมะลวนกําหนดทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)..........................................................ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
(...........................................................)

แบบ สม.4
คําร้ องขออนุญาตการต่ างๆ

เขียนที่...........................................
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า................................................อายุ..............ปี สัญชาติ......................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่........................ตรอก / ซอย.............................ถนน.......................หมู ่ที่................................................
ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท์...............................
ขอยืน่ คําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น......................................................................................................................
ด้วย..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์.........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................................ผูข้ ออนุญาต
(.............................................................)

