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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวน

ตําบลบางหมากโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริการสวนตําบลบางหมากและนายอําเภอกันตัง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางหมากเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางหมากแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบญัญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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   “มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรงราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร 

   “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ท่ีหรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๖  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางหมากเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบางหมากอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบล

บางหมากจัดตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ  ๘  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 
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ขอ  ๙  หากผูใดมีความประสงคขอรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองใชถังรับท่ีทาง

องคการบริหารสวนตําบลบางหมากจัดใหเทานั้น  มิเชนนั้นองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

จะไมใหบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๑  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เวนแต

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

 ขอ  ๑๒  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคาร  หรือสถานที่นั้น ๆ ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองเปนภาชนะปดมดิชิด  ไมรั่วซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๖  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

ขอ  ๑๗  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   
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ไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดย 

เสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๖  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๙  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ี  ถังรับ  หรือภาชนะ

อื่นใดท่ีจัดใหเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยของผูอื่น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูนั้น 

ขอ  ๒๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ ไมสามารถปฏิบัติตามขอ  ๑๒  

และขอ  ๑๔  ไดตองมาเขียนคําขอรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  องคการบริหารสวนตําบล

บางหมาก  และใหองคการบริหารสวนตําบลบางหมากดําเนินการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหถูก

สุขลักษณะโดยเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เปนผูรับผิดชอบจายคาธรรมเนียมตาม

อัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคขอรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ใหย่ืนคําขอรับบริการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยตามแบบแนบทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชน 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

ขอ  ๒๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ ไมมีความประสงคขอรับบริการ

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๙  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  (ตองแยกขยะกอนเผา)  ฝง  หรือวิธีอื่นใด 

ที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ  ๒๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ มีความประสงคจะยกเลิกการรับ

บริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบางหมากทราบลวงหนา 

ไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 

ขอ  ๒๔  ผูใดรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองจายคาธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชี

อัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๕  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๖  ผูใดประสงคจะดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางหมากกําหนด 

ขอ  ๒๗  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงือ่นไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลบางหมากกําหนด 

ขอ  ๒๘  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม.๒   

ขอ  ๒๙  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๓๐  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับ

ผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบรกิารและ

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

กําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันเริ่มการใหบริการ 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๑  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๓๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๑)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๐  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๓   

   (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ัง

ระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

ขอ  ๓๓  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  สม.๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวให

ประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๓๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 

ขอ  ๓๕  เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔   

ขอ  ๓๖  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานตามท่ีกําหนด 

ขอ  ๓๘  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเทานั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๙  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๔๐  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือ

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๑   

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๒   

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๓   

   (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ ใหใชแบบ  สม.๔   

ขอ  ๔๑  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติ 

การบริหารสวนตําบลบางหมากนี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  ตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๔๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางหมาก 

ขอ  ๔๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๐  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๔๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๒  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาทถวน  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ  ๔๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๔  เปนเวลานานติดตอกัน  ๓  เดือน  องคการบริหาร

สวนตําบลบางหมากมีสิทธิที่จะระงับการใหบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได  หรือตามคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ  ๔๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๐  ขอ  ๓๑  หรือขอ  ๓๒  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๘  ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๓๗  ขอ  ๓๙  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๙  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอใดขอหนึ่งมีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตจะเปนการฝาฝนตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  

ขอ  ๔๖  ขอ  ๔๗  ขอ  ๔๘  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๕๐  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมากเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กอนี  ศรอีอน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางหมาก 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ ประเภท คาธรรมเนียม 

 
๑ 
 
 
 
 

ก.อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
1.1) เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแรก  ลูกบาศกเมตรละ 

และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   
๑.๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป        ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒ ๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณและมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร         
    -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                              เดอืนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร      เดอืนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร      เดอืนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร      เดอืนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร    เดือนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 
 

๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 ๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
    -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                    เดือนละ 
    -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                            เดือนละ 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

 ๒.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
    -  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                            ครั้งละ 
    -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตรหรือ
เศษของลูกบาศกเมตร                                 ลูกบาศกเมตรละ 
 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 
 

๓ 

ข.อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทํา
การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๓.๑)  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          ครั้งละ 
๓.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย               ครั้งละ 
๓.๓)  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว                 ครัง้ละ 
๓.๔)  ใหบริการสุขาชั่วคราว                                ครัง้ละ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
  ๓๐๐ 
  ๓๐๐ 

 



แบบคําขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

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

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

                          วันท่ี.............เดอืน....................................พ.ศ..................... 

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

อยูบานเลขที่.................หมูที่............ตรอก/ซอย..................ถนน.................................ตําบล......................... 

