
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  วาดวยการเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแจงใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 

และนายอําเภอบัวใหญ  จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ   

เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหนองแจงใหญ  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

และส่ิงเปรอะเปอน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

บรรดา  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และคําส่ังขออื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชน 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

    “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการหากําไร  แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “เจ าพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา   นายกองคการบริหารส วนตํ าบล 

หนองแจงใหญหรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญมอบหมาย 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล   

และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญท่ีเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรืออาคารสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร

สถานท่ีในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือมีการถายเทหรือท้ิงมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

ที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

หามมิใหผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับ 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้นเวนแตเปนการกระทาํ

ของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานท่ีใด

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๗ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ิน 

เหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรกัษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ขอบังคับหรือประกาศ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๒)  กําหนดจํานวนรปูแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๓)  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแต

จะไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาท่ีถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล  ในที่หรือทาง

สาธารณะหรือสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  

หรือในท่ีของเอกชน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวให

โดยเฉพาะผูใดฝาฝนความตามวรรคแรก  ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังให

ผูฝาฝนดําเนินการจัดเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ไปทิ้งในที่ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวโดยเฉพาะก็ได 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



เพ่ือใหการเปนไปโดยเรียบรอยตามวรรคสอง  หากผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติ

ไดตามคําส่ังในวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแทนผูฝาฝนโดยผูฝาฝน

ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ขอ  ๑๑  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๒  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแต

จะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  หามมิใหผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย

หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใด  บริเวณใดควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไว  ณ  ท่ีเปดเผยโดยกําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ   

โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

หนองแจงใหญ  ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  โดยองคการบริหาร

สวนตําบลหนองแจงใหญมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามอัตรา 

ที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเกบ็คาธรรมเนยีม  สําหรับการเก็บขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือน  สถานท่ีราชการ  ศาสนสถาน  และสถานที่

เอกชนท่ีดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนฯ  เปนตน  กิจการรับทําการเก็บขน  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูล  

และขยะมูลฝอย 

ขอ  ๑๖  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามขอ  ๑๕  และตามขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

นอกจากนี้การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ 

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมท้ังย่ืน

หลักฐานตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๘  ใบอนุญาตมี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ใบอนุญาตทําการ  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๒)  ใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ  ๑๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณ 

ของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนด 

ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว

ในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว 

ในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่

กําหนดไวโดยทั่วไปนอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาตใหแจงและย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญกําหนดโดยเร็ว 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญากับ

ผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาธรรมเนียมระยะเวลาในการให  

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



บริการและความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอน

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาธรรมเนียมตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามเงือ่นไขหรือขอกําหนดที่กาํหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลาที่

ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ  และพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชบังคับไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเทานั้น 

หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตตองแจงแก 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ  ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย 

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได

โดยงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ  ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้

หรือตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 

ขอ  ๓๑  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับ

หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย   

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูท่ีตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับ

การออกใบอนุญาตหรอืการไมออกใบอนญุาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือส่ังพักใบอนุญาต

หรือเพิกถอน  ใบอนุญาตหรือคําส่ังอื่น ๆ  ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูท่ีไดรับคําส่ังดังกลาว 

ไมพอใจใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนั้น 

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น

จะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 

การพิจารณาอุทธรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 

สามสิบวัน  แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว 

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป  

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง

การปฏิบัติหนา ท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่บัญญัติ ไว ในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาผูตองหาไมยินยอมชําระคาปรับภายในสิบหาวัน

นับจากเจาพนักงานไดแจงโทษปรับใหดําเนินคดีตอไป 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ภิรมยา  เอกตะค ุ

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแจงใหญ 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
เรื่อง  การเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2561 

 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน 

บาท สตางค 
1 
 

1.1 

อัตราคาการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 
ก. คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงไมเกิน 500 ลิตร  
     วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เดือนละ  
     วันหน่ึงเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร เดือนละ  
     วันหน่ึงเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เดือนละ  
     วันหน่ึงเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร เดือนละ 
     วันหน่ึงเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร เดือนละ 
     วันหน่ึงเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร เดือนละ  
     วันหน่ึงเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เดือนละ  
     วันหน่ึงเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เดือนละ 
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2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต    

2.1 
    ก.  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน 
         ดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ       

 
5,000 

 

  

      ข.  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน 
         ดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 

 
5,000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ สม.๑ 
เลขท่ี…………/…………….                                                                      เลขท่ี………… 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทํา การเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอนแทนดวยการคิดคาบริการ 

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

เขียนท่ี............................................................ 
วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.................. 

 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อายุ....................ป 
สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี..........บาน..............................ตําบล........................................... 
อําเภอ......................................จังหวัด........................................................โทรศัพท....................................... 
 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
ประเภท 

( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยแหลงกําจัดท่ี…………………………………………………......……………………… 
( ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดท่ี……………………………………………………………… 
( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี………………………………………………………………………………. 
( ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี……………………………………………………………….. 
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)………………………………………………………….พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบ

หลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
    ๓.๑)…………………………………………………………………………… 
    ๓.๒)…………………………………………………………………………… 
๔) อ่ืน ๆ 
    ๔.๑)…………………………………………………………………………… 
    ๔.๒)…………………………………………………………………………… 

 
แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้………………………..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…………………………….....………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………......………. 
 
 

ลงชื่อ………………………………………..เจาพนักงานสาธารณสุข 
 (………………………………………………………) 

ตําแหนง…………………………………………………………. 
วันท่ี…………./………………………/………………………… 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการได เนื่องจาก………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                  ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                      (………………………………………………………………………) 
                                                  ตําแหนง…………………………………………………………………… 

                                    วันท่ี…………./………………………/……………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ สม.๒ 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ รับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลมท่ี……………………เลขท่ี…………..ป………………… 

อนุญาตให…………………………………………………………………………..อายุ…………สัญชาติ…………… 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี………………………หมูท่ี……………ตรอก/ซอย…………………………………………………… 
ถนน………………………….ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต………………………………………………. 
จังหวัด…………………………………………………………….โทรศัพท……………………………………………………….. 

ขอ ๑ ดําเนินการ ( ) ประกอบกิจการ รับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ประเภท………………………….พ้ืนท่ีประกอบการ……………………………………………………...…………….ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม…………..........………………บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………........….เลขท่ี…………....…………… 
ลงวันท่ี…………………เดือน…………………………พ.ศ…………………… 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………………………………………………….......... 
จํานวนคน……………………คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี………หมูท่ี………ตําบล……………………….อําเภอ………………….... 
จังหวัด……………………………………..โทรศัพท………………………………..โทรสาร…………………………………………… 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
         (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ เรื่อง การเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2561 

    (๒) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได จนถึงวันท่ี……………เดือน………..…….………..พ.ศ……………………… 
              ออกให ณ วันท่ี……………เดือน……………..….……..พ.ศ…………………….. 
 

ลงชื่อ……………………………………………       ลงชื่อ……………………………………………………เจาพนักงานทองถ่ิน 
(……………………………………………………..)            (………………………………………………….) 
              ผูรับเงิน                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ 
 




