เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรีวาดวยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สภาตํ าบลและองค การบริ ห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ยวกับการจํ ากั ดสิทธิและเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลนนทรีโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ข อ บั ง คั บ ตํ า บล เรื่ อ ง การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยสิ่ ง ปฏิ กู ล และสิ่ ง เปรอะเป อ น
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ขอบัญญัติตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) ข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนนทรี เรื่ อ ง การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวากระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลนนทรีอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอัน สมควร องคการบริห ารสว นตําบลนนทรีอาจมอบใหบุคคลใดดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เป น ผู ดํ า เนิ น การกิ จ การรั บ ทํ า การเก็ บ ขน หรื อ กํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยโดยทํ า เป น ธุ ร กิ จ หรื อ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายวาดวยกฎหมาย
โรงงาน แตใ หผู ดําเนิน กิจการโรงงานที่มี ของเสี ย อัน ตราย และผู ดําเนิน กิจการรั บ ทํ าการเก็บ ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๖ ให เจ าพนัก งานท องถิ่ น ประกาศกํ าหนดเขตพื้น ที่ก ารให บ ริ การเก็ บ ขนหรือ กํา จั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรี มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
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หรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดว ยการคิด คาบริการในเขตอํานาจขององคการบริห ารสว นตําบลนนทรี และระเบียบปฏิบัติไ ดต าม
ความจําเปน
ขอ ๗ เจา ของหรือ ผูค รอบครองอาคารหรือ สถานที่ ซึ่ ง อยูใ นเขตพื้ น ที่ การใหบ ริก ารเก็ บ
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีหรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหาร
สวนตําบลนนทรีมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร
สวนตําบลนนทรีตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลนนทรีจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใชบังคับ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติตอไปนี้
(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้น ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีจัดไวให
(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
จะตองยื่น คําขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กํา หนดไวทายข อบัญ ญัตินี้ พร อมกับ เอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ ๙ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล (รถดูดสวม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
(๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน
กลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด-เปดอยูดานบน
(๑.๑.๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดประมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
(๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี ไมรั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถุงดักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูลใหรูวา
เปนพาหนะขนถายสิ่งปฏิกูล เชน “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมี
ขนาดที่เห็นไดชัดเจน ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
(๑.๒) ตองจัดใหมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง สําหรับ
ผูปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ตอ งมี ส ถานที่ กํ าจั ด สิ่ ง ปฏิ กูล ที่ เหมาะสม และเปน ไปตามหลั ก เกณฑ
ที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๒.๒) ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดสิ่งปฏิกูลใหชัดเจน
(๒.๓) ตองระบบตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๒.๔) ตองแสดงแผนผัง แบบแปลน สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลใหชัดเจน
(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย
(๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
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(๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
(๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชทําการเก็บ ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ
ปองกันการตกหลนของมูลฝอย และปองกันกลิ่นและสัตวแมลงพาหะนําโรคได มีฝาปด-เปดอยูดานบน
(๓.๑.๓) มีอุปกรณรองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปยกไมใหหกเรี่ยราด
(๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๓.๑.๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะที่ใชทําการเก็บ ขน
มูลฝอยใหรูวาเปนพาหนะที่ใชทําการเก็บ ขนมูลฝอย เชน “รถขนขยะ” เปนตน และตองแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ต อ งมี ส ถานที่ กํ า จั ด มู ล ฝอยที่ เ หมาะสม และเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(๔.๒) ตองมีการบริห ารจัด การที่ดีแ ละจะตองชี้แ จงรายละเอียดและขั้ น ตอน
ในการกําจัดมูลฝอยใหชัดเจน
(๔.๓) ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๔.๔) ตองมีอุปกรณปองกันไมใหมูลฝอยฟุงกระจาย
(๔.๕) ต อ งมี บ อ ฝ ง กลบมู ล ฝอยหรื อ เตาเผาขยะที่ ไ ด ม าตรฐาน ที่ ถู ก ต อ ง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือหลักวิศวกรรมที่ดี
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารหรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รวบรวมความไม ถู ก ต อ งหรื อ
ความไม ส มบู ร ณ นั้ น ทั้ ง หมดและแจ ง ให ผู ข ออนุ ญ าตแก ไ ขให ถู ก ต อ งและสมบู ร ณ ใ นคราวเดี ย วกั น
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส ง คืน คําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
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เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม อ าจมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิบ หาวัน แตตองมีหนังสือแจง การขยายเวลาและเหตุจําเปน แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ ในการดํ าเนิน กิ จการผูไ ดรั บ ใบอนุ ญ าตต องปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ วิธี การ และ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเทา หนั ง ยางหุ ม สู ง ถึ ง แข ง และทํ า ความสะอาดเสื้ อคลุ ม ถุ ง มื อ ยาง และรองเท า หนั ง ยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดทอ หรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแลว ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอ หรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาด
ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค (เชน ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย า งน อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ
กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(เชน ไลโซน ๕%) แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
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(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
(๒.๑) ขณะทํ า การดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ต อ งควบคุ ม ผู ใ ห ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๒.๒) ตองควบคุม ให มีก ารทํ าความสะอาดอุ ปกรณอื่ น ๆ ที่ใ ชใ นการกํ าจั ด
สิ่งปฏิกูลหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน มูลฝอย
(๓.๑) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอย ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อยางนอยอาทิตยละ ๒ ครั้ง
(๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอย หรือน้ําเสียที่เกิดจากขยะเปยกหกเรี่ยราด ตองเก็บกวาด
และทําการลางดวยน้ําสะอาดใหเรียบรอย
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
(๔.๑) ขณะทํ า การกํ า จั ด มู ล ฝอย ต อ งควบคุ ม ผู ใ ห ป ฏิ บั ติ ง านสวมเสื้ อ คลุ ม
ถุงมือยาง และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๔.๒) ตองควบคุมใหมีการทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการกําจัดมูลฝอย
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ
(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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การขอตออายุใบอนุญ าต และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัติ ในวัน ที่ม ารับ ใบอนุญ าต สําหรับ กรณีที่เปน การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิได
เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขั้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม
ครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี
ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํา คัญ ใหผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แ หง ทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต ตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๒ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไป และมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น ไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๖ ง