อําเภอ...........................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 

  ขอย่ืนความจํานงใหองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เขาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ที่  (บานเลขที่/บริษัท).......................................................หมูท่ี.............ตําบลบางหมาก  อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียวันละ...................................กิโลกรัม  เปนขยะมูลฝอยประเภท
........................................................................................................................................................................ 

พรอมนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว ......................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓.  หลักฐานการขออนญุาตตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

       ๓.๑............................................................................................................... 

       ๓.๒.............................................................................................................. 
   

           ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามท่ีปรากฏตามแบบคําขอฉบับน้ีเปนจริงทุกประการ   
และขาพเจายินยอมท่ีตองชําระคาจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยเดือนละ  ๔๐  บาท  และคาธรรมเนียมอื่น
ตามขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลบางหมาก  เรื่อง  การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
กําหนดไว   

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. ๑ 
คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เลขท่ีรับ……./……....... 
เขียนท่ี………………………………………………………. 

      วันท่ี………..เดือน……………………………พ.ศ…………………….. 
    ขาพเจา………………………………………………………………..อายุ………….ป  สัญชาติ…………………….. 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง………………………….…. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร…………………………….… 
    ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท………………………………………………………………….ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  โดยใชชื่อ
กิจการวา……………………………………………………………………………………………จํานวนคนงาน………….คน   
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………หมูท่ี……….ตําบล………………………………อําเภอ………………….จังหวัด……………………………… 
โทรศัพท…………………………………………………โทรสาร…………………………………………………………………………………….. 
    พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว  คือ 
    ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
    ๒.  สําเนาทะเบียนบาน  ของผูขอรับใบอนุญาต 

    ๓.  สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 

    ๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

    ๕.  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

    ๖.  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

     

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

            (……………………………………………………) 

สวนของเจาหนาท่ี 

เลขท่ี…………………………….ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี………………เดือน…………………………พ.ศ…………………………… 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 

 ไมครบ  คือ 

  



-๒- 

 ๑)……………………………………………………. 

 ๒)  ……………………………………………………. 

 ๓)  ……………………………………………………. 

   (ลงชื่อ)……………………………………………………… 

    (………………………………………………….) 

    ตําแหนง……………………………………….. 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

      (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      (    )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

   (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
            (……………………………………………………………) 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
                                    วันท่ี……………/………………../……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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



 

 
           แบบ  สม .๒ 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลมท่ี………….เลขท่ี…………….ป………….. 
  อนุญาตให…………………………………………………………อายุ………….ป  สัญชาติ……………….………….. 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร………………………………… 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประเภท………..…. 
…………………………………………….คาธรรมเนียม…………………………บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………..เลขท่ี……..…… 
ลงวันท่ี……………เดือน……………………พ.ศ……………………………โดยใชชื่อกิจการวา…………………………………………….. 
จํานวนคนงาน…………………………..คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……..หมูท่ี……..ถนน…………………….ตําบล/แขวง………….… 
………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………...........................
โทรสาร……………………………. 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  เรื่อง  การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(2) อ่ืน ๆ 
(๒.๑)………………………………………………………………………………………………………….. 
(๒.๒)…………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี………….เดือน……………………….พ.ศ……………………………………… 
 
    ออกให  ณ  วันท่ี…………….เดือน………………………พ.ศ………………………………… 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………………….     ลงชื่อ…………………………………………………. 
    (………………………………………………….)                         (………………………………………………….) 
                    ผูรับเงิน                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
 
 
 
คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
   ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 



แบบ  สม. ๓ 

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ………………../……………………… 

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

 
  ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป  สัญชาติ………………..……………… 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………….………. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร………………………………… 
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยประเภท………………………………………………………………ตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน……………………………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………หมูท่ี………ถนน………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………….……… 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร…………………………..…… 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  ๑)  .ใบอนุญาตเดิม 
  ๒)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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



-๒- 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี…………………………………………….ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………เดือน……………………………พ.ศ………………… 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
 ไมครบ  คือ 
 ๑)…………………………………………………………….. 
 ๒)…………………………………………………………….. 
 ๓)…………………………………………………………….. 
    
   (ลงชื่อ)………………………………………………………. 
          (……………………………………………………) 
     ตําแหนง……………………………………………………. 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
            (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (    )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………………………………….. 
    (………………………………….…………………………..) 
                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
           วันท่ี……/………../……………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     )  อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 

(     )  ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 

 
(ลงชื่อ)………………………………………………….. 
       (………………………………………………………..) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก 
           วันท่ี……./…………/…………….. 



แบบ  สม. ๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ………………../……………………… 

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

 
  ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ป  สัญชาติ……….……………………… 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร…………………..…………… 
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน……………………………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………หมูท่ี………ถนน………………………………ตําบล/แขวง…………………………………………..………… 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร………………………………… 
 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก  ดวยขาพเจามีความประสงค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ)……………………………………………………………..ผูขออนุญาต 
               (………………………………………………………………..) 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
	เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

