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หลกัการ 
 

 ให้มีขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ว่าดว้ย การเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล
และหรือขยะมูลฝอย 
 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 
 

ด้วยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 ไดก้ าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
เก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ประกอบกบั มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ.2546 บญัญติัให้ตราเป็น
ขอ้บญัญติัต าบล จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัต าบลน้ี 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

เร่ือง การเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 
พ.ศ.2550 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัต าบลว่าดว้ยการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลแลหรือขยะ
มูลฝอย ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 อาศยัอ านาจความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2546 ประกอบกบัมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม และนายอ าเภอห้างฉัตรจึงตรา
ขอ้บญัญติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เร่ือง การเก็บ ขน 
และก าจดัส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2550” 

 ขอ้ 2  ขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่มแลว้เจด็วนั 

 ขอ้ 3  ขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

 “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

 “ขยะมูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะที
ใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวแ์ละซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ี
อ่ืน 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”หมายความว่า สถานท่ีหรือทาง ซ่ึงไม่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

 “อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
อยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจา้พนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 

 



 3 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 4  การก าจดัส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
เป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม แต่ฝ่ายเด่ียวเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ
วรรคหน่ึงแทนก็ได ้ภายใตก้ารควบคุมดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 

หมวดที ่2 
การเกบ็ ขน และก าจดั ส่ิงปฏิกลูและหรือขยะมูลฝอย 

 ขอ้ 5  หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย ในท่ีหรือทาง
สาธารณะเป็นตน้วา่ ถนน ตรอก ซอย แม่น ้ า คลอง คู สระน ้ า บ่อน ้ า นอกจากท่ีซ่ึงองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม จดัไวใ้ห ้
 ขอ้  6  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย เท ทิ้งส่ิงปฏิกูล ลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
 ขอ้   7  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆตอ้งจดัให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ
หรือขยะมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้น อยา่งเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ  

ขอ้   8  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆต้องรักษา บริเวณอาคาร หรือสถานท่ี
นั้นไม่ใหมี้การถ่ายเทหรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในประการท่ีขดัต่อสุขลกัษณะ 
 ขอ้  9  ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ควรท าการเก็บ ขน ส่ิงของ
ปฏิกูลและมูลฝอย ไปท าการก าจดัใหต้อ้งดว้ยสุขลกัษณะยิ่งข้ึน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะแจง้เป็นหนงัสือ
ไปยงัเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณนั้นๆให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
หรือเม่ือไดท้  าการปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ก าหนดบริเวณท่ีตอ้งท าการเก็บขนส่ิงของปฏิกูลและมูล
ฝอยไม่นอ้ยกวา่ 3 แห่ง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศแลว้ เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารสถานท่ี หรือบริเวณใดๆ จะตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีพนกังานทอ้งถ่ินแต่ฝ่ายเด่ียวเท่านั้น เก็บขนส่ิงของ
ปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณนั้นๆซ่ึงตนเป็นเจา้ของหรือครอบครองอยู่ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอตัราท่ีไดก้ าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

