
 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  โดยความเห็นชอบ 
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบและนายอําเภอห้วยยอด  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสตกิ  

ภาชนะใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน

ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถ 

ใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  ให้เป็นอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ 

ในกรณีมีเหตุ อันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  อาจมอบหมายให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  หรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย
หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่ 
การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน
หรือกําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ
มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  
ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  จะต้องดําเนินการให้ถูกตอ้งด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ยกเว้น  อาคารสาธารณะ  วัด  ฌาปนสถาน  สวนสาธารณะ 
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  
การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการ  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  นอกจาก
ในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบจะต้องยื่นคําขอ
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาต 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๑.๑) ผู้ประกอบกิจการต้องใช้พาหนะที่ปกปิด  มิดชิด 
 (๑.๒) ต้องเสนอแผนงานในการดําเนิน 
 (๑.๓) ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑.๔) และอ่ืน ๆ  ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑) ต้องมีสถานที่กําจัดที่ถูกสุขลักษณะตามที่กําหนด 
 (๒.๒) ต้องเสนอแบบแปลนสถานที่  วิธีการ  และแผนงานในการดําเนินกิจการ 
 (๒.๓) สถานที่กําจัดมูลฝอยต่างห่างเขตชุมชน  และมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎมาย 
 (๒.๔) และอ่ืน ๆ  ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความ 
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  ตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาแล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๑.๑) ต้องดําเนินการเก็บขนในเขตรับผิดชอบ  อย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง 
 (๑.๒) ผู้ปฏิบัติงาน  ต้องแต่งกายมิดชิดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  มีแผ่นสะท้อนแสง

เพื่อสังเกตได้ง่าย 
 (๑.๓) ผู้ปฏิบัติต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างนอ้ยปีละ  ๑  ครั้ง 
 (๑.๔) และเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดเรื่องความปลอดภัย 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑) สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ 
 (๒.๒) ผู้ปฏิบัติงาน  ต้องแต่งกายมิดชิดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  เก่ียวกับความปลอดภัย 
 (๒.๓) ผู้ปฏิบัติต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 (๒.๔) และเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดเรื่องความปลอดภัย 
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่ สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบถ้วน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากอบ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในส่วนสาระสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนญุาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าวให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือ 
วันปิดคําส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บขน  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขากอบ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เสน่ห์  ทองศักดิ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ 

 



 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขากอบ 
เร่ือง การจัดการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ี ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ก.รับทําการเกบ็ ขน มูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ข.รับทําการกําจัดมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 
๕,๐๐๐.- 

 
๕,๐๐๐.- 

 

๒. ค่าบริการข้ันสูง 
ก.ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มีปรมิาณขยะมูลฝอย 
วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
(๑) วันหน่ึงไมเ่กิน ๒๐ ลิตร                              เดือนละ 
(๒) วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร         เดือนละ 
(๓) วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร         เดือนละ 
(๔) วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร         เดือนละ 
(๕) วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร       เดือนละ 
(๖) วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร     เดือนละ 
(๗) วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร     เดือนละ 
(๘) วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร     เดือนละ 
(๙) วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร         เดือนละ 
ข. ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มีปรมิาณขยะมูลฝอย 
วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
- วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร                      เดือนละ 
- เกินหน่ึงลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศก์เมตรต่อไป เดือนละ 
ค. ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราว 
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                 ครั้งละ 
ลูกบาศกเ์มตรต่อไป                            ลูกบาศกเ์มตรละ 
 

 
 
 

๒๐.- 
๖๐.- 
๑๐๐.- 
๑๔๐.- 
๑๘๐.- 
๓๐๐.- 
๕๐๐.- 
๗๐๐.- 
๙๐๐.- 

 
 

๑,๕๐๐.- 
๑,๐๐๐.- 

 
๑๕๐.- 
๑๕๐.- 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 

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

ข้าพเจ้า ……………………… ……………….…………อายุ……………….. ป ีสัญชาติ …………….…………………… 
อยู่บ้านเลขที ่……………. หมู่ที ่……….….. ตรอก/ซอย ………………….………… ถนน …..………………………………... 
แขวง/ตําบล ………………………………….……. เขต/อําเภอ ………..……………………………………….…………………….. 
เทศบาล/อบต …………………………………….….………………จังหวัด………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท…์…………………………………. 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการ 
( )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………………………… 

