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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  วาดวยการเก็บ  ขน 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนแฝกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกและนายอําเภอนครชัยศรี  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  เรื่อง  การเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกนับตั้งแตวันที่ได

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลดอนแฝก  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
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ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา  

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใด  อันมีลักษณะเปนการหากําไร  แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก   

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล   

และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบรเิวณอาคารสถานที่

ในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลท่ีขัดตอ

สุขลักษณะ 

ขอ  ๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

หามผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้นเวนแตเปนการกระทํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๗  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๒)  กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๓)  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ  ๙  หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแต 

จะไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และตองไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๐  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล  ในท่ีหรือทางสาธารณะ

หรือสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  หรือในที่

ของเอกชน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  อนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ผูใดฝาฝนความตามวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหผูฝาฝน   

ดําเนินการจัดเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ไปทิ้งในท่ีซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น 

จัดไวโดยเฉพาะก็ได 
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เพ่ือใหการเปนไปโดยเรียบรอยตามวรรคสอง  หากผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติได

ตามคําส่ังในวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทนผูฝาฝนโดยผูฝาฝน 

ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ขอ  ๑๑  หามผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๒  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย   

หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานที่ใด  บริเวณใดควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี   

หรือบริ เวณใดๆ  จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกหรือผูที่ ไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ   

โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  การเก็บ  ขน  หรือกํา จัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ตําบลดอนแฝก   

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก   

มีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ตามอัตราท่ีไดกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม  สําหรับการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือน  สถานท่ีราชการ  ศาสนสถาน  และสถานที่
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เอกชนที่ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน  ฯ  เปนตน  กิจการรับทําการเก็บขน  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอย 

ขอ  ๑๖  หามผู ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามขอ  ๑๕  และตามวรรคหนึ่งขอ  ๑๖  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตราย

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทํา

การเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

นอกจากนี้  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ   

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมท้ังย่ืนหลักฐานตามท่ี

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

คุณสมบัติของผูขออนญุาตดาํเนนิกจิการตามวรรคหนึง่  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๘  ใบอนุญาต  มี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๒ )   ใบอนุญาตรั บ ทําการกํ า จั ด ส่ิ งป ฏิกู ลหรื อมู ลฝอยโดยทํ า เป นธุ รกิ จ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ  ๑๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  

และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลดอนแฝกกําหนด 
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ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ี 

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว   

ในใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเ พ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติม 

จากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปนอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา   

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาตใหแจงและย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกกําหนดโดยเร็ว 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการ  

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัติ 
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ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลาที่

ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกและพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชบังคับได เพียงใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกเทานั้น 

หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตตองแจง 

แกเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ  ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเหน็ไดโดยงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตคราวหนึ่งตองไมเกิน 

สิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 

ขอ  ๓๑  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับ

หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรอืคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับ 

การออกใบอนุญาตหรือการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือส่ังพักใบอนุญาต  

หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําส่ังอื่น ๆ  ตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

ไมพอใจใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ

คําส่ังนั้น 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 
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การพิจารณาอุทธรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 

สามสิบวันแตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว 

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป   

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง 

การปฏิบัติหนา ท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติ ไว ในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาผูตองหาไมยินยอมชําระคาปรับภายในสิบหาวัน 

นับจากเจาพนักงานไดแจงโทษปรับใหดําเนินคดีตอไป 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝกเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มารยาท  วงษปน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนแฝก   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

เรื่อง  การเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑  บานพักอาศัย  หลังคาเรือนละ  เดือนละ 

๑.๒  อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา  เดือนละ 

๑.๓  อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา  หองละตอเดือน 

๑.๔  รานอาหารท่ีเปนตึกแถว  เดือนละ 

๑.๕  รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 

๑.๕.๑  ขนาดเล็ก  ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

๑.๕.๒  ขนาดกลาง  ไมเกิน  ๕๑  –  ๑๕๑  ตารางเมตร 

๑.๕.๓  ขนาดใหญ  ตั้งแต  ๑๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑.๖  บานท่ีมีการจัดงานตาง ๆ  เชน  งานบวช  งานแตง  งานศพ  และอ่ืน ๆ  ครั้งละ 

