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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  และนายอําเภอเมืองตรัง  จึงตรา

ขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  เรื่อง  การจัดการ

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศ  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  แลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือ 

ที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  ใหเปน

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่น  ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินการรับการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือ

กําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตาํบลหนองตรุด  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  
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มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบล 

หนองตรุด  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย  

องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

คาธรรมเนียมดังกลาวใหยกเวน  อาคารสาธารณะ  วัด  ฌาปนสถาน  สวนสาธารณะ 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองตรุด  การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  จัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  ผูประกอบกิจการตองใชพาหนะที่ปกปด  มิดชิด 

   (๑.๒)  ตองเสนอแผนงานในการดําเนินกิจการ 
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   (๑.๓)  ตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

   (๑.๔)  และอื่น ๆ  ตามเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๒.๑)  ผูมีสถานที่กําจัดท่ีถูกสุขลักษณะตามที่กําหนด 

   (๒.๒)  ตองเสนอแบบแปลนสถานที่  วิธีการ  และแผนงานในการดําเนินกิจการ 

   (๒.๓)  สถานที่กําจัดมูลฝอยตองหางเขตชุมชน  ไมนอยกวา  ๓  กิโลเมตร   

และมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย 

   (๒.๔)  และอื่น ๆ  ตามเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่น  ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  ตองดําเนินการเก็บขนมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ  อยางนอยวันละ   

๑  ครั้ง 

   (๑.๒)  ผูปฏิบัติงาน  ตองแตงกายมิดชิดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  มีแผน

สะทอนแสงเพ่ือสังเกตไดงาย 

   (๑.๓)  ผูปฏิบัติตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๑.๔)  และเงื่อนไขอื่น ๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรื่องความปลอดภัย 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๒.๑)  สถานที่กําจัดมูลฝอยตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒)  ผูปฏิบัติงานตองแตงกายมิดชิดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับ

ความปลอดภัย 

   (๒.๓)  ผูปฏิบัติตองมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๔)  และเงื่อนไขอื่น ๆ  ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรื่องความปลอดภัย 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  เทานั้น 

การขอตอใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น  จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน  คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองตรุด 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังพัก

ใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครัง้ขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการ 

คิดคาบริการตองดาํเนนิการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
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ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมบัต ิ ผลประยูร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองตรดุ 



คาธรรมเนียม

(บาท)

๑ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต

ก. รับทําการเก็บ ขน มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริหาร 5,000

ข. รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริหาร 5,000

๒ คาบริการขั้นสูง

ก. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร

(1) วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ ๓๐

(๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๖๐

(๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐

(๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๑๔๐

(๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๘๐

(๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐

(๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๐๐

(๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๗๐๐

(๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๙๐๐

ข. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร

(1) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1,500

(๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรตอไป เดือนละ 1,500

ค. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

(1) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๕๐

(๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรตอไป     ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐

ประเภท
ลําดับ

ที่

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองตรุด

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ ๒๕๕๖



                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ       

เลมท่ี         เลขท่ี          /        

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให      สัญชาติ   

บานเลขท่ี          หมูท่ี       ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล              อําเภอ      

จังหวัด             โทรศัพท      

  ชื่อสถานประกอบกิจการ     ประเภท           

ตั้งอยูเลขท่ี      หมูท่ี    ตําบล   อําเภอ.   จังหวัด    

โทรศัพท     

  เสียคาธรรมเนียมปละ        บาท  (    )ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี   เลขท่ี   ลงวันท่ี      

  (2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดทองถ่ิน 

  (3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

     4.1)        

     4.2)        

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี            เดือน   พ.ศ.   

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี             เดือน   พ.ศ.   

 

     

 

(ลงชื่อ)      

              (        ) 

                           ตําแหนง       

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ  

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 1 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

 

 

เขียนท่ี                                      

วันท่ี      เดือน         พ.ศ  

  1. ขาพเจา     อายุ      ป   สัญชาติ   

โดย        ผูมีอํานาจลงนามแทนนอติบุคคล 

ปรากฏตาม            

ท่ีอยูเลขท่ี        หมูท่ี     ตรอก/ซอย      ถนน     

แขวง/ตําบล       อําเภอ             จังหวัด     

หมายเลขโทรศัพท    ผูขอรับอนุญาต 

  2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

        สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ )  

        สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

        หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตาม 

                            กฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

        ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

        หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

        เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

    1)      

    2)      

  ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ)    ผูขอใบอนุญาต 

            (       ) 

 

คําขอเลขท่ี /              
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สวนของเจาหนาท่ี 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 

 
เลขท่ี               ไดรับเรื่องนี้เม่ือวันท่ี         เดือน         พ.ศ.      
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ คือ 
         1)      
         2)      
         3)      

   

                                      (ลงชื่อ)                     
                                                         (            ) 

         ตําแหนง     
 
 

             
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
 
 
เลขท่ี               ไดรับเรื่องนี้เม่ือวันท่ี         เดือน         พ.ศ.      
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ คือ 
         1)      
         2)      
         3)      
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน  วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

   

                                      (ลงชื่อ)                     
                                                         (            ) 

         ตําแหนง     


	ค่าธรรมเนียม
	ค่าธรรมเนียม


