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หลักกำร 

 เพ่ือจัดท ำให้มีข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย      
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน  ในพ้ืนที่ต ำบลไผ่ขวำง อ ำเภอบ้ำนหมอ       
จังหวัดสระบุรี      

 

เหตุผล   

เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจัดระเบียบในกำรเก็บ ขน ก ำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย     
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท ำได้โดยกำร
ตรำเป็นข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐         
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย จึงจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อบัญญัติองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง 
เร่ือง  กำรก ำจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  

พ.ศ. 25๖๐ 
 

 
  โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง  เรื่อง กำรก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง  

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมำตรำ 20 มำตรำ 54 มำตรำ 
55 มำตรำ 58 มำตรำ 63  และมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไผ่ขวำง โดยควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง และนำยอ ำเภอบ้ำนหมอ                      
จึงตรำข้อบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง  เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 25๖๐ ”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงตั้งแต่วันที่ได้ประกำศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง แล้วสิบห้ำวัน 

ข้อ 3 บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมำยควำมว่ำ  อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น             

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ  เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ ถุงพลำสติก 

ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและ
หมำยควำมรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 

“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำน หรือ สิ่งที่สร้ำงข้ึน
อย่ำงอ่ืน ซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

 “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง 
 “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  
  “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”-หมำยควำมว่ำ พนักงำนส่วนต ำบลหรือบุคคลใดซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบัญญัตินี้ 
 



 
 

ข้อ 5 กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง     
ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง   

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงอำจร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน ด ำเนินกำรภำยใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงอำจมอบให้บุคคลใดด ำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภำยใต้กำรควบคุมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง หรืออำจอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำรก็ได้ 

ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับกับกำรจัดกำรของเสียอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  แต่ให้ผู้
ด ำเนินกิจกำรโรงงำนที่มีของเสียอันตรำย และผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดของเสียอันตรำย
ดังกล่ำว แจ้งกำรด ำเนินกิจกำรเป็นหนังสือต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ข้อ 6 ห้ำมมิให้ผู้ใด ถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทำงสำธำรณะหรือ
สำธำรณะอ่ืนใด เป็นต้นว่ำ ถนน ซอย ตรอก แม่น้ ำ คลอง คู สระน้ ำ บ่อน้ ำ ฯลฯ หรือในที่ของเอกชน เว้นแต่ใน
ที่ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อนุญำตหรือจัดตั้งไว้โดยเฉพำะ 

ข้อ 7 ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทำงสำธำรณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภำชนะหรือที่เก็บมิดชิด 
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมำข้ำงนอก 

ข้อ 8 ห้ำมมิให้ผู้ใด ถ่ำย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง ขน หรือท ำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ จัดให้มีขึ้น หรือในถังรับ รถขน หรือ
สถำนที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 ข้อ 9  ห้ำมมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน ำสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถำนที่ใด 
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ข้อ 10 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องจัดให้มีสิ่งรองรับปฏิกูลและมูลฝอย   
ในอำคำรหรือสถำนที่นั้นอย่ำงเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ข้อ 11 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภำชนะปิดมิดชิดไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่มีกลิ่นเหม็น     
รั่วออกมำข้ำงนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝำปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตำมแบบซึ่งเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข หรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ 12 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องรักษำบริเวณอำคำรสถำนที่  ในควำม
ครอบครองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือมีกำรถ่ำยเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ 13 ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย โดยวิธีกำรอันอำจท ำให้เกิดมลภำวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท ำโดย
วิธีกำรที่ถูกลักษณะ หรือกำรกระท ำตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 
 

 
ข้อ 14 ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เห็นว่ำ อำคำร หรือสถำนที่หรือบริเวณใดควรท ำกำรเก็บขน      

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปท ำกำรก ำจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองอำคำรสถำนที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน หรือเมื่อได้ท ำกำรปิดประกำศไว้ 
ณ ที่เปิดเผย โดยก ำหนดบริเวณท่ีต้องท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วัน
ประกำศแล้ว เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรสถำนที่หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
ไผ่ขวำง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเท่ำนั้น เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจำกอำคำร
สถำนที่หรือบริเวณนั้นๆ โดยเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ตั้งนั้นต้องเสียค่ำธรรมเนียม ตำมอัตรำ
ที่ได้ก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 15 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่บริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตำมข้อ 14 ต้องก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือ        
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น โดยกำร เผำ ฝัง หรือ โดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ 16 ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำร รับท ำกำร เก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท ำเป็น
ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 17 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำตตำมข้อ 16 ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ตำมแบบ สม.1 พร้อมทั้งยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

