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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เร่ือง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 
……………………………………… 

 
 
 

หลกัการ 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เร่ือง  การจดัการขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ส าหรับบงัคบัใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมือง
ปาน  จงัหวดัล าปาง   
 
 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
ขยะมูลฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน      และก าจดั
ขยะมูลฝอย  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร   ส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2546 
ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว                  
จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัน้ี   
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ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
เร่ือง  การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว วา่ดว้ยการจดัการขยะมูลฝอย 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2546 
ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งก ว๋าว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และนายอ า เภอเ มืองปาน                                       
จึงตราขอ้บญัญติัไว ้ ดงัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัน้ีเรียกว่า “ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เร่ือง การจดัการขยะ     
มูลฝอย พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตั้งแต่เม่ือไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว แลว้เจด็วนั  

ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ขอ้บญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

   ขอ้ 4 ในขอ้บญัญติัน้ี 

  “ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากบา้นเรือน  ท่ีพกัอาศยั ถนน 
ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย          
จากชุมชน 

   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
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   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

ขอ้ 5 การเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ให้เป็นอ านาจ                
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน
ดว้ยการคิดค่าบริการก็ได ้

บทบัญญัติตามข้อน้ี และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย                      
วา่ดว้ยโรงงาน แต่ให้ผูด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตราย และผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดั
ของเสียอนัตรายดงักล่าว แจง้การด าเนินกิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 6 ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือก าจดัขยะ       
มูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ี                      
การอนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใน
เขตอ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และระเบียบปฏิบติัไดต้ามความจ าเป็น 

  ขอ้ 7 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีซ่ึงอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือ
ก าจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว      
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   
ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ น้ี  ทั้ ง น้ี  การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย             
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  จะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ขอ้ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดั 
ขยะมูลฝอย ในกรณีท่ียงัไม่มีกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการขยะมูลฝอยใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว การจดัการขยะมูลฝอยใหป้ฏิบติัตามขอ้บญัญติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการถ่าย    เท   ทิ้ง   หรือท าให้มีข้ึนซ่ึงขยะมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  
นอกจากในท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จดัไวใ้ห ้

(2) เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจดัให้มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 
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ขอ้ 9 ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 10 ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นผูด้  าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จะตอ้งยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัน้ี พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 (1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ    

 (2)  ส าเนาทะเบียนบา้น 

(3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) อ่ืนๆ ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประกาศก าหนด 

ขอ้ 11 ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูข้อรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  

(1.1) ตอ้งมีพาหนะในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  มีลกัษณะดงัน้ี 

(1.1.1) ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

(1.1.2) ส่วนของรถท่ีใช้เก็บ  ขน  ขยะมูลฝอยต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ
ป้องกนักล่ิน  และสัตวพ์าหะน าโรค  หรือการล่วงหล่นของขยะมูลฝอยขณะเก็บ ขน ขยะมูลฝอยได ้ โดยมีฝาปิด-
เปิดอยูด่า้นขา้ง  หรือดา้นทา้ย  (แบบอดัทา้ย)   

(1.1.3) จดัให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตกัน ้ า  ไม้กวาด  
น ้ายาฆ่าเช้ือโรค  เป็นตน้ 

(1.1.4) ตอ้งจดัให้มีการแสดงขอ้ความท่ีตวัพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอย  ให้รู้ว่า
เป็นยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอย  เช่น “รถเก็บขนขยะมูลฝอย” และตอ้งแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผูอ้อกใบอนุญาต  ช่ือบริษทัหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตวัอกัษรไทยซ่ึงมีขนาดเห็น        
ไดช้ดัเจนตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประกาศก าหนด 

(1.2) ตอ้งจดัใหมี้เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา้หนงัยางหุม้สูงถึงแขง้  ส าหรับผูป้ฏิบติังาน
เก็บขนมูลฝอย       

(1.3) กรณีไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า                        
ขยะมูลฝอยไปก าจดั  ณ  แหล่งก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะแห่งใด  

(2) ผูข้อรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจดัขยะมูลฝอย 

(2.1) ต้องมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีอยู่ห่างจากชุมชนไม่สามารถส่งกล่ินรบกวน
ประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  และไม่อยูใ่กลแ้หล่งน ้าสาธารณะ  
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(2.2) การป้องกันขยะมูลฝอยไม่ให้ส่งกล่ินให้ใช้สารจุลินทรียชี์วภาพบ าบดัไม่ให้ใช้
สารเคมี 

(2.3) ตอ้งจดัให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา้หนงัยางหุ้มสูงถึงแขง้ส าหรับผูป้ฏิบติังาน
ก าจดัขยะมูลฝอย 

