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************************ 
 

หลักการ 
 

๑. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และอัตรำค่ำธรรมเนียม ในกำรก ำจัดและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล และ    
มูลฝอย ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  

๒. ก ำหนดให้มีกำรก ำจัด และจัดเก็บสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
ตำมข้อก ำหนด และระเบียบของทำงรำชกำร  

๓. ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเพ่ือน ำมำเป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่กฎหมำยแม่บทได้
วำงไว้  

 
เหตุผล 

 
ด้วยพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มำตรำ ๒๐  มำตรำ ๕๔  มำตรำ ๕๕  มำตรำ ๕๘  

มำตรำ ๖๓  และมำตรำ ๖๕  ได้ก ำหนดให้ท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บขน 
และก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประกอบกับ มำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  บัญญัติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล   จึงจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 

************************* 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล และ     
มูลฝอย  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 
ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และ 
นายอ าเภอแวงน้อย จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อยแล้วสิบห้าวัน  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับต าบล เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๒  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ    

มีกลิ่นเหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร   

เถ้ามูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ ประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่ง

บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนก็ได ้ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน 
ตรอก ซอย แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ  
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ข้อ ๗ ห้ำมผู้ใด น ำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทำงสำธำรณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภำชนะหรือที่เก็บมิดชิด ไม่ให้มี      
สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมำข้ำงนอก  

ข้อ ๘ ห้ำมผู้ใด ถ่ำย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย  

ข้อ ๙ ห้ำมผู้ใด ท ำกำรถ่ำย เท ขน หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน      
สถำนที่เท  เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เว้นแต่เป็นกำรกระท ำของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  

ข้อ ๑๐ ห้ำมผู้ใด ท ำกำรขน ถ่ำย เท คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ สถำนที่พัก   
มูลฝอยใด ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เว้นแต่เป็นกำรกระท ำของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  

ข้อ ๑๑ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใน
อำคำรหรือสถำนที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะ  

ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภำชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมำ
ข้ำงนอก และท่ีรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝำปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ ตำมแบบซึ่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นชอบ  

ข้อ ๑๓ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ต้องรักษำบริเวณอำคำร หรือสถำนที่นั้นไม่ให้มี
กำรถ่ำย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประกำรที่ขัดต่อสุขลักษณะ  

ข้อ ๑๔ ห้ำมเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อันอำจ    
ท ำให้เกิดมลภำวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท ำโดยวิธีกำรที่ถูก สุขลักษณะ หรือ
กระท ำตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  

ข้อ ๑๕ ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ควรท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ     
มูลฝอย ไปท ำกำรก ำจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองอำคำร สถำนที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน หรือเมื่อได้ท ำกำรปิดประกำศไว้
ในที่เปิดเผย ก ำหนดบริเวณที่ต้องท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยไม่น้อยกว่ำสำมแห่ง เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ    
สิบห้ำวัน นับแต่ประกำศแล้ว เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรสถำนที ่หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อยแต่ฝ่ำยเดียวเท่ำนั้นเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจำกอำคำร สถำนที่หรือ
บริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้ำของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่ำธรรมเนียมเก็บขนตำมอัตรำที่ได้ก ำหนดไว้ท้ำย
ข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๑๖ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร สถำนที่หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูล
ฝอยตำมข้อ ๑๔ ต้องก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น โดยกำรเผำ ฝัง หรือ โดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ  

ข้อ ๑๗ ห้ำมผู้ใดด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
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ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบ สม.๑ ต่อ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย ก ำหนด  

ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือ ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แวงน้อย ก ำหนด  

ข้อ ๒๐ เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้รับค ำขอรับใบอนุญำต ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
ค ำขอ หำกปรำกฏว่ำผู้ขออนุญำตปฏิบัติถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้แล้ว และ เป็นกรณีที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำตตำมแบบ สม.๒  

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญำต ต้องมำรับใบอนุญำตพร้อมกับช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำท้ำยข้อบัญญัตินี้ ภำยใน
ก ำหนด สิบห้ำวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หำกมิได้มำรับใบอนุญำตและช ำระ
ค่ำธรรมเนียมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์  