(1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(2) บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(3) แบบแปลนแผนผัง รำยละเอียด หรือเอกสำรที่เกี่ยวเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร 
(4) เอกสำรอื่นใดท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นควรเรียกเพ่ิมตำมแต่กรณี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ก ำหนด 

ข้อ 18 เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้รับค ำขอรับใบอนุญำต ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องและ     
ควำมสมบูรณ์ของค ำขอ หำกปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำตปฏิบัติถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก ำหนด
ไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำตตำมแบบ(สม.2)         
ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงก ำหนด 

ข้อ 19 ผู้ได้รับอนุญำต ต้องมำรับใบอนุญำตพร้อมกับช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำท้ำย
ข้อบัญญัตินี้ ภำยในก ำหนดสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หำกมิได้มำรับ
ใบอนุญำตและช ำระค่ำธรรมเนียมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ 

ข้อ 20 ในกำรให้บริกำรตำมใบอนุญำต ผู้รับใบอนุญำตจะต้องคิดค่ำบริกำรจำกผู้ใช้บริกำร     
ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดไว้ในบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 



 
 

 

ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) รักษำคุณสมบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 17 ตลอดเวลำที่ ยัง

ด ำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำต 
(2) ปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตำมใบอนุญำต 
(3) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม ตำมค ำแนะน ำหรือของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ข้อบัญญัติ และประกำศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงและพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 22 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น    
ตำมแบบ สม.3 ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว     
ให้ประกอบกิจกำรได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต 

ข้อ 23 ใบอนุญำตมีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต และให้ใช้บังคับได้เพียงในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงเท่ำนั้น 

ข้อ 24 หำกผู้รับใบอนุญำตไม่ประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไปให้ยื่นค ำขอเลิกกำรด ำเนิน
กิจกำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมแบบ สม.4 

ข้อ 25 หำกผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ตำมแบบ สม.4 

ข้อ 26 ในกรณีท่ีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ผู้รับใบอนุญำตจะต้อง  
ยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมแบบ สม.4 ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึง
กำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

(1)  เอกสำรกำรแจ้งควำมต่อสถำนที่ต ำรวจ กรณีสูญหำยหรือถูกท ำลำย 
(2)  ใบอนุญำตเดิม กรณีช ำรุดบกพร่องในสำระส ำคัญ 

ข้อ 27 กำรออกใบแทนอนุญำต ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและ
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) กำรออกใบแทนใบอนุญำตให้ใช้แบบ สม.2 โดยประทับตรำสีแดงด ำว่ำ “ใบแทน” 
ก ำกับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญำตได้เท่ำกับเวลำที่เหลือของอำยุใบอนุญำตเดิม 
ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย   

ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร 

ข้อ 29 ให้ใช้แบบที่พิมพ์ต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ใช้แบบ สม.1 
(2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็น

ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ใช้แบบ สม.2 
(3) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ใช้แบบ สม.3 
(4) ค ำขออนุญำตต่ำงๆ ให้ใช้แบบ สม.4 



 
 

ข้อ 30 กรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมข้อบัญญัตินี้          
หรือตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำต หรือตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมี
อ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำที่เห็นสมควร แต่ครำวหนึ่งต้องไม่เกินสิบห้ำวัน 

กรณีที่ปรำกฏว่ำ ผู้รับใบอนุญำตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
มีอ ำนำจออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้ 

ข้อ 31 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 16 ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในตำมำตรำ 71 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 32 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 20 ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 73 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 33 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 34 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 26 ข้อ 28 ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 83 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 35 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ใน มำตรำ 73 
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  

ข้อ 36 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งใดๆ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

 
  ประกำศ  ณ  วันที่          เดือน                        พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
 
 

   
  ( นำยน้อย  ค ำมี ) 

  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง                                                                  
 

                          อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
                                                                         
                                      ว่ำที่เรือตรี 
                                    ( ศรัณยวัชร  พูลสวัสดิ์ ) 
                                      นำยอ ำเภอบ้ำนหมอ 
                                                                          ........./............................../.25๖๐... 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมต่อท้ำยข้อบัญญัติองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง 
เร่ือง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖๐ 

