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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลโพกรวม  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๔๔   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโพกรวมโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลโพกรวมและนายอําเภอเมืองสิงหบุรี  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพกรวมนับแตวันที่ได   

ติดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพกรวมแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึง  ส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีซึ่งใชในการประกอบกิจการคา

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใดอันมีลักษณะเปนการหากําไรแตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล  และลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวมเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่

ในความครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  หรือมีการถายเทและทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัด

ตอสุขลักษณะ 

ขอ ๖ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

หามมิใหผูใดถาย  เท  คุย  เขี่ย  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยนอกที่รองรับส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทําของ 

เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น  

รั่วออกมาขางนอกตามแบบซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ขอบังคับหรือประกาศ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ 

  (๒)  กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ปฏิบัติให

ถูกตองตามสุขลักษณะ  สภาพ  หรือลักษณะของการใชอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดขน  นํา  พา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ  

เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  เพ่ือไมใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  

และตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบกและทางน้ํา  ซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสาธารณะอื่นใด  เปนตนวาถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  หรือในที่ของเอกชน  

เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๒ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแต 

จะไดกระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดคุย  เขี่ย  ขุด  ขนมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถ  หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  

เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหการปฏิบัติ

เปนไปตามขอบัญญัตนิีใ้นกรณีมกีารฝาฝนขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  เจาพนักงานทองถิ่น

อาจกําหนดใหผูฝาฝนดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะหากผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติ

หรือไมสามารถปฏิบัติไดเจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทนได  โดยใหผูฝาฝน 

เปนผูเสียคาใชจายเพ่ือการนั้น 
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ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานที่ใดควรทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงเปนหนังสือและกําหนดบริเวณท่ีตองทํา

การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปยังเจาของ  ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

เพ่ือใหดําเนินการจัดทําอาคารหรือสถานท่ีนั้นใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 

หากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ประสงคใหองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม  

เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้นเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานที่นั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ตําบลโพกรวมใหเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโพกรวม  โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยสําหรับอาคาร  บานเรือน  สถานท่ีราชการ  ศาสนสถาน  และสถานท่ีเอกชนท่ีดําเนินการ  

เพ่ือสาธารณประโยชน 

ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่ง  และขอ  ๑๕  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๑๗ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน

รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ 

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๒ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ผูขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 
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  (๒) มีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

  (๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ   

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

  (๔) ไมเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  เชน  โรคเรื้อน  

วัณโรค  โรคเทาชาง  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

ขอ ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒) คําขอตออายุใบอนุญาตและคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา

การเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๓ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ  พรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๒ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๑  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูขอรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัว  หรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ตอบรับ  หรือปดหนังสือนัน้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูท่ีตองรับหนังสือ  

และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาต

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

นอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา   

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังให

คําขอของผูขออนุญาตเปนอันส้ินผล 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาตใหแจงความประสงค 

และย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๓ 

ขอ ๒๕ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบ  สม. ๒  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สามสิบวันเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการ  หรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่นใหย่ืนคําขอ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๓  กอนเลิกกิจการหรือกอนโอนกิจการสามสิบวัน 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๒  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  ออกใบแทนใบอนุญาต  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไว

ดานบน  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม 
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  (๓)  ผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามบัญชี  

อัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได

โดยงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ในการใหบริการผูไดรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับองคการบริหาร 

สวนตําบลโพกรวม  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๘  (๓)  และ  (๔)  

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือประกาศขององคการบริหารสวนตําบลโพกรวมและพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

หรือฝาฝนเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นตองมีหนังสือแจงเตือนใหผูไดรับใบอนุญาต

ปฏิบัติหรืองดปฏิบัติใหถูกตองกอน  หากผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหนังสือแจงเตือนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจคิดคาปรับวันละสองรอยบาท 

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกปรับตามขอ  ๓๒  เกินสามสิบวันขึ้นไป 

  (๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๑๘  (๓)  และ  (๔) 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 
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ขอ ๓๔ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  การไมออก

ใบอนุญาต  การไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  ผูย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ  เปน

หนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนั้น 

การพิจารณาอุทธรณใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 

สามสิบวันแตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว   

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไปคําส่ัง

ผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๓๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่

และเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  (๒) แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

หรือตามขอบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  และเจาพนักงาน

สาธารณสุข  บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลท่ีเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอ  ๖  วรรคสองและวรรคสาม  ขอ  ๙  วรรคหนึ่งขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑   

และขอ  ๑๓  วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท  และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ออกคําส่ังใหผูฝาฝนดําเนินการจัดเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  

ไปท้ิงในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวโดยเฉพาะก็ได 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๒  และขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๓๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลโพกรวม 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วุฒิพงศ  ศรีรงั 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโพกรวม 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ ประเภท 

 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

* (๑ ลิตร = ๑ กิโลกรัม) 

* (๑ ลูกบาศกเมตร = ๑,๐๐๐ กิโลกรัม) 

