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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 
เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  วาดวยการเก็บ   

ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางและนายอําเภอเมืองสระบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  เรื่อง  การเก็บ  

ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางนับแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลวสามสิบวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลโคกสวาง  เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา  

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใด  อันมีลักษณะเปนการหากําไร  แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล  และลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรืออาคารสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารสถานที่ 

ในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือมีการถายเทหรือท้ิงมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลท่ีขัดตอ 

สุขลักษณะ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

หามผูใดถายเท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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ขอ ๙ 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 ๑๐ หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแต 

จะไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และตองไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ หามผูใด  ถายเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล  ในที่หรือทางสาธารณะ 

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

ของเอกชน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ผูใดฝาฝนความตามวรรคหนึ่งตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหผูฝาฝนดําเนินการ 

จัดเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ไปท้ิงในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดไว 

โดยเฉพาะก็ได 

เพ่ือใหการเปนไปโดยเรียบรอยตามวรรคสอง  หากผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติได 

ตามคําส่ังในวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทนผูฝาฝนโดยผูฝาฝน 

ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ขอ ๑๒ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๑๔  หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย  หรือสถานที่ 

เทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใด  บริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันหรือเมื่อไดทํา 

การปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณที่ตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเปนเวลาไมนอยกวา 

สิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตอง 

ใหองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  เก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานที่นั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  

ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  โดยองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางมีอํานาจ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม  สําหรับการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือนที่ไมไดทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  สถานที่ราชการ   

ศาสนสถาน  และสถานที่เอกชนที่ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนฯ  เปนตน 

ขอ  ๑๗  ใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับบานเรือนที่อยูหางไกลจากถนนสายหลัก   

และองคการบริหารสวนตาํบลโคกสวางไมสามารถเขาไปดาํเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหได 

ขอ  ๑๘  หามผูใดดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามขอ  ๑๕  และตามวรรคหนึ่งขอ  ๑๖  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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นอกจากนี้การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ   

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมท้ังย่ืนหลักฐานตามท่ี

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

คุณสมบัติของผูขออนญุาตดาํเนนิกจิการตามวรรคหนึง่  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๐  ใบอนุญาตมี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

ใบอนุญาตทําการ  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

ขอ  ๒๑  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการ 

บริหารสวนตําบลโคกสวางกําหนด 

ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว

ในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจง

ใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอ 

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน   

นับแตวันรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาต  

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

นอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหแจงและย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโคกสวางกําหนดโดยเร็ว 

ขอ ๒๔ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายในกําหนด   

สามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  และพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ ๒๗ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชบังคับไดเพียงในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลโคกสวางเทานั้น 

หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตตองแจง 

แกเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ ๒๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดโดยงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๑ กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 
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ขอ ๓๓ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ 

แจงใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับ 

หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรอืคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย   

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลา 

ที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับ 

การออกใบอนุญาตหรือการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือส่ังพักใบอนุญาต   

หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําส่ังอื่นๆ  ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูท่ีไดรับคําส่ังดังกลาวไมพอใจ   

ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนั้น 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 

การพิจารณาอุทธรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน  

แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว 

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป   

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรเทพ  ศิลาแรง   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกสวาง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 

เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับบานเรือนหรืออาคารอยูอาศัย 

๑.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร       เดือนละ 
๑.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 
         ๒๐ ลิตรหรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร                 เดือนละ 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับบานเรือนหรืออาคารท่ีประกอบกิจการท่ี
แสวงหาผลกําไรหรือกิจการพาณิชย      เดือนละ 
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือบานเรือนตามหมูบานจัดสรร
หรือหมูบานทํานองเดียวกับหมูบานจัดสรร 

๑.๓.๑ แบบรวมถัง (รวมถังขยะไวแหงเดียวหรือหลายแหงแตไมเกิน ๑๐ แหง) 
 ก. หมูบานละไมเกิน ๓๐๐ หลัง               เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ข. หมูบานละตั้งแต ๓๐๑ – ๔๐๐ หลัง      เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ค. หมูบานละตั้งแต ๔๐๑ -  ๕๐๐ หลัง     เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ง. หมูบานละตั้งแต ๕๐๑ - ๘๐๐ หลัง       เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 จ. หมูบานละตั้งแต ๘๐๐ หลัง  ข้ึนไป     เหมาจายหลัง/เดือนละ 
๑.๓.๒ แบบแยกถัง (แยกถังขยะไวตามจุดตางๆในหมูบาน ๒ - ๓ ถังตอจุด  
 เปนตน) 
 ก. หมูบานละไมเกิน ๓๐๐ หลัง                เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ข. หมูบานละตั้งแต ๓๐๑ -  ๔๐๐ หลัง      เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ค. หมูบานละตั้งแต ๔๐๑ -  ๕๐๐ หลัง     เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 ง. หมูบานละตั้งแต ๕๐๑ - ๘๐๐ หลัง       เหมาจายหลัง/เดือนละ 
 จ. หมูบานละตั้งแต ๘๐๐ หลัง  ข้ึนไป     เหมาจายหลัง/เดือนละ 

