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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ  วาดวยการกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญและนายอําเภอมวงสาบสิบ   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญเมื่อไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

ขอ ๓ บรรดาประกาศ  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญอาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบรหิารสวนตําบลหนองชางใหญอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการเก็บขนหรอืกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ  เก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองชางใหญมอบใหบคุคลอืน่ดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตาํบลหนองชางใหญตามอัตราทีก่ําหนดไวทายขอบญัญตัินี ้ ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาด  และการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  หามผูใดถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณะหรือท่ีสาธารณะอื่นใด   

เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

    (๒)  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปไวในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใดเวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

      (๓)  หามผูใดถายเททิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกภาชนะหรือที่ ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองชางใหญจัดไว 

      (๔)  หามผูใดทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่รองรับรถขนเรือขน

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญเวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

    (๕)  หามผูใดทําการถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรับรถขนเรือขนหรือสถานที่พัก 

มูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญเวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ 

      (๖)  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยในสถานที่อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
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      (๗)  ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งพนักงานเจาหนาที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

      (๘)  ผูครอบครองสถานท่ีอาคารหรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานท่ีอาคาร 

หรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือมีการถายเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

    (๙)  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  เมื่อไดมี

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วันหรือเมื่อได 

ปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง 

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานจะตอง 

ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญหรือบุคคลผูไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

แตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง 

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

หนองชางใหญจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด - เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถเชนถังตักน้ําไมกวาดน้ํายา 

ฆาเชื้อโรค 

      (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลเชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุมถุงมือยางรองเทาหนงัยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัตงิาน 

     (๑.๓) กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัดแหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (๒) ผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

      (๒.๑.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

      (๒.๑.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

      (๒.๑.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

การควบคุมเหตุราํคาญความปลอดภัยตอสุขภาพชีวิตรางกายและทรัพยสินรวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 
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    (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

     (๓.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถเก็บขยะมูลฝอย)  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

      (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชในการเก็บขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคไดโดยสวนของรถตองมีที่เปด - ปดเพ่ือปองกันมูลฝอยตกหลนหรือปลิว 

      (๓.๑.๓)  ระบบของเครื่องยนต  (เครื่องจักรกล)  ในการถายเทมูลฝอย

ตองอยูในสภาพที่ดีในการใชงานตลอดเวลาและตองไมมีการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย 

      (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  ถังตักน้ํา   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

        (๓.๑.๕)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอยเชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการซึ่งหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญประกาศกําหนด 

       (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุมถุงมือยางรองเทาหนงัยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัตงิาน 

     (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

มูลฝอยไปกําจัดแหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑) มีระบบกําจัดหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบเตาเผาระบบฝงกลบหรือระบบ 

หมักเปนปุย 

     (๔.๒) เอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกําจัดขยะมูลฝอยจาก 

หนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาหรือหองปฏิบัติการจากหนวยงานเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐาน 

     (๔.๓) เอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

     (๔.๔) ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

     (๔.๕)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัดแหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 
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ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว ให เจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุมถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกลูโดยหลังจากดดูส่ิงปฏิกูลเสรจ็ 

แลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
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     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวนัละ  ๑  ครั้งหลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลวสําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

     (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  ในขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม 

ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยางรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๒.๒)  ในการปฏิบัติการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน 

ของส่ิงปฏิกูลในขณะกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

      (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  ในขณะทําการเก็บขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุมถุงมือยาง 

     (๓.๒)  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยาง

รองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๓.๓)  ในการปฏิบัติการเก็บขนมูลฝอยตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน

ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะจัดเก็บขนมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

     (๓.๔)  ตองจัดใหมีลานจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยท่ีใชในการปฏิบัติงาน

และตองดูแลรักษาสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 

     (๓.๕)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้งหลังจาก 

ที่ออกไปปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลวดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ 

     (๓.๖)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
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    (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑)  ในขณะทําการกําจัดมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัตงิานสวมเส้ือคลุมถงุมือยาง

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงและทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยางรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๔.๒)  ในการปฏิบัติการกําจัดมูลฝอยตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน 

ของส่ิงปฏิกูลในขณะกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองชางใหญ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับอนุญาตย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญกําหนด 

การขอรับใบแทนอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ การออกใบแทนอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมี 

วันเดือนปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  บันทึกดานตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมท่ีเลขที่ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตนิี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนกังานสาธารณสุขและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
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    (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบพิจารณา 

    (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรอืควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้หรือพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

    (๓)  แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

หรือตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

    (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตาม 

ความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๙ หากผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได

และถาผูดําเนินการกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 

จะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการทันที 

เปนการชั่วคราวทันทีจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวา  ๗  วันเวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ ๓๐ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝาฝน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวใหแจงเจาพนักงาน 

ทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๓๑  ถาผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้เงื่อนไขที่ระบุไวในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตนั้นเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เพิกถอนใบอนุญาต 

ตามขอ  ๒๒  หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามขอ  ๒๙  ถาผูไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว 

ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังการอุทธรณ

ตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควร 

ใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราวคําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคแรก 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน 

หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิหนาที่ของเจาพนกังานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอบัญญัติขอ  ๒๘  มีความผิดตามมาตรา  ๗๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๗  ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด 

ดําเนินกิจการหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัติขอ  ๒๒  หรือขอ  ๒๙   

โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรมีความผิดตามมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอบัญญัติขอ  ๒๙  โดยไมมีเหตุ 

หรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบตัิหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขมคีวามผิดตามมาตรา  ๘๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา  ๘๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๑  ผูซึ่งประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอบัญญัตินี้ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไป 

แตจะตองมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้จากเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน 

นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหยังคงประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีคําส่ังไมอนุญาตใหประกอบกิจการตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๔๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุนทร  ทาหาญ   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองชางใหญ   



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองช้างใหญ ่
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท )

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 - ห้องนํ้าที่มีปลอกส้วม ๓ ปลอก   
 - ห้องนํ้าที่มีปลอกส้วม ๔ ปลอก 
 - ห้องนํ้าที่มีปลอกส้วม ๕ ปลอก 
ประเภท ก  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือนทีมีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง
ไม่เกิน ๕๐๐ ลติร 
 - ไม่เกิน ๘๐ ลติร (ถังยางรถ)                                เดือนละ 
 - เกิน  ๘๐ ลิตร ( ถังพลาสติกมีล้อ)                         เดือนละ 

 
ประเภท  ข ค่าเกบ็และขนมูลฝอยประจาํเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
      - วนัหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร                                เดือนละ 
      - วนัหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตรค่าเกบ็และขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                            เดือนละ 
ประเภท ค ค่าเกบ็และขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวคร้ังหน่ึง ๆ 
       - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร                                         คร้ังละ 
       - เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตรค่าเกบ็และขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร 
หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                 ลูกบาศกเ์มตรละ 
 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตดาํเนินกิจการ 
         ก. รับทาํการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือ 
โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยคิดค่าบริการ                 ฉบบัละ 
         ข. รับทาํการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ                          ฉบบัละ 
 
 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๒๐ 
๓๐ 

 
 
 

๘๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ อัตราการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลตามข้อ ๑ หากเกิน ๑ ปี อัตราการจัดเก็บค่าบริการให้ตกลงกับผู้รับบริการ 
             และยินยอมทั้งสองฝ่าย 



 
 

ส.ม. ๑ 
แบบคาํขอรับใบอนุญาต 

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

 ขา้พเจา้..................................................อาย.ุ....................ปีสญัชาติ.......................อยูบ่า้นเลขท่ี..................
หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...............................ถนน.....................แขวง/ตาํบล..........................................................
เขต/อาํเภอ..............................จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศพัท.์........................................................ 
 ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  ) สถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท............................................................................ 
โดยมีพื้นท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 
(  ) กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภท..........................................................มีคนงาน..............คน 
ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด......................แรงมา้ 
(  ) กิจการตลาดท่ีมีการจาํหน่าย.................(เป็นประจาํ/เป็นคร้ังคราว/ตามวนันดั) 
(  ) กิจการจาํหน่ายสินคา้ในท่ี/ทางสาธารณสุขจาํหน่ายสินคา้ประเภท.................................................... 
ณ บริเวณ........................................โดยวิธีการ............................................. 
(  ) กิจการรับทาํการเกบ็ขนหรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจประเภทเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูโดย 
มีแหล่งกาํจดัท่ี............................................................ 
□เกบ็ขนและกาํจดัส่ิงปฏิกลูโดยมีระบบกาํจดัอยูท่ี่................................................................................ 
□เกบ็ขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกาํจดัท่ี……………................................................................................... 
□เกบ็ขนและกาํจดัมูลฝอยโดยมีแหล่งกาํจดัท่ี........................................................................................ 
ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน)....................................................พร้อมคาํขอน้ี 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ยดงัน้ีคือ 
 ๑. สาํเนาบตัรประจาํตวั.............................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น 
 ๓. หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
      ๓.๑........................................................................................................................... 
      ๓.๒.......................................................................................................................... 
 ๔............................................................................................................................................ 
 ๕............................................................................................................................................ 
 
 



 
 

(ดา้นหลงัคาํขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                       
                                                (ลงช่ือ)....................................................ผูรั้บใบอนุญาต 
                                                        (................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาตและกาํหนดเง่ือนไข  ดงัน้ี 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาตเพราะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                (ลงช่ือ)...............................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
                                                        (..............................................) 
                                                 ตาํแหน่ง......................................... 
                                                       วนัท่ี.........../.........../............. 
คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(  ) ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
                                                 (ลงช่ือ)....................................................เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
                                                         (.................................................) 
                                                     ตาํแหน่ง........................................... 
                                                         วนัท่ี.........../.........../............. 



