
 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองปรือและนายอําเภอบางพลีจึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน 

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองปรือใหเปนอาํนาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปรืออาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองปรืออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที ่

การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการ

บริหารสวนตําบลหนองปรือมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ 

แกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
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ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

มูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวน 

ตําบลหนองปรือ  การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถานหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับ

มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามคําส่ังที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถานหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณ

อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีในครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอยหรือมีการถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอย 

ที่ขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓) อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
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       (๑.๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยจะตองย่ืน 

คําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวา

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

       (๑.๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บ  ขนมูลฝอยจะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

   (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๒.๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

       (๒.๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยจะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให

เปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

       (๑.๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยจะตองเก็บ 

และขนมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตใหถูกหลักสุขาภิบาลตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และคําแนะนํา 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือและจะตองไมกระทําการ  หรือกอใหเกิดความเดือดรอน   

หรือเหตุรําคาญ  สกปรก  มีกล่ินเหม็น  นารังเกียจแกประชาชน 

       (๑.๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยจะตองเก็บ

คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยจากผูใชบริการโดยครบถวนในนามขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  

ตามอัตราคาธรรมเนียมที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนดโดยเครงครัด 

   (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๒.๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยจะตองนําขยะ 

มูลฝอยไปทิ้ง  ณ  สถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือกําหนด 

       (๒.๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยจะตองใหถูกหลัก

สุขาภิบาลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และคําแนะนําขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  และจะตอง

ไมกระทําการหรือกอใหเกิดความเดือดรอน  หรือเหตุรําคาญ  สกปรก  มีกล่ินเหม็น  นารังเกียจ 

แกประชาชน 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองปรือ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถานหรือสถานท่ีใด  ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ี 

การใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  หรือเขตพ้ืนท่ี 

การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุดม  กล่ินพวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปรือ 



 

  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

1.1 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
กรณีท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน 500 ลิตร 

      (1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                             เดือนละ 
      (2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร         เดือนละ 
      (3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร         เดือนละ 
      (4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร         เดือนละ 
      (5) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร       เดือนละ 
      (6) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร     เดือนละ 
      (7) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร     เดือนละ 
      (8) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร     เดือนละ 
      (9) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร     เดือนละ 

กรณีท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
(1)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร  

แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                           เดือนละ 
(2)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร 
ในอัตราตอหนวย                                                      หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปน 1 หนวย) 

 
1.2 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

(1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร                                   ครั้งละ 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร  

แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                             ครั้งละ 
      (3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร 
ในอัตราตอหนวย                                                      หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปน 1 หนวย) 
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ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ 

ก. รับทําการเก็บและขนมูลฝอย                                           ฉบับละ 
ข. รับทําการกําจัดมูลฝอย                                                  ฉบับละ 

 
 
 

5,000 
7,500 

3 อัตราคากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
3.1 คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

(1) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร                              เดือนละ 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร 

แตไมเกิน 500 ลิตร ใหคิดเปนหนวย 
ทุก ๆ 20  ลิตร    ในอัตราตอหนวย                                หนวยละ 
(เศษไมเกิน 10 ลิตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
เศษเกิน 10  ลิตร  ใหคิดเปน 1 หนวย) 

(3) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร                                           เดือนละ 

(4) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร 
ในอัตราตอหนวย                                                       หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน 1 หนวย) 
 

3.2 คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 
(1) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  500  ลิตร                                 หนวยละ 
(2) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร  

แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                                            หนวยละ 
(3) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร 
ในอัตราตอหนวย                                                       หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปน 1 หนวย) 

 
3.3 คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
      กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียว ใหคิดเพ่ิมในอัตรา 
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2 บาท/คน/วัน 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
	เรื่อง  การจัดการมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