(2.4) ก่อนการก าจดัใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย  เพื่อน าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ไดน้ ากลบัมา
ใชใ้หม่  ในการก าจดัขยะมูลฝอยให้ใชว้ิธีฝังกลบ  หรือเผาท าลายโดยใชเ้ตาเผาไร้มลพิษหรือวิธีใดวิธีหน่ึงตามท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวก าหนด 

(2.5) ตอ้งมีมาตรการป้องกนัสัตวแ์มลงพาหะน าโรคไม่ให้แพร่เช้ือโรค  ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้ง  

ขอ้ 12 เม่ือไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินรวบรวมความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผู ้
ขออนุญาต ก็ใหส่้งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนั
ไดรั้บค าขอ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัน้ีหรือมีหนงัสือแจง้
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียด
ถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัน้ี 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่ง             
ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวนั   
แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี 

ข้อ 13 ผู ้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้ง         
การอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัสมควรให้ถือว่า   
สละสิทธ์ิ 

ขอ้ 14 ในการด าเนินกิจการผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
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(1.1) ขณะท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู ้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม            
ถุงมือยางและรองเทา้หนงัยางหุ้มสูงถึงแขง้  และหลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานประจ าวนัแลว้จะตอ้งท าความ
สะอาดดว้ย    

(1.2) ท าความสะอาดอุปกรณ์  รวมทั้ งพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีท่ีถูก
สุขลกัษณะตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขแนะน า  รวมทั้งอาจก าจดัดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคดว้ย  ทั้งน้ีหลงัจากการ
ปฏิบติังานประจ าวนั 

(1.3)  กรณีท่ี มีขยะมูลฝอยหกเร่ียราดลงบนทางหรือถนนระหว่างการเก็บ ขน                            
ใหท้  าการหยดุรถเพื่อเก็บขนใหเ้รียบร้อย  เพื่อมิใหข้ยะมูลฝอยปลิวลงขา้งทางเป็นปัญหาในการจดัเก็บในภายหลงั  

(1.4)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

(1.5)  ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวก าหนด 

(2) ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจดัขยะมูลฝอย 

(2.1) ขณะท าการก าจดัขยะมูลฝอย  ตอ้งควบคุมใหผู้ป้ฏิบติังานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทา้หนงัยางหุม้สูงถึงแขง้  และหลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานประจ าวนัแลว้จะตอ้งท าความสะอาดดว้ย      

(2.2) ดูแลสถานท่ีก าจดัมูลขยะฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ  มีการปกปิดท่ีมิดชิดไม่ส่งกล่ิน
หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของพาหะน าโรคต่าง ๆ  ได ้ 

(2.3) ตอ้งปฏิบติัไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัชุมชนรอบ ๆ  หรือใกลเ้คียงโดยวธีิท่ีเหมาะสม 

(2.4) มีการเก็บกวาดหลงัจากการก าจดัใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ  ไม่ใหมี้สัตวเ์ขา้ไปคุย้เข่ียได ้

(2.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏิบติั  อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

(2.6) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวก าหนด 

  ขอ้ 15 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามขอ้บญัญติัน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวเท่านั้น 

การขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัน้ี
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ื่นค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 

  ขอ้ 16 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอตัราท่ีก าหนดไวท้า้ย
ขอ้บญัญติัน้ีในวนัท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายใุบอนุญาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนั้น ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
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ก าหนด ใหช้ าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระเวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

  ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงคา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่
สองคร้ัง ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการด าเนินกิจการไวจ้นกว่าจะไดเ้สียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
  ขอ้ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามขอ้บญัญติัน้ี ให้เป็นรายไดข้ององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
  ขอ้ 18 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้เป็นผูด้  าเนินกิจการตามขอ้บญัญติัน้ีจะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผูใ้ชบ้ริการไดไ้ม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัน้ี 
  ขอ้ 19 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ 
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ 20 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบ
ท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัน้ี 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผูย้ื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบนัทึกการ
แจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผูย้ื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู ่มาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  
  ขอ้ 21 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัน้ี ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม
บทแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือขอ้บญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ี 

ไดรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัน้ี เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่
ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนั 
  ขอ้ 22 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้ งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอ้บญัญติัน้ี หรือเง่ือนไขท่ีระบุ
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ไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี                    
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้ นก่อให้เ กิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน                        
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน  