๑.๔ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม (ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕) ตลาด หรือสถานประกอบการท่ีมีมูลฝอยมาก 
         ๑.๔.๑ วันหนึ่งมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร    เหมาจายเดือนละ 
         ๑.๔.๒ วันหนึ่งมีปริมาณเกิน  ๕๐๐ ลิตร  
 แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   เหมาจายเดือนละ 
         ๑.๔.๓ วันหนึ่งมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน สวนท่ีเกินทุก ๆ 
 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตรท่ีเกิน ๕๐๐ ลิตร  
 เหมาจายอีกเดือนละ 
๑.๕ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคาร หรือสถานประกอบการท่ีมี 
ขนาดเล็ก (นอกจากกิจการตามขอ ๑.๑ - ๑.๔) 
 ๑.๕.๑ ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร                เหมาจายเดือนละ 
 ๑.๕.๒ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑ – ๕๐๐  ตารางเมตร         เหมาจายเดือนละ 
          ๑.๕.๓ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร        เหมาจายเดือนละ 
          ๑.๕.๔ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ ตารางเมตร     เหมาจายเดือนละ 
          ๑.๕.๕ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตารางเมตร     เหมาจายเดือนละ 
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ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

๑.๖ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงานอาคาร หรือสถานประกอบการ 
ท่ีมีขนาดใหญ (นอกจากกิจการตามขอ ๑.๑ – ๑.๔) 
            ๑.๖.๑ ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน ๕,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ ตารางเมตร เหมาจายเดือนละ 
            ๑.๖.๒ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๗,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เหมาจายเดือนละ 
            ๑.๖.๓ ขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร เหมาจายเดือนละ 
            ๑.๖.๔ ขนาดพ้ืนท่ีเกินกวา ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป เหมาจายเดือนละ 
๑.๗ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับหอพัก หองเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 

๑.๗.๑ มีหองพักไมเกิน ๑๐  หอง                      เหมาจายเดือนละ   
๑.๗.๒ มีหองพักตั้งแต ๑๑ – ๒๐ หอง             เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๓ มีหองพักตั้งแต ๒๑ – ๓๐ หอง                      เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๔ มีหองพักตั้งแต ๓๑ – ๔๐ หอง                       เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๕ มีหองพักตั้งแต ๔๑ – ๕๐ หอง                       เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๖ มีหองพักตั้งแต ๕๑ – ๖๐ หอง                       เหมาจายเดือนละ 

 ๑.๗.๗ มีหองพักตั้งแต ๖๑ – ๘๐ หอง                       เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๘ มีหองพักตั้งแต ๘๑ – ๑๐๐ หอง                     เหมาจายเดือนละ 
๑.๗.๙ มีหองพักตั้งแต ๑๐๑ – ๑๕๐ หอง             เหมาจายเดือนละ 

 ๑.๗.๑๐ มีหองพักตั้งแต ๑๕๑ – ๒๐๐ หอง                   เหมาจายเดือนละ 
          ๑.๗.๑๑ มีหองพักตั้งแต ๒๐๑ หองข้ึนไป                      เหมาจายเดือนละ 
๑.๘ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงแรม รีสอรท บานพักหรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 

๑.๘.๑ มีหองพักไมเกิน ๕๐  หอง                      เหมาจายเดือนละ   
๑.๘.๒ มีหองพักตั้งแต ๕๑ – ๘๐ หอง             เหมาจายเดือนละ 
๑.๘.๓ มีหองพักตั้งแต ๘๑ – ๑๐๐ หอง            เหมาจายเดือนละ 
๑.๘.๔ มีหองพักตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ หอง             เหมาจายเดือนละ 
๑.๘.๕ มีหองพักตั้งแต ๒๐๑   หอง  ข้ึนไป           เหมาจายเดือนละ 

๑.๙   คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
๑.๙.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ มีปริมาณไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร       ครั้งละ 
๑.๙.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร คาเก็บและขน สวนท่ีเกินทุก ๆ    
 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตรท่ีเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ 

๑.๑๐  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
๑.๑๐.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  
 และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๑๐.๒ เศษไมถึงครึ่งของลูกบาศกเมตรตอไป    
 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามขอ ๑๘ 
๒.๑  ใบอนุญาต ใบอนุญาตทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ     ฉบับละ 
๒.๒ ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ  
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ    ฉบับละ 
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