ล ำดับที่ ประเภท 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

(บำท) 
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อัตรำค่ำเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
1.1) เศษของลูกบำศก์ หรือลูกบำศก์เมตรแรก และลูกบำศก์เมตรต่อไป  
          ลูกบำศก์เมตรละ 
1.2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตรต่อไป 
          (เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตรให้คิดเท่ำกับ 1 ลูกบำศก์เมตร) 
2.1 ) ค่ำเก็บและขนมูลฝอยประจ ำเดือน ที่มีปริมำณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน   
        500 ลิตร 
        - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลติร                                     เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   20 ลิตร แต่ไม่เกิน   40 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   40 ลิตร แต่ไม่เกิน   60 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   60 ลิตร แต่ไม่เกิน   80 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน   80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร             เดือนละ 
        - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร             เดือนละ 
2.2) ค่ำเกบ็และขยะมูลฝอยประจ ำเดือน ที่มีปริมำณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน   
       500 ลิตรขึ้นไป 
       - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร                             เดือนละ 
       - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ  
         ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร                 เดือนละ 
2.3) ค่ำเก็บและขยะมูลฝอยครั้งครำว  
       - ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร                        ครั้งละ 
       - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ  
         ลูกบำศก์เมตรหรือเศษของลูกบำศก์เมตร           ลูกบำศก์เมตรละ                                                        
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำร      เก็บ 
ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร 
3.1) รับท ำกำรเก็บ ขน ส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                     ฉบับละ 
3.2) รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            ฉบับละ 
3.3) รับท ำกำรเก็บ ขน จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ             ฉบับละ 
3.4) รับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                    ฉบับละ 
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สม.1 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 
ตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง พ.ศ. 2560 

 

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

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

 ข้ำพเจ้ำ...................................................................อำยุ.........ปี สัญชำติ...............อยู่บ้ำนเลขท่ี.............
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................ต ำบล/แขวง................................... อ ำเภอ/เขต
..........................จังหวัด.............................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................................... 

 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท ำเป็น
ธุรกิจประเภท 
 [   ] เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก ำจัดที่ ……………….……………………………………………………………….……. 
 [   ] เก็บขนและก ำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก ำจัดอยู่ที่ ……………………………………………..………………….. 
 [   ] เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งก ำจัดที่ …..…………………………………………………………………………………… 
 [   ] เก็บขนและก ำจัดมูลฝอย โดยมีระบบก ำจัดอยู่ที่ ………………………………………………………………..…. 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำงพร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้ คือ 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ที่รับรองถูกต้อง 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองถูกต้อง 
  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอ ำนำจ ในกรณีท่ีเจ้ำของกิจกำรไม่มำยื่นขออนุญำตด้วยตนเอง 
  เอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ 

1)................................................................. ............................................................................. 
2)........................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ด้ำนหลังค ำขอรับใบอนุญำต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
     (ลงชื่อ) ……………………….………………… ผู้ขอรับใบอนุญำต 
             (…….…………..………….……………….) 
 
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 (   ) เห็นสมควรอนุญำต และควรก ำหนดเงื่อนไข ดังนี้ ……………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 (    ) เห็นสมควรไม่อนุญำตเพรำะ ..…………………………………………………..……………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
            (…………………..……………..………….) 
     ต ำแหน่ง……….…………………………………. 
           วันที่ ………/……………/………..…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขอรับรองว่ำข้อควำมตำมแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
  (   ) อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ 
  (   ) ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
           (………………………………….…………) 
    ต ำแหน่ง …………………………….………... 
                                                วันที ่………/………..……/…….……… 

 



 
 

สม.2 
 

 
 

ใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่………. เลขที…่.…… ปี……….... 