ข้อ ๒๒ ในกำรให้บริกำรตำมใบอนุญำต ผู้รับใบอนุญำตต้องท ำสัญญำเป็นหนังสือกับผู้รับบริกำรทุกรำย 
โดยสัญญำดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุถึงอัตรำค่ำบริกำร ระยะเวลำในกำรให้บริกำรและควำม รับผิดชอบในกรณีผิด
สัญญำ โดยส่งส ำเนำสัญญำและใบเสร็จรับเงินให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในก ำหนดสำมสิบวันก่อนวันที่เริ่มกำร
ให้บริกำร  

ทั้งนี้อัตรำค่ำบริกำรต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดไว้ในบัญชีอัตรำ ค่ำบริกำรชั้นสูงท้ำยข้อบัญญัตินี้  
ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญำตเลิกกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรรำยใด จะต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งพนักงำน

ท้องถิ่นภำยในก ำหนดสำมสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มกำรให้บริกำรตำมสัญญำใหม่ 
ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) รักษำคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ตลอดเวลำที่ยังด ำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำต  
(๒) ปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตำมข้อ ๒๑  
(๓) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ควำมปลอดภัย และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมค ำแนะน ำ

หรือค ำสั่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขและค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกำศของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  

ข้อ ๒๕ เมื่อผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมแบบ 
สม.๓ ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรได้จนกว่ำเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต หำกมิได้ช ำระค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ  

ข้อ ๒๖ ใบอนุญำตให้มีอำยุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ ำนำจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  

ข้อ ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญำต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไป ให้ยื่นค ำขอเลิกกำรด ำเนินกิจกำรต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นตำมแบบ สม.๔  

ข้อ ๒๘ หำกผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   
ตำมแบบ สม. ๔  



-๔- 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญผู้รับใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอรับ
ใบแทนใบอนุญำต ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบ  สม.๔  ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย     
ถูกท ำลำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐำนดังต่อไปนี้  

(๑) เอกสำรกำรแจ้งควำมต่อสถำนีต ำรวจ กรณีกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำย  
(๒) ใบอนุญำตเดิม กรณีช ำรุดในสำระส ำคัญ  

ข้อ ๓๐ กำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำรและเงื่อนไข 
ดังนี้  

(๑) กำรออกใบแทนใบอนุญำตให้ใช้แบบ สม.๒ โดยประทับตรำสีแดง ค ำว่ำ ใบแทน ก ำกับไว้ด้วยและให้มี 
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  

(๒) บันทึกด้ำนหลังต้นขั้วใบอนุญำตเดิม ระบุสำเหตุกำรสูญหำย ถูกทำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ของ
ใบอนุญำตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที ่ปี ของใบแทนใบอนุญำต  

ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญำตตำมข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่
ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร 

ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ท้ำยข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้  
(๑) ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริหำรให้ใช้แบบ สม.๑  
(๒) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็นธุรกิจ หรือโดย

รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ใช้แบบ สม.๒  
(๓) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือ ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท ำเป็น

ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร ให้ใช้แบบ สม.๓  
(๔) ค ำขออนุญำตกำรต่ำง ๆ ให้ใช้แบบ สม.๔  

ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมข้อบัญญัตินี้ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ครำวหนึ่งไม่เกินสิบห้ำวัน  

กรณีท่ีปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออก
ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได ้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๖ มีควำมผิดตำมมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษจ ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ใน ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ มีควำมผิดตำมมำตรำ ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษจ ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ  

ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๘ หรือ ข้อ ๓๐ มีควำมผิดตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง มีควำมผิด
ตำมมำตรำ ๘๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท เว้นแต่ กำรฝ่ำฝืนนั้น
ต้องด้วยควำมในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ แห่งข้อบัญญัตินี้ 



 
         -๕- 

 
ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ให้ข้อหนึ่งข้อใดมีควำมผิดตำมมำตรำ ๗๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ

กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่กำรฝ่ำฝืนนั้นต้องด้วยควำมในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ แห่ง ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๘ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย เป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออก
ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  
 

ประกาศ   ณ วันที ่ ๘  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 

          มงคล       พลบ ำรุง 
( นำยมงคล    พลบ ำรุง ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
 
 
 