 
 

 ส.ม. ๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการ............................................................. 

เล่มท่ี...............เลขท่ี................/.............. 
(๑) เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให.้............................................................................................................. 

สญัชาติ.......................อยูบ่า้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี...............ตาํบล...........................อาํเภอ.............................. 
จงัหวดั..............................โทรศพัท.์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี..................ตาํบล........................................อาํเภอ................................................ 
จงัหวดั..........................................โทรศพัท.์........................................... 

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

(๒) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ิน 
(๓) หากปรากฏในภายหลงัวา่การประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยมิอาจแกไ้ขไดเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจจะพิจารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได ้
(๔) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีอีกดว้ยคือ 

(๔.๑).............................................................................. 
(๔.๒).............................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกใหเ้ม่ือวนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ...................... 
(๖) ใบอนุญาตฉบบัน้ีส้ินอายวุนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ...................... 

 
 

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

                                                      ตาํแหน่ง..................................................... 
                                                                             เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 
 



 
 

ส.ม.๓ 
แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ.................... 
 ขา้พเจา้........................................................อาย.ุ........ปีสญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี............... 
หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...........................ถนน....................................แขวง/ตาํบล................................................ 
เขต/อาํเภอ.............................จงัหวดั.......................................หมายเลขโทรศพัท.์.................................................... 
 ขอยืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................................ 
ตามใบอนุญาตเล่มท่ี...............เลขท่ี.........../...............ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี..............เดือน...................พ.ศ……..…......... 
ต่อ (เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน)........................พร้อมคาํขอน้ี 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ยดงัน้ี คือ 
 (๑) สาํเนาบตัรประจาํตวั....................................(ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
 (๒) สาํเนาทะเบียนบา้น 
 (๓) หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

 (๓.๑)............................................................................................................................. 
 (๓.๒)............................................................................................................................. 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอต่ออายใุบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                          (ลงช่ือ)...............................................ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต 
                                                                                                  (...........................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาตเพราะ...................................................................................................... 
 
                                            (ลงช่ือ) ...........................................เจา้พนกังานสาธารณสุข 
                                                    (............................................) 
                                            ตาํแหน่ง.............................................. 
                                                        วนัท่ี......../......../....... 
 
คาํส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(  ) ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
                                          (ลงช่ือ)................................................. 
                                                 (..................................................) 
                                           ตาํแหน่ง........................................... 
                                       วันที ่........../............/................ 

 



 
 

ส.ม. ๔ 
เลขท่ีรับ............/............ เลขท่ี.................... 

 
คาํขออนุญาตและเลกิกจิการ 

เกีย่วกบัการขนและกาํจัดส่ิงปฏิกลูและหรือขยะมูลฝอย 
 

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

 ขา้พเจา้....................................................................อาย.ุ..................ปีสญัชาติ.........................หมู่ท่ี............ 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.....................................แขวง/ตาํบล.................................................... 
เขต/อาํเภอ..................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์................................................................. 
 ขอยืน่คาํขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยใชช่ื้อสถานประกอบการวา่............................................................. 
ขอ้ท่ี...............................ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน......................... 
แขวง/ตาํบล.......................เขต/อาํเภอ...........................จงัหวดั...........................โทรศพัท.์...................................... 
 ขอยืน่คาํขอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองชา้งใหญ่ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค ์
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความตามคาํร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                 (ลงช่ือ).................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                        (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบคาํขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต.................................................... 

 
 

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

 ขา้พเจา้...................................................อาย.ุ....................ปีสญัชาติ............................................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................... 
แขวง/ตาํบล.......................................เขต/อาํเภอ..................................จงัหวดั.......................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................................ 

ขอยืน่คาํขอรับใบแทนใบอนุญาต................................................................................................................. 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขา้พเจา้ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบการ............................................................................................. 
ประเภท....................................................................................พื้นท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................................ 
ตาํบล........................อาํเภอ...........................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศพัท.์...................................... 
ตามใบอนุญาตเล่มท่ี.............เลขท่ี........./.............ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............................. 
ใบอนุญาตไดสู้ญหาย/ถูกทาํลาย/ชาํรุดเม่ือวนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ............................................. 
 (๒) พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ  มาดว้ยแลว้ คือ 
( ) เอกสารแจง้ความต่อสถานีตาํรวจกรณีสูญหายหรือถูกทาํลาย 
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนงัสือรับรองการแจง้เดิมกรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 
 ขา้พเจา้รับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       

(ลงช่ือ )........................................ 
                                                                                           (............................................) 
                                                                                              ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
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