  อนุญำตให้…………………………..………………………………....อำยุ…..….ปี  สัญชำต…ิ…………...……. 
อยู่บ้ำน/ส ำนักงำนเลขท่ี………..….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………..ถนน…....………….………………... 
ต ำบล/แขวง………………………………………อ ำเภอ/เขต…………………………….…..จังหวัด…………..…………………….... 
โทรศัพท์……………………………………..……..โทรสำร....................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   โดยใช้ชื่อสถำน
ประกอบกำรว่ำ….................................................................................. ตั้งอยู่ ณ เลขที่……….….....หมูที่............. 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ต ำบล/แขวง..................................................... 
เขต/อ ำเภอ..................................จังหวัด...................................โทรศัพท์……………………………………….……………… 
โทรสำร………………………………มีพ้ืนที่ประกอบกำร............................ตำรำงเมตร จ ำนวนคนงำน……………..….คน 
ทั้งนี้ได้เสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต......……………….….…บำท (…………………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…….………..…..เลขที่…………..……ลงวันที่.…..…..เดือน……………..……….….พ.ศ. …………..……. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมสุขลักษณะทั่วไปที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง เรื่อง “กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕60” 
  ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเฉพำะ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. . 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. . 

   ๓.๓ ......................................................................................................................... ..... 

 

ใบอนุญำตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ..................... 

                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ......................... .. 
 

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

       (...............................................) 
    เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 



 
 

สม.3 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

 

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

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

  ข้ำพเจ้ำ …………………………………………….…………… อำยุ ……..… ปี สัญชำติ …………………. อยู่
บ้ำนเลขท่ี ……………หมู่ที่ …….… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………………….....ต ำบล …………….……………
อ ำเภอ ………………………….…..……จังหวัด …………..…….……………….. หมำยเลขโทรศัพท์ …………..………………… 

  ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ประเภท …………………….………………………….……… 
ตำมใบอนุญำตเล่มที่ …….……… เลขที ่………../……. ออกให้เมื่อวันที่ ..……..เดือน ..…………….…..……พ.ศ….….… 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขวำง 

  พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้คือ 
  1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัว……………………………… (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 
  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  3. หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
   3.1 …………………………………………………………………………………………… 
   3.2 …………………..………………………………………………………………………. 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอรับใบอนุญำต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 

 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญำต 

(   ) เห็นสมควรไม่อนุญำต 
เพรำะ ………………………………….……………………..………………. 
………………………………………………………………..….………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ) ………………………….……………เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข        
      (………………………….…………………)  
ต ำแหน่ง …………………………………………… 
      วันท่ี ….…./…………….…./…………... 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

  (   ) อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ 
  (   ) ไม่อนญุำตให้ประกอบกิจกำร 

 

 

  (ลงช่ือ) …………….…………………………………… 

           (…………………………………….………….) 
ต ำแหน่ง………………………………………………………. 
         วันท่ี …………/…………….……/……..…… 

 



 
 

สม.4 

แบบค ำขอใบอนุญำตทั่วไป 
 

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

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

  ข้ำพเจ้ำ...................................................................อำยุ.............ป ี สัญชำติ................. ............. 

อยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน........................... ..........................
ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต.................................... .....จังหวัด.............................................
หมำยเลขโทรศัพท์................................................โทรสำร..................................................  

  มีควำมประสงค์................................................................ ......................................................... 

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

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

............................................................................................................ ................................................................ 
เอกสำรหลักฐำนที่แนบ ดังนี้ 
 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองถูกต้อง 
 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอ ำนำจ ในกรณีท่ีเจ้ำของกิจกำรไม่มำยื่นขออนุญำตด้วยตนเอง 
 เอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ 
      1).............................................................................................................................................  
      2)........................................................................................................................... .................. 
ขอรับรองว่ำข้อควำมตำมแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญำต 
                              (..............................................................) 
 
 
 

 



 
 

ค ำร้องขออนุญำตลงถังขยะ/ขอรับบริกำรเก็บขนมูลฝอย 

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

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

1. ข้ำพเจ้ำ...................................................................อำยุ..................ป ีสัญชำติ........................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...........................................
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................... ..
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................โทรสำร....................................................... 

2. มีควำมประสงค์ 
 ขออนุญำตลงถังขยะ  จ ำนวน.........................ถัง  ณ บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่...........

ถนน...............................ต ำบล...............................อ ำเภอ...................................จังหวัด.................. ...................
หมำยเลขโทรศัพท์.................................................. 

 ขอรับบริกำรเก็บขนมูลฝอยโดยข้ำพเจ้ำยินดีจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรบริกำรเก็บขนขยะ
ตำมอัตรำที่ก ำหนด 

3. พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วดังนี้ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรฐัวสิำหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทำงและจุดที่ขอให้ท ำกำรลงถังขยะ 

  ขอรับรองว่ำข้อควำมตำมแบบค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค ำร้อง 

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

 

 

 

 

 

 


