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*************************** 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

เหตุผล 

  โดยที่การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่  
การเก็บขนและก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการและ 
อัตราขน ธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของราชการส่วนท้องถิ่น 
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เรื่อง   การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ...... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 ประกอบกับมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาล้าน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และนายอ าเภอทับสะแก  
จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้ อบัญญั ติ นี้ เ รี ยกว่ า  “ข้ อบัญญัติ อ งค์ การบริ หา รต าบล เขาล้ าน  เ รื่ อ ง  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ……….”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่งใดๆ  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือ   ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนบรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบหรือ
ค าสั่งใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า น้ าเสีย อุจจาระ หรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด 

ที่เป็นสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษสินค้า 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่าง ๆ และตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเป็นสิ่งเหลือใช้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรงเรือน โรงงาน ร้าน แผง ส านักงาน ที่เก็บสินค้า 

หรือคลังเก็บสินค้า หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่สร้างข้ึน ซึ่งมีบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า ถนน ทางเดิน ทางน้ า หรือสถานที่อ่ืนใด ซึ่งมีไว้ให้

ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีไว้ส าหรับการสัญจร และหรือท่ีเอกชนที่มีไว้เพ่ือบริการประชาชนทั่วไป 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาล้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

เขาล้าน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
ข้อ ๖  ห้ ามผู้ ใด  ถ่ าย  เท ทิ้ งหรื อท า ให้มี ขึ้ นซึ่ งมู ลฝอย หรือสิ่ งปฏิ กู ลทั้ งหลาย 

ในที่สาธารณะ ให้ถ่าย เท ทิ้ง ก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในที่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จัดไว้ 
หรือก าหนดให้มี 
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ข้อ ๗  ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอย นอกท่ีรองรับที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จัดไว้ 

หรือก าหนดให้มี หรือที่รองรับที่เจ้าหน้าที่ผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น ๆ จัดให้มีขึ้นตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด คุ้ย เขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูลฝอย รถขน หรือสถานที่ที่พัก 
มูลฝอย เว้นแต่เป็นการกระท าขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก          
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด ขน น าพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที่หรือ 
ทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่มิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และ 
ต้องได้รับอนญุาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ทางบกและทางน้ าซึ่งได้จัดห้องสุขา
ที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จะต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย
หรือที่ก าจัดสิ่งปฏิกูล ในอาคารหรือเขตอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ไว้อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ 
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น แก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการ  
ที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณใด ๆ  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ต้องเก็บขนมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลไปก าจัดเพ่ือถูกสุขลักษณะ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด หรือบริเวณใด ๆ ได้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือปิดประกาศไว้ ณ อาคารหรือสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณใด  ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ใด ๆ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้จัดเก็บ ขน มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลไปก าจัดให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน  
สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๕ การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยข้ามเขตท้องถิ่นกัน 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใด ได้รับการท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ
หรือขยะมูลฝอย โดยท า เป็นธุรกิจ  โดยแจ้งว่าจะน าสิ่ งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปก าจัด ณ  
เขตท้องถิ่นอ่ืนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ/หรือขยะมูลฝอย
จากท้องถิ่นอ่ืนนั้น จึงจะอนุญาตให้เก็บขน โดยท าเป็นธุรกิจได้ 

(2) กรณีที่ผู้ใดได้รับการท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตท้องถิ่นต้นทาง 
แล้วน าสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปก าจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ ขน และ 
การก าจัด ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตท าการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง และขอใบอนุญาต 
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ท าการก าจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทาง
และปลายทางก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้หากมีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ/หรือขยะมูลฝอย 
ผ่านท้องถิ่นอ่ืน นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง จะต้องแสดงใบอนุญาตท าการเก็บขนจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้นทางและขอใบอนุญาตท าการก าจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง รวมทั้งหลักฐาน
การขออนุญาตท ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

(3) กรณีที่ผู้ใดได้รับการท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและ/หรือขยะมูลฝอยโดยคิดค่าบริการใน 
เขตท้องถิ่นหนึ่งแล้วน ามาก าจัดโดยการถมที่หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในที่ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นหนึ่ง บุคคล 
ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลและ/หรือมูลฝอย หรือน าสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝัง หรือ
ถมในที่ดินใด หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องมีการ
ปฏิบัติการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายและการแพร่ของเชื้อโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนดไว้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนด 

ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
หรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนด 

ข้อ ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้ตามค าขอ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(2) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ
และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

ข้อ ๒๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนดไว้ เมื่อได้ยื่นค าขอ 
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ก าหนดไว้ 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๗  หากผู้ รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต 
จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึง  
การสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
(2) ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับ ตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และ 

ให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

ในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาต 

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบ
ห้าวัน 

ข้อ ๓๒  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  
ตามข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง      
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง  
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของ 
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ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖  ภายหลั งข้อบัญญัตินี้ มี ผลบั งคับใช้แล้ ว  หากมีก ฎกระทรวงที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้บังคับใช้กฎกระทรวงนั้น 

ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ   ณ 
 
 
    (นายจ าเนียร   อ่ิมทั่ว) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 
 
   เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ 
 
        (                                      ) 
                นายอ าเภอทับสะแก 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ....... 