อัตรา

คาธรรมเนียม 

บาท/เดอืน 

๑. อัตราคาเกบ็และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

๑.๑ บานพักครวัเรือน 
 

ก. จํานวนไมเกิน ๓๐ ลิตร/วัน/หลัง 
ข. จํานวนตัง้แต ๓๑ ลิตรขึน้ไป/วัน/หลัง 

๓๐ 
๔๐ 

๑.๒ อพารตเมนต หองเชา 
หอพัก แมนชั่น 

ก. จํานวนไมเกิน ๓๐ ลิตร/วัน/หอง 
ข. จํานวนตั้งแต ๓๑ ลิตรขึ้นไป/วัน/หอง 

๓๐ 
๔๐ 

๑.๓ รานคา รานสะดวกซื้อ ก. จํานวนไมเกิน ๓๐ ลิตร/วัน/ราน 
ข. จํานวนตั้งแต ๓๑ ลิตรขึ้นไป/วัน/ราน 

๓๐ 
๕๐ 

๑.๔ รานอาหาร 
 

ก. จํานวนไมเกิน ๓๐ ลิตร/วัน/ราน 
ข. จํานวน ๓๑ - ๕๐ ลิตร/วัน/ราน 
ค. จํานวน ๕๑ - ๗๕ ลิตร/วัน/ราน 
ง. จํานวน  ๗๖ - ๑๐๐ ลิตร/วัน/ราน 
จ. จํานวน  ๑๐๑ - ๑๓๐ ลิตร/วัน/ราน 
ฉ. จํานวนตั้งแต ๑๓๑ ลิตรขึ้นไป/วัน/ราน 

๓๐ 
๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑ .๕  ค า เ ก็ บและขนมู ลฝอย
ประ จํ า  เ ดื อน สํ าหรั บตลาด 
โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาน
ประกอบการท่ีมีมูลฝอยมาก 

ก. ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร/วัน 
ข. ไมเกิน ๒ ลูกบาศกเมตร/วัน 
ค. เกิน ๒ ลูกบาศกเมตร/วัน 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

๑.๖ คาเก็บและขนมูลฝอย 
เปนครั้งคราว 

คิดเปนลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตร
ละ ๑๐๐ 

๑.๗ กิจการอื่นนอกจาก ๑.๑ - ๑.๖ ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 
ในการออกระเบียบกําหนดอัตราคาธรรมเนียม (ท้ังนี้ ตองไมเกินอัตราตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง) 

๒. 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจการหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดอัตราคาบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท/ป 
๒.๒ ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ฉบับละ ๕๐๐ บาท/ครั้ง 



 

 (แบบ สม. ๑) 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

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

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

 

 ขาพเจา ................................................................................................อายุ........................................ป 

สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย................................... 

ถนน.................................................ตําบล .................................................อําเภอ ............................................ 

จังหวัด.........................................................โทรศัพท............................................ 

มีความประสงค.................................................................................................................................................... 

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

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

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  เลขท่ี....................................................................................................................................... 

  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

  ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

  ใบรับรองแพทย 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

………………../…………………………../……………………. 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(.......) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

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



(แบบ สม. ๒) 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

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

วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 
 ขาพเจา ……………...................................................................................................อายุ......................ป 
สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน.................................................ตําบล ..............................................อําเภอ ................................................ 
จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................. 
 
ขอยื่นคําขออนุญาต 
  ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  ขอรับใบแทนใบอนุญาต ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  เลขท่ี....................................................................................................................................... 
  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
  ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  ใบรับรองแพทย 
  ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ……………………………………………….………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ).................................................ผูขออนุญาต 
        (................................................) 
………………../…………………………../……………………. 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(.......) อนุญาตตามคําขอ 

(.......) ไมอนุญาตตามคําขอ 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

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



 (แบบ สม. ๓) 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

 

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

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

 

ขาพเจา .......................................................................................................อายุ...............................................ป 

สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.................................... 

ถนน................................................ตําบล.................................................อําเภอ ................................................ 

จังหวัด.........................................................โทรศัพท............................................ 

 

ขอยื่นคําขออนุญาต 

  เลิกการดําเนินกิจการ ใบอนุญาตเลมท่ี......................เลขท่ี..................../................................. 

 ออกให ณ วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ....................... 

  แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.................................เลขท่ี.................../................................. 

 ออกให ณ วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ....................... 

  อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

………………../…………………………../……………………. 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(.......) อนุญาตตามคํารอง 

(.......) ไมอนุญาตตามคํารอง 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

วันท่ี…………..………เดือน..................พ.ศ………………... 
 

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 

เลมท่ี................./................. เลขท่ี..................../................. 
 
 อนุญาตให....................................................................อายุ...................ป สัญชาติ................................ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี............. 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ..................................................จังหวัด.............................................โทรศัพท........................................... 
 ดําเนินกิจการคามีชื่อ.............................................................................................................................. 
ทะเบียนการคาเลขท่ี.....................................................ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี...............................หมูท่ี..................... 
ตําบล..................................................อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท................................................................เปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โพกรวม 
 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
 ๑) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใหเรียกเก็บในอัตราท่ี 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพกรวมกําหนด 
 ๒) ผูไดรับอนุญาตตองไดรับตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษร 
ภาพ ขอความ ในบริเวณท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวน
ตําบลโพกรวม 
 ๓) ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปนับแตวันท่ีออก โดยตองชําระคาธรรมเนียมตออายุสถานภาพทุกป 
 ๔) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม เรื่อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด 
 
คาธรรมเนียม  ใบอนุญาต ๑,๐๐๐ บาท 
   ใบแทน ๕๐๐ บาท 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ........................... 
 ออกให ณ วันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ........................... 
 
   (ลงชื่อ ).............................................................  
            (............................................................) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลโพกรวม 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