 ขอ้ 10  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานท่ีบริเวณใดๆ ซ่ึงอยูน่อกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยตามขอ้ท่ี 9 ตอ้งก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ตามค าแนะน าเจา้พนกังานสาธารณสุขหรือเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน โดยการเผา ฝัง หรือ โดยวธีิอ่ืนใดท่ีไม่ขดัต่อสุขลกัษณะ 
 ขอ้ 11  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย เท คุย้เข่ีย ทิ้ง หรือท าใหมี้ข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูล และหรือขยะมูลฝอยนอกท่ี
รองรับส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยท่ีเจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ จดัให้มีข้ึน เวน้แต่
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เป็นการกระท าของเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มในอ านาจหนา้ท่ีหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขอ้ 12 ห้ามมิให้ผูใ้ดคุย้เข่ีย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในท่ีรองรับขยะมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขนขยะ
มูลฝอย หรือสถานท่ีเทขยะมูลฝอยใดๆ เวน้แต่ เป็นการกระท าของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหล่ม หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขอ้ 13 ห้ามมิให้ผูใ้ดขน น าพา หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย ไปในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เวน้แต่ จะได้ใส่ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินร่ัวซึมออกมา
ภายนอก และตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากพนกังานทอ้งถ่ิน 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บงัคบัแก่ยานพาหนะโดยสาร ทางบก และทางน ้ า ซ่ึงไดจ้ดัห้อง
สุขาท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
 ขอ้ 14 การเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขา้มเขตทอ้งถ่ินกนั จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี  
 ( 1 )  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ผูไ้ดรั้บการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล และหรือขยะ
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ โดยแจง้วา่จะน าส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ เขตทอ้งถ่ินอ่ืน เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต การก าจดัส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยนั้น จึงจะ
อนุญาตใหเ้ก็บขนโดยท าเป็นธุรกิจได ้
 ( 2 ) กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทอ้งถ่ินตน้ทางแลว้น า
ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปก าจดัในเขตทอ้งถ่ินปลายทาง โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ ขน และ
การก าจัด ผูป้ระกอบการต้องขอใบอนุญาตท าการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้นทางและขอ
ใบอนุญาตท าการก าจดัจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินปลายทาง ซ่ึงผูป้ระกอบการคิดค่าบริการไดต้ามอตัราท่ี
ทอ้งถ่ิน ตน้ทางและปรายทาง ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินนั้น ทั้งน้ี หากมีการเก็บ ขนส่ิงปฏิกูลและ
หรือขยะมูลฝอยผา่นทอ้งถ่ินอ่ืน นอกจากทอ้งถ่ินตน้ทาง และทอ้งถ่ินปลายทาง จะตอ้งแสดงใบอนุญาต
ท าการเก็บขนจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตน้ทาง และขอใบอนุญาตท าการก าจดัจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ปลายทาง รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตท ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย 
 ( 3 ) กรณีท่ีผูไ้ดใ้บอนุญาตท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยคิดค่าบริการใน
เขตทอ้งถ่ินหน่ึงแลว้น ามาก าจดัโดยการถมท่ี หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในท่ีซ่ึงอยู่ในอีกเขตทอ้งถ่ินหน่ึง 
บุคคลผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือผูค้รอบครองท่ีดินนั้นจะตอ้งขอใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินนั้น  
 ขอ้ 15 หา้มมิใหผู้ใ้ดขดุส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย หรือน าส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไป
ฝัง หรือถมในท่ีดินใด หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน 
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หมวดที ่3 
กจิการรับท าการเกบ็ ขน หรือ ก าจดัส่ิงปฏกิลูและหรือขยะมูลฝอย 

 
 ขอ้ 16 ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ขอ้ 17 ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม.1
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน พร้อมหลกัฐานต่างๆ ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่มก าหนด 

ขอ้  18 คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่มก าหนด 
 ขอ้  19  เม่ือเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งความ
สมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผูข้ออนุญาตปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ และเป็นกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นควร ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตาม
แบบ สม. 2 
 ข้อ 20 ผูไ้ด้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ขอ้บญัญติัต าบลน้ี ภายในก าหนด 15 วนันบัแต่ท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหากมิไดม้า
รับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ 
 ข้อ 21 ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู ้ได้รับอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผูรั้บบริการทุกราย โดยสัญญาดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงอตัราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผดิชอบในกรณีท่ีผดิสัญญา โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ภายในก าหนด สามสิบวนัก่อนท่ีจะเร่ิมใหบ้ริการ 
 ทั้งน้ี อตัราค่าบริการ ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราค่าบริการชั้นสูงทา้ยขอ้บญัญติั
น้ี 

 ขอ้ 22 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผูรั้บบริการใด จะตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนด สามสิบวนั ก่อนวนัท่ีไดเ้ร่ิมใหบ้ริการตามสัญญาใหม่ 
 ขอ้  23  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

    (1) รักษาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ท่ี 18 ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
  (2) ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ 21 
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  (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจา้พนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ระเบียบ ขอ้บญัญติัและประกาศขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 ขอ้ 24 เม่ือผูไ้ด้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ิน ตามแบบ สม.3 ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดย้ื่นค าขอพร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมแลว้ให้
ประกอบกิจการไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมท่ี
คา้งช าระ 
 ขอ้ 25ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 ขอ้ 26 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป ใหย้ืน่ค าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. 4 
 ขอ้ 27 หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะแกไ้ขรายการในใบอนุญาต ใหย้ืน่ค  าขอต่อเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม.4 

ขอ้ 28 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัผูรั้บใบอนุญาตจะยืน่
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. 4 ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณีพร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 (1) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ กรณีท่ีสูญหายหรือถูกท าลาย 
 (2) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคญั 

 ขอ้ 29 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไข ดงัน้ี  

 (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใชแ้บบ สม.2 โดยประทบัตราสีแดงค าว่า “ใบแทน”ก ากบั
ไวด้ว้ยและให้มี วนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทนพร้อมทั้งลงรายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือมอบหมาย
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในใบแทนและตวัขั้วใบแทน 

