
หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  วาดวยการจัดการ  

มูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เรื่อง   

การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดบัญญัติไวกอน

แลว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้  

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใด  ที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่

กอสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เปน

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลหนองงูเหลือม  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  อาจมอบใหบุคคลใด  

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  หรือ

อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือ

กําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่  

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบล  

หนองงูเหลือมมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองงูเหลือม  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  

การกําจัดมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมจัดไวให   

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

อยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองงูเหลือม  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาต  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๑)  ตองมีพาหนะในการเก็บ  ขน  มูลฝอย  มีลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑)  ตองไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๒)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขน  มูลฝอยตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกันกล่ิน  และ

สัตวพาหะนําโรค  หรือการรวงหลนของมูลฝอยขณะเก็บ  ขน  มูลฝอยได  โดยมีฝาปดเปดอยูดานขางหรือ

ดานทาย  (แบบอัดทาย) 

  (๑.๓)  จัดใหมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  เปนตน 
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  (๑.๔)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ใหรูวาเปนยานพาหนะ

เก็บขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจน  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด 

(๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงานเก็บขน  

มูลฝอย 

(๓) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  

แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๑)  ตองมีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่อยูหางจากชุมชนไมสามารถสงกล่ินรบกวนประชาชน

ที่อยูใกลเคียง  และไมอยูใกลแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๒)  การปองกันมูลฝอยไมใหสงกล่ินใหใชสารจุลินทรียชีวภาพบําบัดไมใหใชสารเคมี 

  (๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงานกําจัด

มูลฝอย 

  (๔)  ตองมีมาตรการปองกันสัตวแมลงพาหะนาํโรคไมใหแพรเชื้อโรค  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ  ๑๐  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

  (๒) ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๑ 

  (๓) ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและคําส่ังที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัติใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองงูเหลือม 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จึงจะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมถือปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว



หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงผูรับใบอนุญาต  

หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวใน

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น

ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริหารเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ี  

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองงูเหลือม  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สมพงษ  ใจงูเหลือม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองงเูหลือม 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 

 
 

 

อัตราคาเก็บ ขน มูลฝอย 
คาเก็บขนมูลฝอยท่ัวไป 
  ๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจําเดือน สําหรับอาคารหรือ
เคหะท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
   - วันหนึ่งไมเกิน ๔๐ ลิตร                                     เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                 เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                 เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร               เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร             เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร             เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร             เดือนละ  
   - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ  
  ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก   
    ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 
   - วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                            เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษลูกบาศกเมตร                                           เดือนละ 
  ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
  - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                        ครั้งละ 
  - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก
เมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร                       ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินการตามมาตรา ๑๙  
 (ก) รับทําการ เก็บ ขน มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                      ฉบับละ 
 (ข) รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                  ฉบับละ 
 

 
 
 
 

๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

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

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

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

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

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................แขวง/ตําบล.............................................. 
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร............................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจประเภท 

 (  ) เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................................................................... 
 (  ) กําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี........................................................................................................ 
 ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) .........................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

และเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ 
 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
  ๓.๑ ................................................................................................... 
  ๓.๒ ................................................................................................... 

 ๔) อ่ืนๆ 
  ๔.๑ ................................................................................................... 
  ๔.๒ ................................................................................................... 

 
แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 
 

 
 
 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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



- ๒ - 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ ............................................................................... 

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

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

 (   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ................................................................................................................. 

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

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

 

     ลงชื่อ.............................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

     ตําแหนง..............................................วันท่ี........./............/......... 

 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

     ลงชื่อ..................................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

     ตําแหนง...........................................วันท่ี........../.........../......... 

 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เลมท่ี………….…เลขท่ี...………….. 

  อนุญาตให.............................................................อายุ....................ป     สัญชาติ................... 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............ .......................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี....................... 

ตรอก/ซอย...............-......................ถนน......................-........................ตําบล.................................................... 

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

  ดําเนินกิจการคามีชื่อ.......................................ทะเบียนการคาเลขท่ี....................................... 

ซ่ึงตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................................หมูท่ี.................................ตําบล......................................................... 

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

เปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

หนองงูเหลือม 

  ๑)  การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยจากอาคารใหเรียกเก็บใน

อัตราท่ีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด 

  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ  ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษรภาพ

ขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน  วาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล

หนองงูเหลือม 

  ๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีกําจัดมูลฝอยแตเพียงผูเดียว 

  ๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เรื่อง  

การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเครงครัด 

  คาธรรมเนียมใบอนุญาต    ๕,๐๐๐  บาท  

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

    ออกให  ณ  วันท่ี...............เดอืน........................พ.ศ...................... 

 

 

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

       (……………………………………………………) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย  ตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลหนองงูเหลือม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประเภท 

 เก็บ ขน มูลฝอย     

 กําจัดมูลฝอย 

  ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี...................../......................... 

ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดอืน....................................พ.ศ...........................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล

หนองงูเหลือม   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี................................................................................................... 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือผูแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผู

แจง) 

 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

         ............/...................................../............... 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

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



คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

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

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

   ขาพเจา.........................................................................................อายุ......................... 

สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.........................ตําบล........................................ 

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

   ขอยื่นคํารองขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี................../......................... 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.........................................พ.ศ...................... 

 แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี...................../................................. 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.........................................พ.ศ................................. 

ขอแกไขรายการดังนี้................................................................................................... 

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

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

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

………………………………………………………………………………………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ  ท้ังนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

o เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

       ............../............................../.................... 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคํารองขอ 

(.......)  ไมอนุญาตตามคํารองขอ 

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

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

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