โดยมีพื้นทีป่ระกอบการ ………………… ตารางเมตร 
( )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท …………………………………………………………..………… 

มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า 
( )  กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย …………………..…… ( เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
( )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณสุข จําหน่ายสินค้าประเภท ……………………………….… 

ณ บรเิวณ ………………………… โดยวิธีการ …………………………………………………..……………….. 
( )  กิจการรบัทําการเกบ็ ขนหรือกําจัด..................สิง่ปฏิกลูมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกจิ ประเภท 

� เกบ็ขนสิง่ปฏิกลูโดยมีแหล่งกําจัดที ่…………………………………………………..………………….… 
� เกบ็ขนและกําจัดสิง่ปฏิกลู โดยมรีะบบกําจัดอยู่ที ่.……………………………………..…………..… 
� เกบ็ขนมูลฝอย โดยมีแหลง่กําจัดที ่….…………………………………………………….………………… 
� เกบ็ขนและกําจัดมลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที ่…………………………………………………………… 

ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ) …………………………………………….………………………………… พร้อมคําขอน้ี 
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………… ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง คือ 

๓.๑ .…………………………………………………… 
๓.๒ ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 
                 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

( ลงช่ือ ) ……………………………….  ผู้ขอรบัใบอนุญาต 
         ( ……………………..……………………. ) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังน้ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ( ลงช่ือ ) ………………………..……….........เจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าที ่

         ( …………….………………………….. ) 
ตําแหน่ง …………………………………….……………….. 

วันที่…….../……………/………….. 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
( ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 

  ( ลงช่ือ ) ………………………..……….........เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
         ( …………….………………………….. ) 
ตําแหน่ง …………………………………….……………….. 

วันที่…….../……………/………….. 
 
 
 
 



 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
หรือใบแทนใบรับรอง 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า.......................................................................................................ผู้ได้รบัใบอนุญาต/ใบรบัรอง 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที.่.............................ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน.......................หมูท่ี.่.........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด................... 

เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................จดทะเบียนเมื่อ................................................... 
เลขทะเบียน...........................................มีสํานักงานต้ังอยู่ที.่.............................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน.......................หมูท่ี.่.........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................... 
โดยมี......................................................ผู้มอีํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรบัรอง 
อยู่บ้านเลขที.่.........................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................หมู่ที.่................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................ 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง............................................................................... 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รบัอนุญาต/ใบรบัรอง........................................................เลขที.่.............../.................. 
ลงวันที.่................เดือน......................พ.ศ........................ที่บ้านเลขที.่...............ตรอก/ซอย................................ 
ถนน.......................หมูท่ี.่..........ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด..................... 

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้ทําใบอนุญาต/ใบรับรองดังกล่าวได้สูญหาย/ชํารุดเมื่อวันที.่......................................... 
เดือน................................... .พ.ศ. ........................................... 

ข้อ ๓ พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรบัรองสญูหาย ให้นําใบแจ้งความว่า ใบอนุญาต หรอืใบรับรองสูญหาย 
     ของสถานีตํารวจแห่งท้องทีท่ี่ใบอนุญาต หรอืใบรบัรองน้ันสูญหายมาด้วย 
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรบัรองถูกทําลาย หรอืชํารุดบางส่วนให้แนบใบอนุญาต หรอืใบรบัรองที ่
     ถูกทําลาย หรือชํารุดบางส่วนน้ันมาด้วย 

 
 

(ลายมือช่ือ)................................................ 
    (................................................................) 
ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรบัรอง 

 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ........................................... 

วนัที่.................................................. 

ลงช่ือ.....................................ผู้ขอรับ 



- ๒ - 
 

หมายเหตุ  (๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
(๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่

จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรองทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ภายในวันที่....................เดือน........................พ.ศ...................................... 

ผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต หรือ 
ใบแทนใบรบัรอง...................................เป็นเงิน........................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที ่

          .........................ลงวันที.่............เดือน...................................พ.ศ............................................................. 
ออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรบัรอง เล่มที.่............................ลงวันที.่........................ 

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

(ลายมือช่ือ)....................................................... 
ตําแหน่ง........................................................... 


