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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  วาดวย  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปน

กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบ

กับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร

สวนตําบลบางรักใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญและนายอําเภอ 

บางบัวทอง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  เรื่อง   

การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญนับแตวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  แลวหกสิบวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดาขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ   

ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือ 

ที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบางรกัใหญ  เปนอํานาจ 

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  อาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถายเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  

ที่สวนบุคคล  ที่รกรางวางเปลาท่ีมีเจาของ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา   

บอน้ํา  เวนแต  ในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  อนุญาตหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแต  จะไดใสภาชนะหรือ 

ที่เก็บมิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
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ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับ  

รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน   

เรือขน  หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใดๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามแหง

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใดๆ  

จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจาก

อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน 

ตามอัตราคาธรรมเนียมที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลและ  มูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอหลักสุขาภิบาล 

ขอ  ๑๗ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน  คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บางรักใหญ  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและ

หลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญประกาศกําหนด 
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ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑)   ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตว  แมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

   (๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญประกาศกําหนด 

  (๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลตามขอ  ๑๗  ตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน   

ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับ 

บริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและ

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  

ขอบังคับ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  ที่กําหนดไวทายขอบญัญตัินีก้อนใบอนญุาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกบัชําระคาธรรมเนยีม

แลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

ขอ ๒๘ เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุด  ในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตางๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับ  ทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาต  ประกอบกิจการรบั  ทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับ  ทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใช 

แบบ  สม.๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการตางๆ  ใหใชแบบ  สม.๔ 

ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูก 

ส่ังพักใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้ในขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  หรือขอ  ๒๕  ตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอ  ๓๐  หรือขอ  ๓๒  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หารอยบาท 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอหนึ่งขอใด  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  

เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  ขอ  ๓๗  ขอ  ๓๘  แหงขอบัญญัติตําบลนี้ 

ขอ ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

คมเดช  พลอยแดง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางรักใหญ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม
(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  
 (๑) เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกตอไป                                                 

ลูกบาศกเมตรละ 
 

๒๕๐ 
 (๒) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด

เทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
 

๑๕๐ 
๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  
    (๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน  
 (๑.๑) วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร       เดือนละ          ๓๐ 
 (๑.๒) วันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร แตไมเกิน  ๔๐ ลิตร  เดือนละ          ๕๐ 
 (๑.๓) วันหนึ่งเกิน  ๔๐ ลิตร แตไมเกิน  ๖๐ ลิตร  เดือนละ ๗๐ 
 (๑.๔) วันหนึ่งเกิน  ๖๐ ลิตร แตไมเกิน  ๘๐ ลิตร  เดือนละ ๙๐ 
 (๑.๕) วันหนึ่งเกิน  ๘๐ ลิตร แตไมเกิน  ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ  ๑๒๐ 
 (๑.๖) วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ  ๓๒๐ 
 (๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ ๕๒๐ 

 (๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ ๗๒๐ 
 (๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ ๙๒๐ 

 (๑.๑๐) วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ         ๒,๐๐๐ 
 (๑.๑๑) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
        ๑,๐๐๐ 

     (๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ                           

 (๒.๑) ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร    ครั้งละ ๑๕๐ 
 (๒.๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือ

เศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
๑๕๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ 
ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทน 
ดวยการคิดคาบริการ 

 

 (๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 (๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป          ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
 (๓) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป                   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 

 (๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                          ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 
 



         แบบ สม.๑ 

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

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

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

สัญชาติ.......................................................อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย....................................................... 

ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต......................................................... 

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

 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 (   )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

   เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี........................................................ 

              เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี....................................... 

   เก็บขนมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................. 

                       พรอมคําขอน้ี  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาพรอมน้ี คือ 

  ๑.สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                         ๓.อ่ืนๆ....................................................................   

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

  

 

(ลงช่ือ)...................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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



แบบ สม.๒ 

 

 

           ใบอนุญาต 
        ประกอบกิจการรับ  ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลมท่ี..................เลขท่ี............................ป................... 

                 อนุญาตให........................................................................................อายุ................ป สญัชาติ................................ 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................... 

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

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

                ขอ  ๑.  ดําเนินการ   (  )  ประกอบกิจการรับ  ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

ประเภท.................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ............................................................................ 

ตารางเมตร  คาธรรมเนียม...........................................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี....................ลงวันท่ี.................... 

เดือน...........................................พ.ศ.................  โดยใชช่ือสถานท่ีประกอบกิจการวา................................................................. 

จํานวนคน................................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี.....................หมูท่ี......................ตําบล............................................................ 

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

               ขอ  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี 

                                   (๑)ตองปฏิบัติตามขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบล.................................วาดวย การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ............................. 

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

                ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันท่ี.......................เดือน.................................................................พ.ศ................... 

 

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

 

 

           ลงช่ือ..................................................                 ลงช่ือ...................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                              ผูรับเงิน                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ 



แบบ สม.๓ 

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

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

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

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต   ประกอบกิจการรับ   ทําการเก็บ   ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบล...................................โดยใชซื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา................................................................... 

.................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.......................................................................ตารางเมตร 

จํานวนคนงาน..........................คน  ตั้งอยู ณ  เลขท่ี............................หมูท่ี.......................ตําบลบางรักใหญ  อําเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท.......................................... 

 

                             พรอมคําขอน้ี  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาพรอมน้ี คือ 

                             ๑.ใบอนุญาตเดิม 

                             ๒.อ่ืนๆ..................................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 (ลงช่ือ)..............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 



สม.๔ 

คําขออนุญาตตางๆ 

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

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

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

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย............................ถนน...............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต........................... 

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

โดยใชช่ือสถานท่ีประกอบกิจการวา...........................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 

จํานวนคนงาน.............................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............................หมูท่ี......................ตําบลบางรกัใหญ อําเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท.............................................. 

                       ขอยื่นคําขอตอ  เจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล.................................................ดวยขาพเจา

มีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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