๑.๗  โรงแรม   

๑.๗.๑  ตั้งแต  ๑  –  ๑๐  หอง 

๑.๗.๒  ตั้งแต  ๑๐  –  ๒๐  หอง 

๑.๗.๓  ตั้งแต  ๒๑  หองข้ึนไป 

๑.๘  ตลาด 

๑.๘.๑  ไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

๑.๘.๒  เกิน  ๕๐๐  –  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

๑.๘.๓  เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑.๙  คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน  หรือสถานท่ีซ่ึงมูลฝอยมาก  

(เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 

๑.๙.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

๑.๙.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

และ  (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

๑.๑๐  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ   

๑.๑๐.๑  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

๑.๑๐.๒  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๒.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๒.๒  รับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

๓๐ 

๓๐ 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 



 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

 

เขียนท่ี………………………………………………………………………. 

 

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

 

  ขาพเจา……………………………………………………อายุ…………………ป……………….สัญชาต…ิ..……… 

อยูบานเลขท่ี…………………..หมูท่ี…………………………ถนน……………………แขวง/ตําบล…………………………………….. 

เขต/อําเภอ………………………จงัหวัด………………………………………………………โทรศัพท……………………………………. 

รหัสไปรษณีย……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

 

   พรอมคําขอนี้ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓.  ใบทะเบียนการคา/ใบทะเบียนพาณิชย 

  ๔.  อ่ืน ๆ 

   ๑.)…………………………………………………………………………………………… 

   ๒.)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

      (……………………………………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลมท่ี……………………เลขท่ี…………..ป………………… 

   

  อนุญาตให…………………………………………………………………………..อายุ…………สัญชาติ…………… 

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี…………………………หมูท่ี……………ตรอก/ซอย…………………………………………….………… 

ถนน………………………….ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต……………………………………………………. 

จังหวัดนครปฐม…………………………………………………………….โทรศัพท…………………………………………..…………….. 

    ขอ  ๑  ดําเนินการ  (  )  ประกอบกิจการ  รับ  ทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

ประเภท…………………………………………………….พ้ืนท่ีประกอบการ………………………………………………………….…… 

ตารางเมตร  คาธรรมเนียม………………………บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………………….เลขท่ี…….…………………… 

ลงวันท่ี…………………เดือน…………………………พ.ศ…………………… 

  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………………………………………………………........... 

จํานวนคน……………………คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………หมูท่ี………ตําบล……………………….อําเภอ…….………..……....

จังหวัด……………………………………..โทรศัพท……………………………………..โทรสาร…………………………………………… 

  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  เรื่อง  การเก็บ  ขน   

และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  (๒)  อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได  จนถึงวันท่ี………เดือน………………..พ.ศ……………………………….. 

 

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

 

 

 

ลงชื่อ………………..……………….……………………    ลงชื่อ………………………………….……………เจาพนักงานทองถ่ิน 

     (……………………………………………………..)           (…………………………….………….…...) 

             ผูรับเงิน           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก 

 

 



 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

 

 

  เขียนท่ี………………………………………………………………………. 

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

 

  ขาพเจา……………………………………………………อายุ…………………ป……………….สัญชาต…ิ..……… 

อยูบานเลขท่ี…………………..หมูท่ี…………………………ถนน……………………แขวง/ตําบล…………………………………….. 

เขต/อําเภอ………………………จงัหวัด………………………………………………………โทรศัพท……………………………………. 

รหัสไปรษณีย……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ประเภท…………………..ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

 

   พรอมคําขอนี้ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.)…………………………………………………………………………………………… 

  ๒.)…………………………………………………………………………………………… 

  ๓.)…………………………………………………………………………………………… 

  ๔.)…………………………………………………………………………………………… 

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

   (ลงชื่อ)………………………….………….…..…………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 

              (…………………………………..……………………) 


