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บันทึกควำมเป็นมำหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญตัอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เร่ือง  กำรก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู พ.ศ. 2553 

ควำมเป็นมำ 
  การขยายตวัของชุมชนและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลูเพิ่มมากข้ึน  เป็นเงาตามตวั  ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงปฏิกลู  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใน
หลายพื้นท่ีท่ีไดป้ระสบปัญหา  ไม่สามารถจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  ขาดการบริหาร
การจดัการท่ีดี  ขาดความรู้  ความเขา้ใจ  ในการจดัการท่ีเหมาะสมและเกิดความขดัแยง้ในการด าเนินการ 
  ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู   จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้
ปัญหาขยายตวัและรุนแรงยิง่ข้ึน   เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  โดยกฏหมายไดก้  าหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( อบต.)  มีอ  านาจหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

หลกักำร 
  ใหมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล……สระ………..วา่ดว้ยการควบคุมการก าจดัส่ิง
ปฏิกลูและมูลฝอย 
เหตุผล 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแกไ้ขเพิม่เติม  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546  มาตรา 67(2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้ง
ท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  การรักษาความสะอาดถนน ทางน ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการ
ก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ มาตรา 71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  จึงออกขอ้บญัญติั  เพื่อปฏิบติั
ตามอ านาจหนา้ท่ี  ก  าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเกบ็และก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนและอาศยัอ านาจแห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63 
และมาตรา 65  ไดก้  าหนดใหท้อ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไข  ในการเกบ็ ขน และ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี 
 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 



เร่ือง  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกูิล พ.ศ. 2552 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่ดว้ยการก าจดัส่ิงปฏิกลูและ
มูลฝอย  ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  และแกไ้ขเพิม่เติม  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546  มาตรา 67(2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้ง
ท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  การรักษาความสะอาดถนน ทางน ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการ
ก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ มาตรา 71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  จึงออกขอ้บญัญติั  เพื่อปฏิบติั
ตามอ านาจหนา้ท่ี  ก  าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเกบ็และก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนและอาศยัอ านาจแห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63 
และมาตรา 65  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  
และนายอ าเภอเชียงม่วน  จึงตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ  1  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกว่า  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เร่ือง  การก าจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  พ.ศ. 2553 

  ข้อ  2  ขอ้บญัญติัต าบลน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานท่ี
ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ และท่ีท าการก านนั ผูใ้หญ่บา้น   แลว้เจด็วนั 
  ข้อ  3  ค านิยามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี 
   “ส่ิงปฏกูิล”  หมายความวา่  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด  
ซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 
   “มูลฝอย”  หมายความวา่  เศษกระดาษ  เศษผา้  เศษอาหาร  เศษสินคา้  ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถา้  มูลสัตวห์รือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน  ตลอดท่ีเล้ียง
สัตวห์รือท่ีอ่ืน 
   “ทีห่รือทำงสำธำรณะ”  หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชนห์รือใชส้ัญจรได ้
   “อำคำร”  หมายความวา่  ตึก บา้น เรือน โรง ร้น แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือส่ิงท่ี
สร้างข้ึนอยา่งอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
   “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  หมายความวา่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลออย 
   “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข”  หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีวา่กระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   