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี หรือเขตพื้นที่การใหบริการของผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิด คาบริการตองดําเนิน การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะ ตามวิธีที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๗ ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษตามที่ กํ า หนดไว ใ น
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมรัตน เอนกรัตนมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับที่
๑.

๒.

ประเภท
อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี)
- เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกตอไป
- เศษเกิน ๐.๕ ลูกบาศกเมตร
- เศษไมเกิน ๐.๕ ลูกบาศกเมตร
อัตราคาเก็บขยะมูลฝอย (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี)
(ก) คาเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป รายเดือน
- บานเรือน ที่พักอาศัย เดือนละ
- รานคา รานอาคาร เดือนละ
- หองเชา หอพัก/หองแถวที่ใหเชาที่มีจํานวนหองไมเกิน ๑๐ หอง
- หองเชา หอพัก/หองแถวที่ใหเชาที่มีจํานวนหองเกิน ๑๐ หองแตไมเกิน
๒๐ หอง
- หองเชา หอพัก/หองแถวที่ใหเชาที่มีจํานวนหองเกิน ๒๐ หองแตไมเกิน
๓๐ หอง
- หองเชา หอพัก/หองแถวที่ใหเชาที่มีจํานวนหองเกิน ๓๐ หอง ขึ้นไป
นอกจากบานเรือน ที่พักอาศัย รานคา รานอาหาร
- ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละแตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ
๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
- ๑-๒ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
- ๒-๓ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
- ๓-๔ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
- ๔-๕ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
- ๕-๖ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
- ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตรที่เกินจาก ๗ ลูกบาศกเมตร/วัน เดือนละ
(ข) คาเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
- ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
- ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ
เศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๒๕๐
๒๕๐
๑๕๐
๓๐
๔๐
๑๒๐
๑๖๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐
๘๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๕๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๕๐
๑๕๐

(ตอ)
ลําดับที่

ประเภท

๓.

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ใบอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๑๙
พ.ร.บ. สาธารณสุขโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
๓.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ตอป ฉบับละ
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ตอป ฉบับละ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่ ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..…
ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..…………….
อยูบานเลขที่ …………..หมูที่……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..……………..
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล
/อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………………….
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……………………..……………………….…………….
มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….………………. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ………………………….
ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….……
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ ..…………………………………….
………………………………………………………………………..………………………………………………..
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ...….…………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………….………
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………..……………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………….
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น )………………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร
มาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ .………………………………………………….…………………………………
๓.๒ ………………………………………………………….………………………….
๓.๓ ………………………………………………………….………………………….
๔) ..………………………………………………………….………………..……………………..
๕) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๖) …..………………………………..………………….…………………………………………..
๗) …..………………………………..………………….…………………………………………..
( มีตอดานหลัง )

( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………..………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ……………………………….…………………….)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………………
( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………………………….. )
ตําแหนง …………………………..………………………..
วันที…่ ……../……………………….……/…………...
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถิ่น
( …………….………….…………………….. )
ตําแหนง ……….……………………………………….……..
วันที่……..../…………………………/…..……..

