
 หนา   ๑๓๐ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยใชบังคับ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัดและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  เรื่องการจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  นับตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัดแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลบางโทรัด  เรื่อง  การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  รวมถึงส่ิงอื่นใด  ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือ 

มีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง  หรือไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัดอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอ  ๕  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ 

เขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับใน 

เขตองคการบรหิารสวนตาํบลบางโทรัด  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยใหปฏิบัตติามขอบัญญตัิดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  จัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  ประกาศกําหนด 

(๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานใด ๆ  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีบริการ

เก็บ  ขน  ถาย  มูลฝอย  เพ่ือนําไปกําจัด 

(๔) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานใด ๆ  ตองชําระคาบริการ  เก็บ  ขน  ถาย   

มูลฝอย  ตามกําหนดของทองถิ่น 

(๕) ในกรณีตลาดนัดใหผูจัดตลาดนัดหรือผูประกอบการตลาดนัดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยเอง 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปน 

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  /  ขาราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  ที่ใชกําจัดมูลฝอย  หรือคูสัญญา  กับสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตใหเปนที่

กําจัดมูลฝอยอยูแลว 

(๔) มีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๑) ที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน  หรือการแพรกระจายของเชื้อโรค  ไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

 (๔.๒) ไมเปนแหลง  อาหาร  และแหลงเพาะพันธุของแมลงวัน  และสัตวนําโรค 

 (๔.๓) ไมเปนที่นารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกและเปนเหตุรําคาญ 

(๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อาจกําหนดขึ้นภายหลังท่ีเห็นวาจําเปน

ตอสุขภาพ  และการปองกันโรคของประชาชนในพ้ืนที่ 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต  และใหใชในเขตอํานาจของ  องคการบริหาร 

สวนตําบลบางโทรัดเทานั้น   

(๒) การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

(๓) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งตองมีคุณลักษณะถูกตองตามประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

 (๓.๑) พาหนะ  เก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

 (๓.๒) สวนของรถที่ใช  เก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกันกล่ิน  และ

สัตวแมลงนําโรค  และปองกันมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บขนได 

 (๓.๓) ตองจัดใหมีการแสดงขอความ  ท่ีตัวพาหนะเก็บขน  ใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนขยะ

มูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต  ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัท 

หรือเจาของ  ดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด

ประกาศกําหนด 

 (๓.๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  อาจกําหนดขึ้นภายหลัง 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว  

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโทรัด   

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

เก็บขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และปรับตั้งแต  ๕๐๐  –  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมพงษ  รอดดารา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางโทรดั 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    (๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
 เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
 และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป  ลูกบาศกเมตรละ   ๒๕๐.-บาท 
 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร      ๑๕๐.-บาท 
 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
    (๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
 (ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
  - ครัวเรือน    เดือนละ        ๔๐.-บาท 
  - หองเชา     เดือนละ        ๓๐.-บาท/หอง 
  - รานคาท่ัวไป    เดือนละ             ๑๘๐.-บาท 
  - โรงงานอุตสาหกรรม/รานคาสะดวกซ้ือ กิโลกรัมละ        ๑.-บาท 
    (พิจารณาเฉพาะขยะท่ีไมมีพิษ) 
 (ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
  - ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ     ๑๕๐.-บาท 
  - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
    คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 
    หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ    ๑๕๐.-บาท 
    (๓) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 (ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
  - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม 
    หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร  เดือนละ      ๓๐๐.-บาท 
  - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 
    เกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 
    ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
    แตละ ๑๓ ลิตร    เดือนละ      ๓๐๐.-บาท  

(ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
  - คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ            ๓,๐๐๐.-บาท 
    (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
  - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 
    ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ       ๔๐๐.-บาท 
  - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม 
    หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึน 
    ในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร 
    หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร 
    หนวยละ          ๔๐๐.-บาท 



 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

    (๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยทํา

เปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 (ก)  รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ         ๕,๐๐๐.-บาท  

 (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ         ๕,๐๐๐.-บาท 

 (ค)  รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ       ๑๐,๐๐๐.-บาท  

 (ง)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ       ๑๐,๐๐๐.-บาท 

 

 

………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ี................ 
คําขอรับใบอนุญาต 

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

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

  ขาพเจา............................................................อายุ.........ป  สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี.......... 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..................................... 
เขต/อําเภอ...........................................เทศบาล/อบต.................................................จังหวัด................................. 

โทรศัพท.........................................................โทรสาร............................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปน
ธุรกิจประเภท 

    เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 
    เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................................. 
    เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี..................................................................................... 

 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี..................................................................... 
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน).......................................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน 
และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑......................................................................................... 
   ๓.๒......................................................................................... 
  ๔) อ่ืน  ๆ 

   ๔.๑........................................................................................ 
   ๔.๒........................................................................................ 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้............................................................................ 

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

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

 (   )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................................... 

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

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

  

 

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

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

     ตําแหนง................................................วันท่ี......./........../.......... 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

          (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

          (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                                                         ตําแหนง...............................................วนัท่ี......./......../...... 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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

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

 

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

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

เขต/อําเภอ.......................................เทศบาล/อบต.....................................................จังหวัด................................ 

หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท................................................ตามใบอนุญาตเลมท่ี 

....................เลขท่ี............/....................ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน........................................พ.ศ...................... 

ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................................................................................................................ 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๒.สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ.......................................................ผูขอรับตออายุใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต 

(   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ 

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

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

ลงชื่อ......................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

วันท่ี......../............./............... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(   ) อนุญาต 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

ลงชื่อ......................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

วันท่ี......../............./............... 



 

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
 

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

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

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

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

เขต/อําเภอ.............................................เทศบาล/อบต..........................................จังหวัด..................................... 

หมายเลขโทรศัพท..................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท................................................................................. 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................................................................................................... 

เนื่องจาก   (    )  สูญหาย       (    )  ถูกทําลาย      (    )  ชํารุด      (    )  อ่ืน  ๆ............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

     ลงชื่อ........................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

               (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

               (    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                         ลงชื่อ.............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                                      วันท่ี........../............/........... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลมท่ี..............เลขท่ี................... 

 

อนุญาตให..............................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.......................... 

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

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

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

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการ....................................................................................ประเภท........................... 

โดยใชสถานประกอบการวา.................................................................................................................................... 

ตั้งอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.........................ตรอก/ซอย..........................ถนน............................................. 

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

โทรศัพท......................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.........................................แรงมา  จํานวนคนงาน...................................................คน 

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................บาท  (................................................................................) 

ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี....................เลขท่ี...................ลงวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ................... 

 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

 

 

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

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

     ตําแหนง........................................................ 


