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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 
เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (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  องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงและนายอําเภอปลวกแดง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

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

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงให้เป็น

อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด   
มูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือ 
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขนหรือกําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงหรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง
มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตาํบลปลวกแดง  
ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองค์การ
บริหารส่วนตําบลปลวกแดง  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลปลวกแดง  การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือทําการใด ๆ  ในที่รองรับ  รถเข็น  หรือที่พัก  
มูลฝอยใด ๆ   ขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 

(๔) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทําให้
เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่ได้กระทําโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ  
หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงจะต้อง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง   
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๑.๑) รับทําการเก็บ  ขนได้เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงเท่านั้น 
 (๑.๒) ห้ามทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๑.๓) วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอย  ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข 
 (๑.๔) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงประกาศกําหนด 
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑) ห้ามทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๒.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอย  ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข 
 (๒.๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต   
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียม 

ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   
หรือก่อนใบอนญุาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และคา่ปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปลวกแดง 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๒๒ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่ง
คําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง  
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  และกําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สาคร  อาจรักษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 
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อัตราคา่เก็บขนมูลฝอย 
๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน   
 (ก) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือน 
  - วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 
  - วันหน่ึงเกิน  ๒๐ ลิตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  ๒๐  ลิตร 
  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร เดือนละ 
 (ข) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือนตามหมู่บ้านจัดสรร  
  หรือหมู่บ้านทาํนองเดียวกันเหมาจ่าย หลัง/เดือนละ 
 (ค) สําหรับอาคารหรือบ้านเรือนตามห้องชุด  ห้องเช่า  
  หรือห้องอ่ืนๆ  ทํานองเดียวกันเหมาจ่าย หลัง/เดือนละ 
 (ง) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด ร้านค้า  
  หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 
  - วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร เหมาจ่ายเดือนละ 
  - วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เหมาจ่ายเดือนละ 
  - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลกูบาศก์เมตร   
  หรือเศษของแต่ละลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว 
 (ก) ครั้งหน่ึงๆ  ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 (ข) ครั้งหน่ึงๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  
  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ  
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต  โดยทาํเป็นธุรกิจ หรือโดยไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  
๒.๑ รับทําการเก็บ ขนมูลฝอย ฉบับละ 
๒.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอย ฉบับละ 
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๑๕๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
  

 

 

 



~ ๒ ~ 
 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมข้ันสูง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
 - ที่มีปริมาณวันหน่ึง ๆ  ไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ ๔๐ บาท 
 - ที่มีปริมาณวันหน่ึง ๆ  เกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร   
   ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร เดือนละ ๔๐ บาท 
 - ที่มีปริมาณวันหน่ึง ๆ  เกิน  ๕๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
 - ที่มีปริมาณวันหน่ึง ๆ เกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร 
   ค่าเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
 - ครั้งหน่ึง  ๆ  ไม่เกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐ บาท 
 - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขน 
   ทุก ๆ  ลกูบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ บาท 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่..................เดือน................................พ.ศ................ 

เรียน  เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง...................................................................................................................................... 
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................. 
หมู่ที่.................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................. 
โทรศัพท.์..........................................................โทรสาร.......................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมลูฝอย ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกจิการว่า.............................................................................................................ต้ังอยู่เลขที่
.........................ตรอก/ซอย.......................ถนน....................................หมู่ที่....................ตําบล.................................
อําเภอ...................................จงัหวัด..............................โทรศัพท์.................................โทรสาร.................................. 
จํานวนพื้นที่ที่ใหบ้รกิารเก็บ ขน  หรือกําจัดมลูฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง.................................
ตารางกิโลเมตร พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ี 
 (     ) ๑.  แผนที่แสดงที่ต้ังและแผนผังสถานที่จัดเก็บหรอืกําจดัมูลฝอย 
 (     ) ๒.  บัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดเก็บและกําจัดมลูฝอย 
 (     ) ๓.  บัญชีบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ 
 (     ) ๔..  อื่นๆ......................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (...................................................................) 

ความเห็นเจ้าหน้าที่..................................................................................................................................................... 
 

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

ความเห็นปลัดองค์การบริการส่วนตําบล.................................................................................................................... 
 

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

ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน..................................................................................................................................... 
 

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

 
 
 



บัญชีบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบ 

๑. ระดับผู้จัดการ 
 

ชื่อ ตําแหน่ง การศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   

 
๒. ระดับหัวหน้างาน 
 

ชื่อ ตําแหน่ง การศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
๓. ระดับปฏิบัติงาน 

 
ชื่อ ตําแหน่ง การศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดเก็บ 
 

๑.  พาหนะบรรจุ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
๒.  ยานพาหนะขนส่ง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 



 
แบบ สม. ๓ 

เลขรบัที่............/............                   
เลขที่.............................. 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 
    เขียนที่.................................................................. 

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

 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ..............ปี.................สัญชาติ...........................       
อยู่บ้านเลขที่.........................หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................ 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท..................................................................................
ตามใบอนุญาตเล่มที่.................เลขที่........./...............ออกให้เมื่อวันที่............ เดือน...........................พ.ศ.....................
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)  …………………………………………………………………………..………….…………….........................…. 
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓. หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ 
  ๓.๑ ............................................................................................................................................... 
  ๓.๒ ............................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทกุประการ 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
          (………................................................) 
 



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต 
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ.............................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
ลงช่ือ..........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (...........................................) 
ตําแหน่ง..................................... 
วันที่.........../............/................. 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
     (..............................................) 
ตําแหน่ง........................................... 
วันที่.........../............./...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    เลขที่รบั.................../.........................                   
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย 

โดยทําเป็นธรุกิจ  หรือได้รบัประโยชนต์อบแทนโดยการคิดค่าบริการ 

                                                                              เขียนที่.................................................................  
วันที่............เดือน........................พ.ศ.................  

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขที ่� ���� ����� �� � อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที.่..................หมู่ที.่........................  
ตรอก / ซอย.............................ถนน.............  ...........ตําบล / แขวง.......................... อําเภอ / เขต......................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท.์.............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.......................ตรอก / ซอย.............................ถนน.......................................  
ตําบล / แขวง ...........................................อําเภอ / เขต............................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท.์...................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมีดังน้ี  

๑. ............................................................อยู่บ้านเลขที.่.....................หมู่ที.่..............................................
ตรอก / ซอย...................................... ถนน....................................ตําบล / แขวง....................................
อําเภอ / เขต........................................จังหวัด............................................  

          โทรศัพท.์..........................................โทรสาร................................................  
ได้ขออนุญาต          � เก็บและขนมูลฝอย         � กําจดัมูลฝอย 
ใบอนุญาต เลม่ที.่.............เลขที.่..............ป.ี..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................
สถานที่ต้ังเลขที.่..........................หมู่ที.่......................ตรอก / ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด.......................................................... 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร...............................................  
 
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเน่ืองจากใบอนุญาต 

  � สูญหาย     
  � ถูกทําลาย    

  � ชํารุดในสาระสําคัญ 



- ๒ – 
     พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพจิารณา ดังน้ี  

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติ   
       บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
       และผู้รบั มอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
       สูญหาย 

          � ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
          � ๖. อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  
 

          ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทกุประการ  
 
            
            (ลงช่ือ)................................................  

                                                                         (.............................................)  
                                                                                       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

               คําสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 

                 � อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 

                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

                                                                  (ลงช่ือ)................................................ เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
                                                               (...................................................)  