 (2) ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิมนั้น 

 (3) บนัทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคญั ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และลงเล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
 ขอ้ 30 ผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ขอ้ 31 ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์างๆตามท่ีก าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัต าบลน้ี ดงัต่อไปน้ี   

 (1) ค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม. 1 
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 (2) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม. 2 
 (3) ค  าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม. 3 
 (4) ค  าขออนุญาตการต่างๆใหใ้ชแ้บบ สม. 4 
 ขอ้  32 กรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใบอนุญาต หรือ 
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึง 
ไม่เกิน 15 วนั 

 กรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุจะตอ้ง
ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตอีก เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
 ขอ้ 33  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัน้ี ตอ้งมีความผดิตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ขอ้ 34 ภายหลงัขอ้บญัญติัน้ี มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ หากมีกฎกระทรวงท่ีออกตาม พระราชบญัญติั
การสาธารสุข พ.ศ. 2535 ใหบ้งัคบัใชต้ามกฎกระทรวงนั้น 
 ขอ้ 35 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม หน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติั
ต าบลน้ีและใหมี้อ านาจออกระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  13  เดือน  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 
 

 

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

                                                                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

 

 

อนุมติั 

 

 

( นายถวลิ  กลัชาญพิเศษ ) 
    นายอ าเภอหา้งฉตัร 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศขอ้บญัญติัฉบบัน้ี โดยท่ีการสมควรก าหนดหา้มการเก็บ ขน และ
ก าจดั ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย ตลอดจนการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ซ่ึงส่ิงปฏิกลูหรือขยะมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้ การก าหนดใหมี้ท่ี
รองรับส่ิงปฏิกูล หรือขยะมูลฝอยหรือเจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคารสถานท่ีใดๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง
ดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคาร หรือสถานท่ีนั้น ตลอดจนการก าหนดการอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ เพื่อประโยชน์ในการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการก าหนดการดงักล่าว 
มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกบัมาตรา  71 แห่งพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ( ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2546 บญัญติัให้
ตราเป็นขอ้บญัญติั จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัน้ี 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติต าบลหนองหล่ม 

เร่ือง  การเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏกูิลและหรือขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2550 

ล าดับที ่ ประเภท 
อตัราค่าธรรม 

เนียม (บาท) 
 

1 
 

 

 

 

 

2 
 

อตัราค่าเก็บขนส่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ 
1.1)  เศษของลูกบาศก ์หรือลูกบาศกเ์มตรแรก  และลูกบาศกเ์มตรต่อไป     
        ลูกบาศกเ์มตรละ 
1.2)  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตรต่อไป   
        (เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร  ใหคิ้ดเท่ากบั  1  ลูกบาศกเ์มตร) 
2.1)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึงไม่เกิน      
        500  ลิตร 
-  วนัหน่ึงไม่เกิน  20  ลิตร                                                           เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 20 ลิตร  แต่ไม่เกิน  40  ลิตร                               เดือนละ  
-  วนัหน่ึงเกิน 40 ลิตร  แต่ไม่เกิน  60  ลิตร                               เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 60 ลิตร  แต่ไม่เกิน  80  ลิตร                               เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 80 ลิตร  แต่ไม่เกิน  100 ลิตร                              เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 100 ลิตร  แต่ไม่เกิน  200 ลิตร                            เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 200 ลิตร  แต่ไม่เกิน  300 ลิตร                            เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 300 ลิตร  แต่ไม่เกิน  400 ลิตร                            เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน 400 ลิตร  แต่ไม่เกิน  500 ลิตร                            เดือนละ 
2.2)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึงเกิน 

        500  ลิตรข้ึนไป 

-  วนัหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร                                              เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  1 ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษ 

    ของลูกบาศกเ์มตร                                                                  เดือนละ 
2.3)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวคร้ังหน่ึง ๆ 

-  ไม่เกิน 1  ลูกบาศกเ์มตร                                                          คร้ังละ 
-  เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร   ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตรหรือเศษของ 
    ลูกบาศกเ์มตร                                                                      ลูกบาศกเ์มตร 
 

 
 

250 
 

150 
 
 
 

15 
20 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
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200 
 

200 
 

150 
 

150 
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ล าดับที ่ ประเภท 
อตัราค่าธรรม 

เนียม (บาท) 
3 อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

3.1)  ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา  19 
ก.  รับท าการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได ้

     รับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 
                                                                                               ฉบบัละ 
ข.  ข.รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บ 

      ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 
                                                                                               ฉบบัละ 

 
 
 
 

4,000 
 
 

4,000 
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สม.1 
เลขที่รับ................/........................       เลขที.่................ 

