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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
เรื่อง การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวน
ตําบลนาเดื่อโดยความเห็น ชอบของสภาองคการบริห ารสว นตําบลนาเดื่อและนายอําเภอศรีสงคราม
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อตั้งแตที่ไดติดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูล ฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสิน คา ถุง พลาสติก
ภาชนะที่ใสเศษอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว
หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอันตราย” หมายความวา มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่อาจทํา
ให เ กิ ด อั น ตราย อั น เนื่ อ งมาจากปริ ม าณความเข ม ข น คุ ณ ภาพทางกายภาพเคมี แ ละชี ว ภาพ
เชน ประเภทติดไฟงาย สารกัดกรอน สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุระเบิด
สารที่สามารถถูกชะลางได กากกัมมันตรังสีและประเภทที่ทําใหเกิดโรค
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ การใชสัตวทดลอง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อเปนอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อแตฝายเดียวเทานั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องคการบริหารสว นตําบลนาเดื่อ อาจมอบใหบุคคลใดดําเนิน การ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ขอ ๕ หามผูใด ถาย เท ทิ้งหรือทําใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเปนตนวา
ถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ
ขอ ๖ ห า มผู ใ ดนํ า สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปทิ้ ง ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ เว น แต จ ะได ใ ส ภ าชนะหรื อ
ที่เก็บมิดชิด ไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอกและเปน สถานที่ที่องคการบริห ารสว น
ตําบลนาเดื่ออนุญาตให หรือจัดใหโดยเฉพาะ
ขอ ๗ ห า มผู ใ ดทํ า การขน ถ า ย เท คุ ย เขี่ ย หรื อ ขุ ด มู ล ฝอยในที่ ร องรั บ รถขน
เรือขน หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ เวนแตการกระทําของพนักงาน
หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ขอ ๘ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารสถานที่ ใ ด ๆ ต อ งจั ด ให มี ก ารรองรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ใหถูกตองตามสุขลักษณะตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๙ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึม และไมมีกลิ่นเหม็น
รั่วออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น
ไมใหมีการถายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ
ขอ ๑๑ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดจัดทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็น วาอาคาร สถานที่ห รือบริเวณใด ควรทําการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไป
ยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่
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หรือบริเวณใด ๆ จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคารสถานที่บริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู โดยเสียคาธรรมเนียม
เก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งนอกจากบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ ๑๒ ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยการเผา ฝง หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะ
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
โดยทํา เปน ธุร กิจหรือ โดยรับ ประโยชนต อบแทนด ว ยการคิด คาบริการ ใหยื่น คําขอรั บ ใบอนุ ญ าตต อ
เจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด
ขอ ๑๖ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามองคการ
บริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด
ขอ ๑๗ เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ให ต รวจสอบความถู ก ต อ ง
และความสมบู ร ณ ข องคํ า ขอ หากปรากฏว า ผู ข ออนุ ญ าตปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่ กําหนดไวแ ลว และเปน กรณีที่ เจาพนักงานท องถิ่น เห็น สมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่ น
ออกใบอนุญาตใหกับผูยื่นคําขอ
ขอ ๑๘ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตพร อ มกั บ ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มตามอั ต รา
ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๙ ในการให บ ริ ก ารตามใบอนุ ญ าตผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งทํ า สั ญ ญาเป น หนั ง สื อ
กับผูรับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ
และความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่มใหบริการ ทั้งนี้ อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชี
อัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้
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ขอ ๒๐ เมื่อผูรับ ใบอนุญาตเลิกใหบ ริการแกผูรับ บริการรายใดจะตอ งทําเปน หนังสือแจ ง
พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ ๑๖ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดยื่นไวตามขอ ๑๙
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ
และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
ขอ ๒๕ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตจะตอง
ยื่น คํ า ขอรั บ แทนใบอนุ ญ าตต อ เจ า พนัก งานท อ งถิ่น ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แตวั น ที่ ทราบถึง การสู ญ หาย
ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกแบบใบแทนอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวยและใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้ง ลงลายมือชื่ อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไ ดรับ มอบหมายจาก
เจาพนักงานทองถิ่น ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บั น ทึ ก ด า นหลั ง ต น ขั้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ป ของใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

