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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากแรต 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากแรต  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปากแรตโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลปากแรตและนายอําเภอบานโปง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปากแรต  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร  

สวนตําบลปากแรตแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหบรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดออกไวแลวในขอบญัญตันิี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ซึ่งไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรตรา  ๔๔  วรรคสองพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจองคการบริหารสวนตําบลปากแรต 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลปากแรตเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตนิี้  และใหมีอํานาจ   

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากแรต  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลปากแรตอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขนและกําจัด  ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมขีึ้นซึง่ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่  หรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา ฯลฯ  นอกจากในที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลปากแรตจัดไวให  หรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลปากแรตจัดไวให 
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ขอ  ๘  หามผูใด  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับขยะมูลฝอย 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและหรือ 

ขยะมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น 

ไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอยตามขอ  ๙  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  หามผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนอกที่รองรับ

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทํา

ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  หามผูใด  ขุด  ขน  ขยะมูลฝอยในท่ีรองรับขยะมูลฝอย  รถ  หรือเรือ  เก็บขนขยะมูลฝอย

หรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาท่ี 

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่มิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอกและตองไดรับอนุญาต 

เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๕  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๖  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตองปฏิบัติ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  เจาพนักงานทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล

และหรือขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  โดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตทองถิ่นอื่น   

เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาต  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนั้นจึงจะอนุญาต

ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 

  (๒)  กรณีที่ผูใดไดรับการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทาง

แลวนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการได 

ตามอัตราท่ีทองถิ่นตนทางและปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

และหรือขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่น  นอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาต

ทําการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทางและขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  

รวมหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  (๓)  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการ

ในเขตทองถิ่นหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธกีารอื่นใดในที่ซึง่อยูในอีกเขตทองถิ่นหนึง่บุคคล

ผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองท่ีดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ ๑๘ หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยหรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝงหรือถม

ในท่ีดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 

หมวด  ๓ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

 

ขอ  ๑๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  ผูใดจะประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนด

ทายขอบัญญัตินี้  (ส.ม. ๑)  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

กําหนด 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดาํเนนิกจิการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขในการขอติใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากแรตกําหนด

และหรืออาจมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (๑) คุณลักษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

     (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

     (๑.๒)  สวนของรถที่ใชจัดการขยะมูลฝอยตองมีการปกปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ไมทําให 

ขยะมูลฝอยตกหลนหรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

     (๑.๓)  พนสีหรือขอความใด ๆ  เชน  “รถเก็บขนขยะมูลฝอย”  เลขรหัสใบอนุญาต  

ชื่อบริษัท  หนวยงานที่อนุญาต ฯลฯ 

  (๒) หลักเกณฑ  วิธีการเก็บขน  เชน 

     (๒.๑)  การแตงกายของผูปฏิบัติงาน  เชน  การแตงการใสกางเกงขายาว  สวมเส้ือ 

มีแขนและสวมเส้ือสะทอนแสง  ผูกผาปดปาก/จมูก  สวมถุงมือ  ฯลฯ 

     (๒.๒)  เก็บขนขยะมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคาง  ขณะขนยาย 

ตองไมทําใหขยะมูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน 

  (๓) หลักเกณฑในการกําจัด 

     (๓.๑)  มีระบบกําจัดหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบเตาเผา  ระบบฝงกลบหรือระบบ 

หมักเปนปุย 

     (๓.๒)  เอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกาํจัดขยะมูลฝอยจากหนวยงาน 

ราชการหรือสถาบันการศึกษาหรือหองปฏิบัติการจากหนวยงานเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐาน 

     (๓.๓)  เอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

     (๓.๔)  ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

     (๓.๕)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใดและมีใบอนุญาตในการกําจัด 
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ขอ  ๒๒  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอรบัใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว   

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  (ส.ม. ๒)   

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  ในการใหบริการตามใบขออนญุาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุกราย   

โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน 

กอนวันเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๕  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง  

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ  ๒๑  ตลอดเวลาทียั่งดาํเนินการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๔ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ

ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  (ส.ม. ๓)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระ 

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระ 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ   
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ขอ  ๒๘  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากแรต 

ขอ  ๒๙  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกดําเนินการกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (ส.ม. ๔)  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน  

นับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหแบบ  (ส.ม. ๒)  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้ง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (ส.ม. ๑) 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (ส.ม. ๒) 
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  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (ส.ม. ๓) 

  (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  (ส.ม. ๔) 

ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในใบอนุญาต   

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖  ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว  หากมีกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อริญชยตรา  จิรชัชยาทิวัตถ 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

ปฏิบัตหินาทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลปากแรต   



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปากแรต   

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 

ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

2 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 
1.1 เศษของลกูบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป  
ลูกบาศก์เมตรละ 
1.2 เศษไม่เกนิลูกบาศก์เมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ  
1 ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าเก็บและขนมูลฝอย 
2.1 ค่าเก็บและขนขยะมลูฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณขยะมลูฝอยวันหน่ึงไม่เกิน  
500 ลิตร 
- วันหน่ึงไม่เกิน 20  ลติร                                                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน     20   ลติร   แต่ไม่เกิน   40   ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน     40   ลติร   แต่ไม่เกิน   60   ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน     60   ลติร   แต่ไม่เกิน   80   ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน     80   ลติร   แต่ไม่เกิน  100  ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    100  ลติร   แต่ไม่เกิน  200  ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    200  ลติร   แต่ไม่เกิน  300  ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    300  ลติร   แต่ไม่เกิน  400  ลติร                               เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน    400  ลติร   แต่ไม่เกิน  500  ลติร                               เดือนละ 
2.3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวครั้งหน่ึง ๆ  
(1) ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                                                              คร้ังละ 
(2) เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร   
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                   ลกูบาศก์เมตรละ   
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3 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(3.1) ค่าออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต่อปี ฉบับละ 
(3.2) ค่าออกใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต่อปี ฉบับละ 
(3.3) ค่าออกใบแทน (กรณตีน้ฉบับสูญหาย)  
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แบบ ส.ม. 1 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

                                                                      เขียนที…่……………………………………………………………… 
                                                                        วันที่.............เดือน.........................พ.ศ......................... 

 ข้าพเจ้า........................................................................อายุ............................ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.............................. หมู่ที่........... ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................... 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ...........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...................................................
จังหวัด.................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
          (  )  สถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท............................................................................... 
       โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............................................ ตารางเมตร 
          (  )  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................................ 
 มีคนงาน...................คน  ใช้เคร่ืองจักรขนาด.............................แรงม้า 
          (  )  กิจการตลาดท่ีมกีารจําหน่าย.....................................................(เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
          (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข จําหน่ายสินค้าประเภท.............................................………. 
 ณ บริเวณ.................................................................โดยวิธีการ.............................................................. 
          (  )  กิจการรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจประเภทเก็บขนสิง่ปฏิกูลโดยม ี
      แหล่งกําจัดท่ี........................................................................................................................................ 
  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่......................................................................... 
      เก็บขนมลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................................................ 
      เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................................ 
 ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน).......................................................................พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
  1 สําเนาบัตรประจําตัว...................................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2 สําเนาทะเบียนบ้าน 

3 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง คือ  
    3.1 .......................................................................................................................................... 
    3.2 .......................................................................................................................................... 
4 ..................................................................................................................................................... 
5 ..................................................................................................................................................... 
 

             (ด้านหลังคําขอใบอนุญาต) 
 



แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับใบอนุญาต 
               (..................................................) 

 
    ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไข ดังน้ี 
    .............................................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................. 

(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
    .............................................................................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ).....................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
               (..................................................) 
      ตําแหน่ง........................................................ 
          วันท่ี......................................................... 
    คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (  ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
   (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

               (..................................................) 
      ตําแหน่ง...............................................วันที่......./.........../.......... 

 



 
 ส.ม. 2 

 
  

 
 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ....................................................................................... 
เล่มที่............เลขที่............../.............. 

 
 (1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................................................... 
สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท่ี...........ตําบล..................................อําเภอ................................... 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์.................................................. 
 ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............ตําบล..................................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด.......................................โทรศัพท์................................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................................ บาท  (........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่...........................ลงวันที่........................................................................ 
 (2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญตัน้ีิ 
 (3)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้
 (4)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
  (4.1)....................................................................................................................................... 
  (4.2)....................................................................................................................................... 
  (4.3)....................................................................................................................................... 
  (4.4)....................................................................................................................................... 
 (5)  ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................................. 
 (6)  ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสดุวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ................................. 
 

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

       ตําแหน่ง...................................................... 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

                                       

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



            (ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 

เล่มท่ี 

 

เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



ส.ม. 3 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

 เขียนที่....................................................................... 
      วันที่..............เดือน................................พ.ศ............................ 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต......................................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 
 ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................................... 
....................................................................ตามใบอนุญาตเล่มท่ี.......................เลขที่.............../.................................
ออกเม่ือวันที่............เดือน..........................พ.ศ......................ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน).............................................. 
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 1) สําเนาบัตรประจําตัว...........................................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  คือ 
  3.1)............................................................................................................................................ 
  3.2)............................................................................................................................................ 
 4)..................................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

                (...........................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต 
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ........................................... 
………………………………………………………………………………… 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (............................................) 
ตําแหน่ง.................................................... 
            วันที.่........../.............../.............. 
 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(  ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได้ 
(  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
        (.....................................................) 
ตําแหน่ง.................................................... 
            วันที.่........../.............../........... 



เลขที่รับ.........../...........          แบบ ส.ม. 4 
 

คําขออนุญาตต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

  

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

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

 ข้าพเจ้า............................................................อายุ...................ปี   สัญชาติ....................................................... 

อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................หมู่ท่ี.............................................. 

ตําบล...................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท์....................................... 

ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....................................................................................ข้อที่............................... 

ตั้งอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................. 

แขวง/ตําบล..............................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด........................................... 

โทรศัพท์............................................................. 

 ขอยื่นคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแรต 

 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

