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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  ว่าด้วยการกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
โดยได้ รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่และนายอําเภอเขื่องใน   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  เร่ือง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แล้วเจด็วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

  บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ที่อาจทําให้เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  
เช่น  ประเภทติดไฟง่าย  สารกัดกร่อน  สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  
สารที่สามารถถูกชะล้างได้กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําให้เกิดโรค 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล 
การตรวจชันสูตรศพ  การใช้สัตว์ทดลอง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  

ข้าราชการพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่หรือผู้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แต่งตั้งหรือมอบหมาย 

    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

ข้อ  ๖  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ 
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
กลางใหญ่จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใด  นําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 
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ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใดทําการ  ถ่าย  เท  ทิ้ง  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ   
รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  
เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

ข้อ  ๙  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่ เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่  เว้นแต่ 
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่   

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๒  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น
ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  ๑๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น  
ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๔  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ 
ที่ถูกสขุลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๕  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน   
หรือเม่ือได้ทําการประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า  
๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ี 
หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  อัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๑๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๔  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือ  โดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๗  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทํา 
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่กําหนด 

ข้อ  ๑๙  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่กําหนด 

ข้อ  ๒๐  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.๒ 

ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๒  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๒๓  เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง 

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 



 หน้า   ๑๘๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๑ 
(๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ
และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

ข้อ  ๒๕  เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ  ๒๖  ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

ข้อ  ๒๗  เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ  ๒๘  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่ 
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๐ การออกใบแทน  ใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 



 หน้า   ๑๘๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๓๑  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๒ 
  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 
  (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
ข้อ  ๓๓  กรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  คร้ังขึ้นไปและมีเหตุจะต้อง 

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ  ๓๔  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  หรือข้อ  ๒๔  มีความผิด 

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ  ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓  วรรคหน่ึง  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ   ๓๗  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ   ๓๓  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  วรรคหน่ึง   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หน้า   ๑๘๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความในข้อ  ๓๔   
ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  และข้อ  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๓๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่เป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิลาศ  ไชยดี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

คาบริการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

๑.๑  ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒  เศษของลูกบาศกเมตรแตไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

๑.๓  เกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหถือเปนหนึ่งลูกบาศกเมตร 

หมายเหตุ  :  ทอขนาดกวาง  ๐.๘๐  เมตร = ๐.๒๕ ลูกบาศกเมตร 

                 ทอขนาดกวาง  ๑.๐๐  เมตร = ๐.๔๐ ลูกบาศกเมตร 

คาใบอนุญาต    

  ปละ 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...................................................................อายุ...........................ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..............................ตรอก/ซอย........................ถนน.......................ตําบล.......................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ 
    รับกําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. พ้ืนท่ีหรอืบรเิวณท่ีขออนุญาตรับทําการ.......................................................................................... 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ......................................................................................................................... 
สถานท่ีดําเนนิการ........................................................................................................................................... 
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………………………………..................................................... 
 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 
  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ
กรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง  

๒.๔ ....................................................................................................................................... 
 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้
เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ  เรื่อง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง
กฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
 
   (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                                    (...........................................................) 

 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
     อนุญาต      ไมอนุญาต  
 

                                            (ลงชื่อ)…………………….......…………เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                      (..........................................) 
                                                 วันท่ี………./……………./………….. 



 

 

แบบ สม. ๒ 

 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

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

อนุญาตให นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา  ชื่อ ..................................................... อายุ  ............. ป 
สัญชาติ ........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี  ..................................................... อยูบาน/สํานักงาน 
เลขท่ี ............... ตรอก/ซอย……………………ถนน………………………หมูท่ี .............ตําบล ................................ 
อําเภอ ...........................จังหวัด ................................. โทรศัพท  .................................... 

  ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจประเภท 
เก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตรับผิดชอบของ   องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ   โดยใชรถยนต .......................... 
หมายเลขทะเบียน ..................................ประกอบกิจการ ลําดับท่ี……......……คาธรรมเนียม .......................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี  ........................ เลขท่ี  ................... ลงวันท่ี .......... เดือน ........................  พ.ศ. ...................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………..ตั้งอยู ณ เลขท่ี ................ ตรอก/ซอย……………….ถนน…………. 
หมูท่ี .......... ตําบล .....................อําเภอ.......................จังหวัด ............................โทรศัพท ................................ 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติในการใหบริการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามสุขลักษณะ  ความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสวนทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและประกาศของ
องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
 

 



แบบ  สม. ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เขียนท่ี……………………………………… 
                                                                          วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………….. 

   ขาพเจา………………………………............................…………อายุ……..........……ป  สัญชาติ……………………… 
อยูบานเลขท่ี…..........………. หมูท่ี…………..........…. ตรอก/ซอย……………..........………ถนน……….....…………………… 
แขวง / ตําบล…….......……….เขต / อําเภอ………....………จังหวัด……………… หมายเลขโทรศัพท………………………… 
ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ 

  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท……………..................................................…………………… 
มีคนงาน……………….คน  ใชเครื่องจักรขนาด…………………………..แรงมา 

  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 
                   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี………………………………….........................………………… 

เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี……………………......…………………………… 
. ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ  ดังนี้ 

๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ........... 
คาธรรมเนียมป ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 

๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 
 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุข คําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญกําหนดทุกประการ 

๔. ใบอนุญาตเดิม 
๕. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ………………………………………………………………. 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้  เปนความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
     อนุญาตใหตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการได 
     ไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ 
 

                                          (ลงชื่อ)…………….......……..……………เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                          (............................................) 
                                                   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
                                                         วันท่ี………./……………./………….. 



 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ส้ินอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือเจาพนักงาน

ทองถิ่น คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

คําเตือน 

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 



 

แบบ สม.๔ 

 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

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

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

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

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

ตําบล...........................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท..................................... 

ขอยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ดวย............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

 จึงมีความประสงค........................................................................................................................ ........... 

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

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

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

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

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

  

ขอรับรองวาขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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