ค าขอรับ 

ใบอนุญาตการก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล และส่ิงเปรอะเป้ือน 

เขียนท่ี..................................................................... 
วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. .......................... 

 

 ขา้พเจา้............................................................................อาย.ุ.....................ปี สัญชาติ................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั...................... 
โทรศพัท.์.................................................... 
 ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและส่ิงเปรอะเป้ือน ต่อนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 โดยใชช่ื้อประกอบกิจการวา่........................................................................................................ 
ปริมาณมูลฝอย...................................................ลูกบาศกเ์มตร/วนั  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี..................................
หมู่ท่ี.........................ต าบล..................................อ าเภอ..............................จงัหวดั.................................. 
โทรศพัท.์....................................................... 
 พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้คือ 

1. ส าเนาบตัรประจ าประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 

2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับใบอนุญาต 

3. ส าเนาใบประกอบกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
    (ลงช่ือ)...................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

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

แผนทีต่ั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
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สม.2 
 

 

 

 

ใบอนุญาต 

รับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี............เลขท่ี..............ปี........... 
 อนุญาตให.้............................................................................................สัญชาติ......................... 
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี .................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย............................ถนน...............................
ต าบล........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั...................................................
โทรศพัท.์............................................... 
 ขอ้ 1.ประกอบกิจการประเภท........................................................................................
ค่าธรรมเนียม....................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี........................เลขท่ี.............................
ลงวนัท่ี...............เดือน........................................พ.ศ. ...........................โดยใชซ่ื้อสถานประกอบการวา่ 
..................................................................................................................................................................
พื้นท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร ก าลงัเคร่ืองจกัร.......................................แรงมา้ 
จ านวนคนงาน.....................................คน ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี ....................... หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย....... 
ถนน................................................ต าบล...........................................อ าเภอ............................................
จงัหวดั..............................................โทรศพัท.์..............................................โทรสาร.............................. 
 ขอ้ 2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

  (1).................................................................................................................................. 
 

 (2).................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี..................................เดือน......................................พ.ศ. .. 
ออกให ้ณ วนัท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ................. 
 

ลงช่ือ 
(                                                              ) 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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สม. 3 
 

 

 

 

 

การต่อใบอนุญาต 

 

คร้ังท่ี...............................................ใหต่้ออายใุบอนุญาตฉบบัน้ีจนถึงวนัท่ี.........................
เดือน................................................พ.ศ. ........................... ค่าธรรมเนียม.........................................บาท             
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี................................เลขท่ี..............................ลงวนัท่ี................/................/.............. 
โดยมีเงือนไขโดยเฉพาะ............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ 
    (                                                                    ) 

        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 ผูอ้นุญาต 

  ................/................./................ 
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สม.4 
ใบค าขออ่ืน 
 

เล่มท่ี.................เลขท่ี................. ปี............... 
 อนุญาตให.้............................................................................สัญชาติ............................

อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ซอย.....................ถนน................................................
ต าบล...................................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั......................................
โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร..................................................... 

 ขอ้ 1 ไม่ประสงคป์ระกอบกิจการต่อ............................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
  ขอ้ 2 ขอแกไ้ขรายการในใบอนุญาต เง่ือนไข................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ 
  (                                                              ) 
           ผูข้ออนุญาต 
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แบบเสนอร่างข้อบัญญตัติ าบล 
 

ท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

วนัท่ี 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 
 

เร่ือง     เสนอร่างขอ้บญัญติัต าบล 

 

เรียน  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 

ขา้พเจา้ ขอเสนอร่างขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การเก็บ ขนและก าจดัส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย  
พุทธศกัราช 2550 และรายละเอียดคุณสมบติัเก่ียวกบัรถบรรทุกขยะ พร้อมถงัขยะ  เพื่อไดโ้ปรด
น าเสนอต่อท่ีประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการประชุม วนัจนัทร์ท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 
ซ่ึงไดเ้สนอบนัทึกหลกัการและเหตุผลในการเสนอร่างขอ้บงัคบัมาดว้ยแลว้ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ 
( นายเชิดชยั มาละใจ ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

ลงช่ือ 
( นายสงดั เมืองยิง่ ) 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 

 

ลงช่ือ 
( นายศรีวธุ แกว้นนัชยั ) 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
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ภาคผนวก 