  ข้อ 23 ค  าสั่งพกัใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผูรั้บใบอนุญาต หรือผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณียต์อบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูรั้บ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผูรั้บใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้ งแต่เวลาท่ีค าสั่งไปถึง หรือวนัปิดค าสั่ง    
แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 24 ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกวา่จะพน้ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ขอ้ 25 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขน  
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของผูไ้ด้รับใบอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการตอ้ง
ด าเนินการเก็บ ขน และก าจดัขยะมูลฝอยใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามวธีิการท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยค าแนะน า
ของเจา้พนกังานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  ขอ้ 26 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได ้

  ขอ้ 27 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ขอ้ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
และใหมี้อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี        9      เดือน       สิงหาคม              พ.ศ.  2560 
        (ลงช่ือ)  

                                           (นายนวพล        จะงาม) 
                                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 
 

ล าดับที ่ รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

อตัราค่าเกบ็และขนขยะมูลฝอยทัว่ไป 
(1.1)  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทัว่ไปประจ ารายเดือน 
     - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน  20  ลิตร                             
     - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร   
       ค่าเก็บและขนทุกๆ  20  ลิตร 
       หรือเศษของแต่ละ  20  ลิตร                                     
     - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  500  ลิตร   
       แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร                                     
     - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร 
       ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเ์มตร   
       หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                        
 
(1.2)  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทัว่ไปเป็นคร้ังคราว 
     -  คร้ังหน่ึงๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร                           
     -  คร้ังหน่ึงๆ เกิน  1  ลูกบาศกเ์มตร 
        ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศกเ์มตร                    
 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
2.1  รับท าการเก็บ ขนขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ  
       หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ                              
2.2  รับท าการก าจดัขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ  
       หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ                
                          

 
 

เดือนละ 
 
 

เดือนละ 
 

เดือนละ 
 
 

เดือนละ 
 
 

คร้ังละ 
 

ลูกบาศกเ์มตรละ 
 
 
 

ฉบบัละ 
 

ฉบบัละ 
 

 
 

20 บาท 
 
 

40  บาท 
 

500 บาท 
 
 

500  บาท 
 
 

50  บาท 
 

50  บาท 
 
 
 

5,000  บาท 
 

5,000  บาท 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 

เขียนท่ี........................................................... 

      วนัท่ี................เดือน.......................พ.ศ. ............... 

ขา้พเจา้..........................................................อาย.ุ...............ปี  สัญชาติ...............................อยู่
บา้นเลขท่ี.............หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย................ถนน......................แขวง/ต าบล.....................................
เขต/อ าเภอ................................ เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................................. จงัหวดั..........................................
หมายเลขโทรศพัท.์.............................................  

ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(   )  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท...................................................... 
       โดยมีพื้นท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
(   )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ประเภท.................................................................. 
       มีคนงาน....................คน  ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด..............................................................แรงมา้ 
(   )  กิจการตลาด  ประเภท.............................................................................................................. 
(   )  กิจการจ าหน่วยสินคา้ในท่ี/ทางสาธารณะ  จ  าหน่วยสินคา้ประเภท......................................... 
       ณ  บริเวณ................................................โดยวธีิการ................................................................ 

(   )  กิจการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจดัส่ิงปฏิกลู  มูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนส่ิงปฏิกลูโดยมีแหล่งก าจดัท่ี............................................................................. 

  เก็บขนและก าจดัส่ิงปฏิกลู  โดยมีระบบก าจดัอยูท่ี่....................................................... 

  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจดัท่ี.............................................................................. 

  เก็บขนและก าจดัมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจดัท่ี............................................................... 

ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน)..........................................................................พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐาน
และเอกสารมาดว้ย  ดงัน้ีคือ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวั...............................(ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น 

3) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 
3.1 ........................................................................................................................................ 
3.2 ......................................................................................................................................... 

4) ................................................................................................................................................ 
5) ................................................................................................................................................. 
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 (ดา้นหลงัค าขอรับใบอนุญาต) 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบค าขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

        (ลงช่ือ)..........................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

                 (.........................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ 

  (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี........................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

  (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ).................................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 

                       (...............................................) 

      ต  าแหน่ง.................................................... 

              วนัท่ี............../............../.............. 
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(   )  อนุญาตใหป้ระกอบการได ้
(   )  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบการ 

                                                       (ลงช่ือ)..............................................เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
                                                               (............................................) 
                                                         ต  าแหน่ง.......................................... 
                                                               วนัท่ี............./............../............                           
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

เขียนท่ี....................................................    
วนัท่ี................เดือน..........................พ.ศ. ............ 