  ข้อ  4 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 
  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  อาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการ
วรรคหน่ึงแทนกไ็ด ้ ภายใตก้ารควบคุมดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระและฝ่ายปกครองต าบลสระ 
  ข้อ  5  หา้มมิใหผู้ใ้ด  ถ่าย เท ท้ิง หรือท าใหมี้ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  
เป็นตน้วา่  ถนน ตรอก ซอย แม่น ้า คลอง คู สระน ้า บ่อน ้า เวน้แต่ ในท่ีซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
และฝ่ายปกครองต าบลสระ  จดัตั้งไวใ้หโ้ดยเฉพาะ 
  ข้อ  6  หา้มมิใหผู้ใ้ด  น าส่ิงปฏิกลูไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวน้แต่  จะไดใ้ส่ภาชนะหรือท่ี
เกบ็มิดชิด  ไม่ใหมี้ส่ิงปฏิกลูหรือกล่ินเหมน็ร่ัวออกมาขา้งนอก 
  ข้อ  7  หา้มมิใหผู้ใ้ด  ถ่าย เท ท้ิงส่ิงปฏิกลูลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
  ข้อ  8  หา้มมิใหผู้ใ้ด  ท าการถ่าย เท ขน หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในถงัรับ รถขน 
เรือขน  สถานท่ีเท  เกบ็  หรือพกัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เวน้แต่เป็นการ
กระท าของพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
  ข้อ  9  หา้มมิใหผู้ใ้ด  ท าการขน ถ่าย เท คุย้ เข่ียหรือขดุมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน
หรือสถานท่ีพกัมูลฝอยใด ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เวน้แต่เป็นการกระท าของพกังาน  หรือ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
  ข้อ  10  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตอ้งจดัใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ ใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ 
  ข้อ  11  ท่ีรอบรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตอ้งเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี
กล่ินเหมน็ร่ัวออกมาขา้งนอก  และท่ีรอบรับมูลฝอยตอ้งไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกนัแมลงและสัตวไ์ด ้ ตามแบบ
ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นชอบ 
  ข้อ  12  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตอ้งรักษาบริเวณอาคาร  หรือ
สถานท่ีนั้นไม่ใหมี้การถ่าย เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในประการท่ีขดัต่อสุขลกัษณะ 
  ข้อ  13  หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูและ
มูลฝอยอนัอาจท าใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น ควนั กล่ิน หรือแก๊ส  เป็นตน้  เวน้แต่จะไดก้ระท าโดย
วธีิการท่ีถูกสุขลกัษณะ  หรือกระท าตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  ข้อ  14  ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรท าการเกบ็ขนส่ิง
ปฏิกลูและมูลฝอย  ไปท าการก าจดัใหต้อ้งดว้ยสุขลกัษณะยิง่ข้ึน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะแจง้เป็นหนงัสือไป
ยงัเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ   ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั  หรือ
เม่ือไดท้ าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย  ก าหนดบริเวณท่ีตอ้งท าการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยไม่นอ้ย



กวา่ สาม แห่ง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ สิบหา้วนั  นบัแต่วนัประกาศแลว้  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ จะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น  เกบ็ขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจา้ของถือครอบครองอยู ่ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนตามอตัราท่ีไดก้  าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัต าบลน้ี 
  ข้อ  15  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ซ่ึงอยูน่อกบริเวณเกบ็ขน
ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยตามขอ้ 14   ตอ้งก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุขหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  โดยการเผา  ฝัง  หรือ  โดยวธีิอ่ืนใดท่ีไม่ขดัต่อสุขลกัษณะ 

กจิกำรรับท ำกำรเกบ็  ขน  หรือก ำจัดส่ิงปฏกูิลและมูลฝอย 

  ข้อ  16  หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย  โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ข้อ  17  ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการรับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
ส.ม.1  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  พร้อมกบัหลกัฐานต่าง ๆ  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  ก าหนด 

  ข้อ  18  คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูล
ฝอย  ตลอดจนหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเ้ป็นไปตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ  ก าหนด 

  ข้อ  19  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต  ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ  หากปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไวแ้ลว้  และเป็นกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นสมควร  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ 
สม.2 

  ข้อ  20  ผูไ้ดรั้บอนุญาต  ตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ย
ขอ้บญัญติัต าบลน้ี   ภายในก าหนด  สิบหา้วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหากมิไดม้า
รับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่สละสิทธ์ิ 

  ข้อ  21  ในการใหบ้ริการตามใบอนุญาต  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือกบัผูรั้บ
บริหารทุกราย  โดยสัญญาดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงอตัราค่าบริการ  ระยะเวลาในการใหบ้ริการและ
ความรับผดิชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินภายใน
ก าหนด  สามสิบวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมการใหบ้ริการ 



  ข้อ  22  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเลิกการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการรายใด  จะตอ้งท าเป็นหนงัสือ
แจง้พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนด  สามสิบวนัก่อนวนัท่ีไดเ้ร่ิมการใหบ้ริการตามสัญญาใหม่ 

  ข้อ  23  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

(1) รักษาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18  ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 

(2) ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 21 

(3) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะ  ความปลอดภยั  และการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจา้พนกังานสาธารณสุขและค าสั่งเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ   ขอ้บญัญติัและประกาศขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 

ข้อ  24  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต  ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน  ตามแบบ  สม.3  ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ เม่ือไดย้ืน่ค  าขอพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมแลว้ให้
ประกอบกิจการไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมท่ีคา้ง
ช าระ 