ขอ ๒๙ ใหแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ ๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ ๒
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ ๓
(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ ใหใชแบบ ๔
ขอ ๓๐ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได ๑๕ วัน กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๓๑ ผู ใ ดฝ า ฝ น ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษตามบทกํ า หนดโทษแห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมัย ศิริวงศ
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติ
๑. กิจการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
๑.๑. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
๑.๒. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมีลักษณะ ดังนี้
๑) สวนของรถที่ใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิด สามารถปองกันกลิ่นและสัตว แมลงนําโรค และ
มีฝาปดอยูดานบน
๒) ทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูลควรอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม
๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย
๑.๓. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ ดังนี้
รถขนถายสิ่งปฏิกูล
ปริมาตรบรรจุ ..................................................ลูกบาศกเมตร
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ..................../............................
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
(ดวยตัวหนังสือขนาดที่เห็นไดชัดเจน)
๑.๔. มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
๑.๕. ในกรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยที่แหลงกําจัดนั้นจะตองไม
กอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
๑.๖. มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายาง สําหรับผูปฏิบัติงาน
๑.๗. ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายาง
๑.๘. ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว ใหทําการดูดน้ํา
สะอาดเพื่อลางภายในทอหรือสายดูด ฯ และทําความสะอาดทอหรือสายดูดดานนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายา
ฆาเชื้อโรคที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
๑.๙. ทําความสะอาดรถอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว
และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
๑.๑๐. กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
และกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทําความสะอาดดวยน้ําตามคําแนะนําของเจาหนาที่
๑.๑๑. ทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทายาง ทุกวันที่ปฏิบัติงาน
๑.๑๒. มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (เพื่อคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน)
๑.๑๓. ผูดําเนินงานขนถายสิ่งปฏิกูลจะคิดคาบริการไดไมเกินอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
กําหนด

๒. กิจการเก็บ ขน มูลฝอย
๒.๑. รถเก็ บ ขนมู ล ฝอยทุ กคั น ต องไดรั บ การออกแบบประกอบและสรา งให มีลั กษณะถู กตอ งตามที่
กฎหมายกําหนด สามารถปองกันการปลิว ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทํา
การจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด
๒.๒. รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ตองมีขอความดานขางและดานหลังรถตามขนาด รูปลักษณะและสีที่
องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอย
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ..................../............................
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
๒.๓. ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณประกอบสําหรับ
การบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บมูลฝอยประจําวัน
๒.๔. ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทาริมถนนและภาชนะรองรับมูลฝอย
รวมในเขตพื้นที่ใหบริการตามรูปแบบ ชนิดและตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด
๒.๕. ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลวนั้น ไปกําจัดยังสถานที่กําจัดมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ หรือสถานที่อื่นที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนดเทานั้น
๒.๖. ผูรับจางจัดใหสถานที่ทํางานถาวรภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ ซึ่งสามารถติดตองาน
ไดสะดวก โดยจะตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนที่เหมาะสมตลอดเวลา
ทํางานปกติ และสถานที่ทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองเรียนไดใน
ระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก
๒.๗. ผู รั บ จ า งต อ งจั ด ให มี ล านจอดรถ หรื อ อาคารจอดรถสํ า หรั บ รถขนมู ล ฝอยทุ ก คั น ที่ ใ ช ใ น
การปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
๒.๘. ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ
ขนมูลฝอยและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
๒.๙. ในระหวางการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผูรับจางจะตองสวมใสชุดเครื่องแบบที่มีชื่อนามสกุล
ตามแบบที่ทางองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนดหรือตามที่ผูรับจางไดตกลงไวกับองคการบริหารสวนตําบล
นาเดื่อกอนเริ่มดําเนินการ
๒.๑๐. ในการปฏิ บั ติ ง านผู รั บ จ า งต อ งควบคุ ม ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น การเก็ บ มู ล ฝอยในลั ก ษณะที่ ไ ม
ปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น
๒.๑๑. ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน งานประจําทองถิ่น งานนักขัตฤกษตาง ๆ ตลอดจนงาน
เทศกาลตาง ๆ ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ จะแจงใหผูรับแจงทราบลวงหนาเพื่อการใหบริการ
จัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานและเมื่องานเสร็จสิ้นแลว โดยผูรับจางไม
อาจคิดคาบริการเพิ่ม
๒.๑๒. ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (เพื่อคุมครองสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงาน)
๒.๑๓. ผู รั บ จ า งเก็ บ ขนมู ล ฝอยจะเก็ บ ค า บริ ก ารเป น พิ เ ศษจากที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาเดื่ อ
กําหนดไวไมได

แบบ ๑

คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนทําที่ .............................................................
วันที่ .......... เดือน ............................พ.ศ…….......................
ขาพเจา ……………………………….. อายุ ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่ .............. หมูที่ ..........
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด ..................................
โทรศัพท .........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาเดื่อ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
๓.......................................................................................................................................
๔.......................................................................................................................................
แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)......................................................... ผูขอรับใบอนุญาต
(.........................................................)