 
          เห็นชอบ  
 
     กรณ์      มำตย์นอก 
   ( นำยกรณ์  มำตย์นอก )  
     นำยอ ำเภอแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 ๑. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป  

๑.๑ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยประจ ำเดือน ส ำหรับอำคำร บ้ำนเรือน หรือ เคหะ  
ที่อยู่อำศัย เดือนละ 

๑.๒ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยประจ ำเดือน ส ำหรับร้ำนค้ำ และ ร้ำนจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร เดือนละ  
 
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท าการเก็บขน 
หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือ โดยรับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ  

๒.๑ รับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ  
๒.๒ รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ  
๒.๓ รับท ำกำรเก็บ และขน มูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
๒.๔ รับท ำกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ   
 

 

๑๐.- 
 

๒๐.- 
 
 

 

 

๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



(แบบ  สม.1) 

ค าร้องขออนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

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

   ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ.................... ..ป ี
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมูท่ี่..........................ต าบล..................................... ........ 
อ าเภอ.............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์............. ...................................... 

   ขอยื่นค าร้องขออนุญาตรับก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2556    ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่................................................................................ 
   ............................................................................................................................. ........... 
   เก็บขนมูลฝอยโดมีแหล่งก าจัดที่..................................................................................... 
   ............................................................................................................................. ........... 

 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว 
 ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้  

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่....................................................................................................................... . 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเป็นผู้แจ้ง) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ.................................................................................................  

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุญาต  
 (.................................................) 
  วันที่............เดือน.......................พ.ศ............... 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )   อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

        (ลงชื่อ).......................................... 
               (นายหนูกาลน์     นิบุญท า) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 



(แบบ  สม.2) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เล่มที่…............/.............…เลขที่................/..................… 

  อนุญาตให้..............................................................อายุ..................ปี     สัญชาติ.................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย...............-......................ถนน......................-........................ต าบล............................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................… 
  ด าเนินกิจการค้ามีชื่อ...............................................ทะเบียนการค้าเลขที่...................................... 
ซ่ึงต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี..................................หมู่ที่.................................ต าบล............................................................ 
อ าเภอ.................................จงัหวัด...............................โทรศัพท์..................................................................... .… 
เป็นผู้ด าเนินการรับท าการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  1)  การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถานให้เรียกเก็บในอัตรา  ที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
  2)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ติดสติ๊กเกอร์ป้ายหรืออักษรภาพ
ข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบล     
แวงน้อย 
  3)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ท้ิงสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว 
  4)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง  การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2556  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  โดยเคร่งครัด 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     5,000  บาท   1,000  บาท 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ..................... 
    ออกให้  ณ  วันที่................เดอืน....................พ.ศ.................... 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 



(แบบ  สม.3) 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เขียนที่...................................................... 

วันที่................เดือน..................................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........................ปี   สัญชาติ............ ............ 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน........... .............................. 
ต าบล...........................................อ าเภอ................................................ ..จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................ 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตรับก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2556    ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมูลฝอย 
 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว            ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 

  ตามใบอนุญาตเล่มที่................................เลขที่...................../......................... 
ออกให้เมื่อวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่...................................................................................................  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ.................................................................................................  

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

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

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
        (ลงชื่อ)....................................... 
             (นายหนูกาลน์    นิบุญท า) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 



(แบบ  สม.4) 

ค าร้องขออนุญาตการต่างๆ 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

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

   ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ........................ . 
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่.........................ต าบล........................................ 
อ าเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์.............. ................................ 

   ขอยื่นค าร้องขออนุญาต 
 ขอเลิกการด าเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่................../......................... 

ออกให้  ณ  วันที่................เดอืน.........................................พ.ศ......................  

 แก้ไขรายการในใบอนุญาตเล่มที่.................เลขที่...................../................................. 
ออกให้  ณ  วันที่................เดอืน.........................................พ.ศ.................................  

ขอแก้ไขรายการดังนี้...................................................................................................  

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

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

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

………………………………………………………………………………………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ  ทั้งนี้  ได้แนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
o เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
 (.................................................) 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ............... 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )  อนุญาตตามค าร้องขอ 
(     )  ไม่อนุญาตตามค าร้องขอ 

          (ลงชื่อ)........................................... 
               (นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 