ข้อ  25  ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต  และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

ข้อ  26  เม่ือผูรั้บใบอนุญาต  ไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป  ใหย้ืน่ค  าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม.4 

ข้อ  27  หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะแกไ้ขรายการในใบอนุญาต  ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม.4 

ข้อ  28  ในกรณีท่ีใบอนุญาต  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญัผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  า
ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  สม.4  ภายในสิบหา้วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 

(2) ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 

ข้อ  29  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ
และเง่ือนไข  ดงัน้ี   



(1) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชแ้บบ  สม.2  โดยประทบัตราสีแดงค าวา่  “ใบแทน”  

ก ากบัไวด้ว้ย  และใหมี้  วนั เดือน ปี  ท่ีออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือช่ือเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในใบแทนและตน้ขั้วใบ
แทน 

(2) ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิมนั้น 

(3) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคญั  ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ของใบแทน
ใบอนุญาต 

ข้อ  30  ผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี  ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ  31  ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัต าบลน้ี  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูล
ฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหใ้ช้
แบบ สม.1 

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการการรับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหใ้ชแ้บบ สม.2 

(3) ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ใหใ้ช้
แบบ สม.3 

(4) ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บบ สม.4 

ข้อ  32  กรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติั  หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึงไม่เกินสิบหา้วนั 

ขอ้  33  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัต าบลน้ี  ใน ขอ้ 16  มีความผดิตามมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ขอ้  34  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีใน ขอ้ 21  ขอ้ 22 หรือขอ้ 23  มีความผดิตามมาตรา  73  วรรค
หน่ึง  แห่งราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 



ขอ้  35  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัน้ี  ในขอ้ 28  หรือ ขอ้ 30  มีความผดิตามมาตรา 33 วรรคหน่ึงมี
ความผดิตามมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ้  36  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัน้ี  ในขอ้ใดขอ้หน่ึง  มีความผดิตามาตรา  73  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เวน้แต่การฝ่าฝืนนั้นตอ้งดว้ยความใน ขอ้ 33  ขอ้  34 ขอ้ 35 
และขอ้ 36  แห่งขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

ขอ้  37  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี  
และใหมี้อ านาจออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    23    เดือน    มกราคม    พ.ศ.2549 

  

    ( ลงช่ือ ) 

           ( นายกอ้งเกียรติ   ไชยลงักา  ) 

     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
        

    ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
           ที ่ 487 /2548 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพจิำรณำผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

 
อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ 

แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546  มาตรา 67(2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  การรักษาความสะอาดถนน ทางน ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ มาตรา 
71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย  จึงออกขอ้บญัญติั  เพื่อปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี  ก าหนดค่าธรรมเนียม 

ท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนและอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   
มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63 และมาตรา 65  และขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2547  องคก์ารบริหารส่วนต าบลออย   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบปรับผูล้ะเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

1.  นายจนัทร์ต๊ิบ  อะทะเทพ  ต าแหน่ง  นายก อบต.ออย  ประธานกรรมการ 

2.  นายมนสั  งามตา  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ออย  กรรมการ 
3.  นายสมาน  โปร่งสุยา  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.ออย  กรรมการ 

4.  นายบุญช่วย  มัง่คัง่  ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบต.ออย กรรมการ 

5.  จ.ส.ต.พรชยั  อ่ินต๊ิบ  ต าแหน่ง  ปลดั อบต.ออย  กรรมการ 
6.  นางสาวจีรนยัต ์ เทียมใจ  ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ อบต.ออย กรรมการ 

7.  นายฉลอง  อาสา  ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั อบต.ออย กรรมการ/เลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการยดึถือระเบียบ  ขอ้บงัคบัของกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการเปรียบเทียบและการ
สอบสวนคดีละเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2547  โดยเคร่งครัด  หากมีปัญหาในทางปฏิบติัใหร้ายงานนายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลออย  เพื่อประสานพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครองต่อไป 

  ทั้งน้ีตั้งแต่   วนัท่ี  23  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2548 



   สั่ง  ณ  วนัท่ี  23  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2548 

     (ลงช่ือ) 
      ( นายจนัทร์ต๊ิบ  อะทะเทพ ) 
                      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลออย 

 
 