ขา้พเจา้.....................................................................อาย.ุ....................ปี  สัญชาติ
.............................อยูบ่า้นเลขท่ี............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย...........ถนน...............แขวง/ต าบล....................เขต/
อ าเภอ.......................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ...................................จงัหวดั................................หมายเลข
โทรศพัท.์................................ 

  ขอยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.......................................................... 

ตามใบอนุญาตเล่มท่ี......................เลขท่ี............/........ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ. .............. 
ต่อ(เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน).............................................................................. 

พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงัน้ีคือ 

1) ส าเนาบตัรประจ าตวั..........................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ) 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น 

3) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

3.1 ...................................................................................................................................... 

3.2 …………………………………………………………………………...................... 

  4)  .............................................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ.........................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

         (.........................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   )  เห็นสมควรอนุญาต 
   (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต   
เพราะ........................................................................ 
................................................................................. 
ลงช่ือ.....................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
     (.......................................) 
ต าแหน่ง..........................วนัท่ี........./............/............ 

 ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(   )   อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
 
ลงช่ือ.................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
    (....................................) 
ต าแหน่ง..........................วนัท่ี........./............/.......... 
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แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เขียนท่ี
............................................................. 

วนัท่ี................เดือน..............................พ.ศ
.................. 

ขา้พเจา้.......................................................อาย.ุ...............ปี  สัญชาติ................................อยู่
บา้นเลขท่ี.............หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย................ถนน......................แขวง/ต าบล.....................................
เขต/อ าเภอ................................ เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................................. จงัหวดั...........................................
หมายเลขโทรศพัท.์.................................................เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
ใบอนุญาตเล่มท่ี.......................เลขท่ี.....................................พ.ศ....................  ขอยืน่ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของขา้พเจา้  
    สูญหาย      ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั 
  โดยมีหลกัฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
  1.  ส าเนาบตัรประจ าตวั...................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ)  และส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต 
  2.  กรณีเป็นนิติบุคคลใหน้ าส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล 

3.  กรณีผูรั้บใบอนุญาตไม่สามารถมายืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตดว้ยตนเองไดใ้หผู้รั้บมอบ
อ านาจน าหนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจมา
แสดง 
  4.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหน้ าส าเนาบนัทึกการแจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีมาแสดง 
  5.  กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัให้น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยูม่าแสดง 
  6.  หลกัฐานอ่ืนๆ 
(ระบุ).....................................................................................................................   
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงช่ือ....................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

         (.....................................................) 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการรับท าการ เก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย 

เล่มท่ี ………….เลขท่ี…..…./……….. 

(1)  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให้ ………………….……………………………………
สัญชาติ………...…….....อยูบ่า้นเลขท่ี…………….……. หมู่ท่ี …………….….. ต าบล …………….…….
อ าเภอ…………………..จงัหวดั ……………………..... หมายเลขโทรศพัท ์…………………..……........... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ ………………........................... ประเภท........................................ 

มีพื้นท่ี.......................ตารางเมตร     ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี………… หมู่ท่ี ………...ต าบล ………………....อ  าเภอ 
......................จงัหวดั …………………..หมายเลขโทรศพัท ์……………………………... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................…….บาท (………………………..…………)  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 
………..….......... เลขท่ี …………….….. ลงวนัท่ี …………………………………….. 

(2)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เร่ือง  การจดัการมูลฝอย  พ.ศ.  2554 

(3)  หากปรากฏในภายหลงัวา่การประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมิอาจแกไ้ขได ้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจพิจารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดงัต่อไปน้ีอีกดว้ยคือ 
4.1………………………………………………………...........................................  
4.2……....………………………………………………........................................... 

(5)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกให้เม่ือวนัท่ี ..……. เดือน ………………... พ.ศ. ………... 
(6)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีส้ินอายุวนัท่ี ……. เดือน ……………………….พ.ศ.  ………… 

(ลงช่ือ) ………………………………………............. 

          (……………………………………....) 

ต าแหน่ง……………………………………............... 

         เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ค าเตอืน  (1)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ
กิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 

(2) หากประสงคจ์ะประกอบกิจการในปีต่อไปตอ้งยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
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               (มีต่อดา้นหลงั) 
                                                                                                                             (ดา้นหลงั) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีส้ินอายใุบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี วนั/เดือน/ปี 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
……………………………… 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ.2537  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2546 
ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย    
           ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และก าจดัขยะมูลฝอย 
ตลอดถึงการก าหนดค่าธรรมเนียมบริการ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 
          จึงประกาศ ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 
 

 ประกาศ  ณ   วนัท่ี             เดือน                          พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   
 (ลงช่ือ)                                                      . 
          (นายนวพล          จะงาม) 
                                                           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
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