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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย    

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลงิ้ ว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้ วและนายอําเภอปกธงชัย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วโดยใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก

วันท่ีประกาศโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๐   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  ซึ่งเปนส่ิง

โสโครกและมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น

และหมายความรวมถึงมูลฝอย  ติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิไดใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ  ๕  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วเปนอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลงิ้วอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ

ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

โดยสวนรวมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลงิ้วอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึง่แทนภายใตการควบคุมดแูลขององคการบริการสวนตําบลงิ้วหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน

ผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามก็ได 

ความตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตให 

ผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๖  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เชน  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เปนตน  เวนแตในท่ีซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวใหโดยเฉพาะหรืออนุญาตใหจัดตั้งขึ้น 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ  ๘  หามผูใดทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรองรับ  รถขน  

เรือขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครอง  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  และจะตองปฏิบัติใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ขอ  ๑๐  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

ออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบที่เจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๑  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นนี้ 

ขอ  ๑๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ควรทําเก็บ

ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ

แจงไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศกําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไวในท่ีเปดเผย 

ในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ  แลวเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร

สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม  เก็บ  ขน  ตามอัตรา 

ที่ไดกําหนดไวทายบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  อยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๓  ตองเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔  หามผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการจากประชาชน  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  กําหนด 

ขอ  ๑๖  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ  

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการตออายุ

ใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนด 

ขอ  ๑๗  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือ 

ไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  แตหากปรากฏวาคําขอถูกตอง 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวก็ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตการรับทําการ  

เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตาม 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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กรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

โดยมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตรา

คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการ 

(๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอใบอายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบที่กําหนดกอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดภายในสิบหาวันนับแต 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดพรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลงิ้ว 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี ้ หรือ

เงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูไดรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑  บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๓๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เอนก  ทนัฉมิพลี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

๑. อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

 ๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   

 ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตร   

ตอ ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 

 ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด

เทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 ๑.๒  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป   

 (๑.๒.๑)  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 

       (ก)  มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 

    (ข)  มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลติร   

คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 

    (ค)  มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  

เดือนละ 

    (ง)  มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร  

เดือนละ 

 (๑.๒.๒)  คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

    (ก)  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

    (ข)  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆ  

ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร     ลูกบาศกเมตรละ   

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 ๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   

 (๑.๓.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

    (ก)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไมเกิน   

๑๓  ลิตร  เดือนละ 

    (ข)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  

๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของแตละ  

๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร  เดือนละ 

 (๑.๓.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

    (ก)  คาเก็บและขนแตละครั้ง  (ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนอัตราตาม

ระยะทางท่ีเก็บขน)  คิดอัตรา  ครั้งละ   

 

 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 



ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

                      (ข)  กรณีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ 

ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  ครั้งละ 

  (ค)  กรณีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือเกิน  ๕๐๐  ลิตร   

ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๕๐๐  ลิตร  หรือ

เศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หนวยละ 

 

๔๐๐ 

 

 

๔๐๐ 

 

 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 ๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป        ฉบับละ   

๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                ฉบับละ 

๒.๓  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ                     ฉบับละ 

๒.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                              ฉบับละ     

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒- 



แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการพอสังเขป 

แบบ  สม.  ๑ 

เลขท่ีรับ.............../..................         เลขท่ี........................... 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

        วันท่ี........................................................ 

 

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

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี............ตรอก/ซอย...................ถนน.....................ตําบล.............................................  

อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท............................................   

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ประเภท.....................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  

โดยใชชื่อกิจการวา..................................................จํานวนคนงาน.............คน  ตั้งอยูอยู  ณ  เลขท่ี....................

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ........................  จังหวัด........................โทรศัพท............................... 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓.  สําเนาทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 

  ๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหการบริการ 

  ๕.  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  ๖.  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



แบบ  สม.  ๒ 

 

 

 

             

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลมท่ี................เลขท่ี........../............  

  อนุญาตให............................................................................................สัญชาติ.......................... 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน......................ตําบล............................................ 

อําเภอ.........................................จังหวดั...................................................  โทรศัพท............................................ 

  ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประเภท

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

  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................................................. 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................ถนน...................ตําบล................................. 

อําเภอ..........................................จังหวัด..........................................  โทรศัพท............................................. 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน  .......................  คน 

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต..............................................บาท  (..........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี....................เลขท่ี............/..............ลงวันท่ี................เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิววาดวยการจัดการ   

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

(๒) ....................................................................................................................   
    

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี..................เดือน...............................................พ.ศ................ 

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

 

       (ลงชื่อ)……………………………………………………. 

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

                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  :  ๑.  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีไดรับใบอนุญาต 

     ๒.  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 

 



แบบ  สม.  ๓ 

เลขท่ีรับ............../...................       เลขท่ี........................... 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี  ……….......……หมูท่ี…........…  ตรอก/ซอย……...........……  ถนน…………....…....................

ตําบล…….......………อําเภอ……………….........………จังหวัด………......……..  หมายเลขโทรศัพท  ……………………… 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ประเภท....................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  

โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................จํานวนคนงาน......................คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  .....................หมูท่ี....................ตําบล........................อําเภอ................................................ 

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

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

  ๒.  .................................................................................................................................... 

  ๓.  ..................................................................................................................................... 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สม.  ๔ 

เลขท่ีรับ............../...................       เลขท่ี........................... 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี  ………...หมูท่ี  …....…  ตรอก/ซอย  …….........……  ถนน  …………....….....ตําบล  ………….....………

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

โดยใชชื่อกิจการวา..........................................................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี.....................  

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

โทรศัพท..........................................................   

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  ดวยขาพเจามีความประสงค....................  

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

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

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

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

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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