 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 

 
 
 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล  
๑.๑ ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
ลูกบาศก์เมตรแรกหรือไม่ถึงลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ ลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร 
 

 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

๒ 
 
 
 

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
๒.๑ ค่าเก็บ และขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
  (๑)  วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ 
  (๒)  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
  (๓)  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
  (๔)  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
  (๕)  วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ    
  (๖)  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๗)  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๘)  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๙)  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๒.๒ ค่าเก็บ และขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ 
ลิตรขึ้นไป 
  (๑)  วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
  (๒)  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ
เศษของลูกบาศก์เมตร     เดือนละ 
๒.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว  
  (๑)  ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
  (๒)  ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร    ครั้งละ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๐ 
๖๐ 
๙๐ 

๑๒๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 



(ร่าง) 
 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๓ 

 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๓.๑  ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี)      ฉบับละ 
๓.๒  ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี)      ฉบับละ 
๓.๓  ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ 
 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 

แบบ สม.๑ 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 
เลขที่รับ............../................ 

วันที่........เดือน................พ.ศ................ 
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ............ปี สัญชาติ ...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน.. .......................................................
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................. .....................................
โทรศัพท.์........................โทรสาร...............................ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท............................................ต่อ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
เขาล้าน โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................................จ านวนคนงาน...............คน ตั้งอยู่ ณ 
เลขที่................ หมู่ที่.....................ต าบล.................................อ าเภอ.......................................................
จังหวัด.............................โทรศัพท์............. ............โทรสาร..........................พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบ
เอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ๓. ส าเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคล (ถ้ามี) 
   ๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  ๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
   ๖. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 



(ร่าง) 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

              (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(....................................................) 

 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

เลขที่........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. .............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน        ครบถ้วน        ไม่ครบถ้วน คือ 
(๑)................................................................................ 
(๒)................................................................................. 
(๓)................................................................................ 

 
(ลงชื่อ)...................................................... 
         (....................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้
..................................................................................................................... ....................................................... 
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................ ................  

  
                    (ลงชื่อ)........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(...................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 

วันที่............/...................../................... 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
............................................................................................................................. ...............................................  
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ................................................................ ............................................................  

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

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
  



(ร่าง) 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  

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

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
วันที่........../......................./................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 

แบบ สม.๒ 
 
 
 

ใบอนุญาต 
 ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เล่มที่.............เลขที่..............ป.ี................. 
 

 อนุญาตให้...............................................................อายุ............ปี สัญชาต.ิ............................. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................. ถนน.......................  
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์......................................................โทรสาร............................................................... 
 ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท..................................................................................................ค่าธรรมเนียม..... .........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่..............ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ........... ........................ 

โดยใช้ชื่อกิจการว่า................................................... .............................จ านวนคนงาน......................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่................ถนน.....................................ต าบล......................................................... 

อ าเภอ...........................จังหวดั............................โทรศัพท์..........................โทรสาร..................................  
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย พ.ศ. ...... 

      (๒) .............................................................................................................. .......... .......... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน........................พ.ศ......................... 
 

 ออกให้ ณ วันที่....................เดือน...........................พ.ศ.................. 
 

 (ลงชื่อ)............................................................ 
 (..........................................................) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

ค าเตือน  ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
      ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึน  20 % 

 



(ร่าง) 
 

แบบ สม.๓ 
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เลขที่รับ................./.............. 

เขียนที่...................................................... 
 

 วันที่..................เดือน...........................พ.ศ............. 
 

 ข้าพเจ้า........................................................... .........................อายุ................ปี สัญชาติ............... ...... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................. .........  
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด.........................โทรศัพท์................................  
โทรสาร.....................................ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภท............. ............................................................................. .... 
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน โดยใช้ชื่อกิจการว่า............................................... .........................  
จ านวนคนงาน...................คนตั้งอยู่ ณ เลขที่ ...............หมู่ที่.................ถนน....... ............................. 
ต าบล..........................อ าเภอ.....................จังหวัด.......................โทรศัพท์.....................................  
โทรสาร.................................. ...พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. .......................................................................................................................... ... ................... 
๓. ............................................................................................................................. ................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในใบแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
       (....................................................) 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที่........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. .............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน        ครบถ้วน        ไม่ครบถ้วน คือ 
(๑)................................................................................ 
(๒)................................................................................. 
(๓)................................................................................ 

(ลงชื่อ)...................................................... 
         (....................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 

 



(ร่าง) 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
............................................................................................................................. ...............................................  
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ................................................................ ............................................................  

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

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
( ) อนุญาตให้ต่ออายุใบประกอบกิจการได้  
( ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบประกอบกิจการ  

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

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
วันที่........../......................./................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 

แบบ สม.๔ 
ค าขออนุญาตตา่งๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เลขที่รับ............./............. 

เขียนที่......................................... 
วันที่............เดือน.............................................พ.ศ. ................. 

 
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ................ปี สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................  
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์.........................................................................................โทรสาร.......................................... ............. 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า...................................................................................................จ านวนคนงาน...............คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่........................................หมู่ที่...................ต าบล..........................อ าเภอ....................................
จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................ โทรสาร.................................................... 
ขอยื่นค าขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
..................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ................................................................................  
.........................................................................ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 

        (ลงชื่อ).....................................................ผู้ขออนุญาต 
(...................................................) 

 
 
 
 
 