แบบ ๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เลมที่ ................... เลขที่ ................. ป ...................
อนุญาตให ............................................................ สัญชาติ .............. บานเลขที่ ............. หมูที่ ..............
ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล ...................... อําเภอ ..................... จังหวัด ..............................
โทรศัพท ............................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท ................................................................................................................
คาธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ......... เลขที่ ...........ลงวันที่ ..........เดือน .........................
พ.ศ. ............. โดยใชชื่อประกอบการวา ............................................................. จํานวนคนงาน ......................คน
ตั้งอยู ณ เลขที่ ..... หมูที่ .......... ตรอก/ซอย .............. ตําบล ................ อําเภอ ................. จังหวัด ....................
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ...............................................
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑)................................................................................................................................................
(๒)................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................
ออกให ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .......................
(ลงชื่อ)..............................................
( ........................................... )
เจาพนักงานทองถิ่น

(ดานหลัง แบบ ๒)

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่....... เดือน ............. พ.ศ. ...........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............ เลขที่ .............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
…………………………………………………….
.............................................................

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน ............. พ.ศ. ...........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............... เลขที่ ............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
…………………………………………………….
.............................................................

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. .........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............. เลขที่ ..............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
……………………………………………………
............................................................

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่....... เดือน ............. พ.ศ. ...........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............ เลขที่ .............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
…………………………………………………….
.............................................................

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน ............. พ.ศ. ...........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............... เลขที่ ............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
…………………………………………………….
.............................................................

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ...............
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. .........
คาธรรมเนียม ............... บาท
ใบเสร็จเลมที่ ............. เลขที่ ..............
ลงวันที่ .......... / .......... / ...........
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้
……………………………………………………
............................................................

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

เจาพนักงานทองถิ่น
......... / ....... / ..........

แบบ ๓

คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เขียนทําที่ ..............................................................
วันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ....................
ขาพเจา .................................... อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขที่ .......... หมูที่ ............
ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตําบล ...................... อําเภอ ......................... จังหวัด .......................
โทรศัพท ....................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาเดื่อพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................ ผูขอตออายุใบอนุญาต
(......................................................)

แบบ ๔

คําขออนุญาตการตาง ๆ
เขียนทําที่ .....................................................
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........................
ขาพเจา .......................................... อายุ .......... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขที่ ........ หมูที่ ...........
ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตําบล ........................ อําเภอ ......................... จังหวัด ..........................
โทรศัพท ..................................................
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
ดวย ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
จึงมีความประสงค ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................... ผูขออนุญาต
(........................................................)

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่

๑

๒

รายการ
เดือนละ
อัตราคาธรรมเนียมบาท
อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๒๐
๑.๑. บานพักอาศัย หลังคาเรือนละ
เดือนละ
๓๐
๑.๒. อาคารพาณิชยที่เปนที่อยูอาศัยซึ่งมิไดประกอบการคา
เดือนละ
๓๐
๑.๓. อาคารพาณิชยที่เปนที่ประกอบการคา หองละ
เดือนละ
๕๐
๑.๔. รานอาหารที่เปนตึกแถว
เดือนละ
๑.๕. รานอาหารที่เปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว
เดือนละ
๕๐
ก. ขนาดเล็ก ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
เดือนละ
๑๐๐
ข. ขนาดกลาง ไมเกิน ๕๑ – ๑๕๐ ตารางเมตร
เดือนละ
๒๐๐
ค. ขนาดใหญ ตั้งแต ๑๕๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๖. รานอาหารที่เปนหาบเรแผงลอย
ครั้งละ
๕
ก. ขนาดไมเกิน ๒ ตารางเมตร
ครั้งละ
๑๐
ข. ขนาดตั้งแต ๒ เมตรแตไมเกิน ๕ เมตร
ครั้งละ
๒๐
ค. ขนาดตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป
๑.๗. โรงแรม ตั้งแต
เดือนละ
๑๐๐
ก. ๑ – ๑๐ หอง
เดือนละ
๒๐๐
ข. ๑๑– ๒๐ หอง
เดือนละ
๕๐๐
ค. ๒๑ หองขึ้นไป
๑.๘. ตลาด
เดือนละ
๕๐๐
ก. ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
เดือนละ
๑,๐๐๐
ข. ตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เดือนละ
๒,๐๐๐
ค. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๙. คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานที่
ซึ่งมูลฝอยมาก (เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป)
เดือนละ
๒,๐๐๐
ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
เดือนละ
๒,๐๐๐
ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
และ (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน ๑ ลูกบาศกเมตร)
๑.๑๐. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ
ครั้งละ
๑๕๐
ก. ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร
๑๕๐
ข. เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
๒.๑. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
ฉบับละ
๓,๐๐๐
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
๒.๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
ฉบับละ
๓,๐๐๐
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

