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หลักการ 
 

การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในหลายพื้นท่ีได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม 

ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง
ยิ่งขึ้นและเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ซึ่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ได้ให้อ านาจโดยตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
  

เหตุผล 
เพ่ือให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังในแง่ของระเบียบข้อกฎหมายปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จึงจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
2562 เพ่ือควบคุมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมิให้กระทบต่อประชาชน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ 
มาตร 18 มาตรา 19 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช าผักแพว และนายอ าเภอแก่งคอย  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 
2562 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร 

เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้มีอ านาจปฏิบัติการ   

ตรวจตรา  ก ากับดูแล  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ในท้องถิ่นท่ีใช้ข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคล

อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน หรือ ก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายว่าด้วยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการด าเนินกิจการเป็น
หนังสือส่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยหรือเขตพ้ืนที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือเขตพ้ืนที่อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท า



เป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวและระเบียบ
ปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การ
จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียม ศาสนสถาน และสถานที่ราชการในพ้ืนที่ต าบลช าผักแพว 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย ในกรณีท่ียัง
ไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพวจัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(3) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ สถานบริการ  โรงงาน
อุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป  ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 
ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  มูลฝอยทั่วไป  และมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวประกาศก าหนด 
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
 (1.1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่

ถูกสุขลักษณะ 
 (1.2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (1.3) ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมลีักษณะดังนี้ 
 - ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุขน

ถ่าย และท าความสะอาดง่าย  
 
 -  มีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน  ระดับที่มูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องอยู่ในระดับที่

ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน  
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(2.1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ 

(2.2) ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 



(2.3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไปและด้าน
คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวก าหนด  ดังนี้ 

-  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการก าจัดมูลฝอย 
-  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดมูลฝอย 
-  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใช้ในการด าเนินกิจการดังกล่าว  ว่าเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไม่ อย่างใด  หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ผู้ขออนุญาตได้
เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด  

ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
- ขณะท าการเก็บขน  มูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงาน  สวมเสื้อคลุม  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหุ้ม

ส้นถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน   
- ท าความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูล

ฝอยแล้ว  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง  ต้องได้รับการบ าบัด  หรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ   

- กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะ ให้จัดการเก็บ ให้เรียบร้อย 
- มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
- การเก็บขนต้องมิให้เหลือมูลฝอยไว้  ต้องเก็บขนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน 
- ให้จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยเพิ่มเติมในกรณีช ารุดเสียหายและใช้การไม่ได้   
 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
- ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
- ขณะปฏิบัติงาน  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้ง  

และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง และรองเท้า  หนังยาง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน  
- มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
- ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่น แมลงและสัตว์ น าโรค  และมลพิษที่อาจจะเกิดผลกระทบกับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง   
ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง

ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเท่านั้น 



การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อย
ละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่

เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ   

ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ
ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน  

ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่ ง
นั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้
รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 



ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนหรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว
ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
 
                       (นายสนม    โสป่าสัก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 
 

               เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)  
             (นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์) 
                  นายอ าเภอแก่งคอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕62 

 (1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป                                                                                                       
            (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ ารายเดือน                                                                         
                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                เดือนละ  2๐  บาท 
                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                         
                     ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร                                                                
                     หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร                     เดือนละ  2๐  บาท 
                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร                          
                     แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร             เดือนละ  1,๐๐๐  บาท 
                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                         
                     ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ                                                                
                     ลูกบาศก์เมตร                                     เดือนละ  1,๐๐๐  บาท 
            (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว                                                                             
                  - ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร            ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
                  - ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                                                         
                     ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร                                                                      
                     หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                      ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐  บาท 
     (๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                                                                                                       
            (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน                                                                         
                  - กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม                         
                     หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร             เดือนละ  ๓๐๐  บาท 
                  - กรณีท่ีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ                         
                     เกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ                                                                
                     ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
                     แต่ละ ๑๓ ลิตร                                  เดือนละ  ๓๐๐  บาท 
            (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว                                                                         
                  - ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ        ๓,๐๐๐  บาท                          
                     (ทั้งนี ้ให้ก าหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
                  - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน                         
                     ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ              ๔๐๐  บาท 
                  - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร                          
                     ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ 
                     ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ      ๔๐๐  บาท 
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
      (๑)  ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามข้อ 10 โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
              การคิดค่าบริการ   
              (ก) รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ  4,๐๐๐  บาท                            
              (ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป   ฉบับละ  4,๐๐๐  บาท  



แบบ สม. 1 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

  ข้าพเจ้า............................................................................อายุ........................ปี สัญชาติ... .................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............ถนน...............................ต าบล..............................อ าเภอ............................... ......จังหวัด
..............................................โทรศัพท์..........................................  
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท
...............................................................................................................  ต่อเจ้าพนักง านท้องถิ่น             
โดยใช้ชื่อกิจการว่า..............................................................  จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............  
หมู่ที่............ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. ...............  
โทรศัพท์..........................................    
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
3. ส าเนาบัตรทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
4. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
5. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
6. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
       
       ลงชื่อ.............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
                        (                                              )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

 อนุญาตให้(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................อายุ..............ปี   
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขท่ี.......หมู่ที่........ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................... 
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์............................................  
  ข้อ 1) ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท.....................................................................โดยใชช้ือ่กิจการว่า............................................จ านวนคนงาน................
คน ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี...........หมูท่ี่..........ถนน................................ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์....................................... ทั้งนี้ได้เสีย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......................................บาท (...........................................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............
เลขที่...............ลงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ.........................  
  ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้      
 (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
   (2) ............................................................................ ............................................ 
........................................................................................................... .............................................................. 
   (3) .................................................................. ....................................................... 
.................................................................................... ...................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่............เดือน....................................พ.ศ...................... 
 
     ออกให้ ณ วันที่.................เดอืน..........................พ.ศ.................... 
 
 
      ลงชื่อ..................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                   (                                           ) 
                                ต าแหน่ง..........................................................  
     
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สม. 2 



 แบบ สม.3 
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........................ปี สัญชาต.ิ.................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............ถนน.......................ต าบล..............................อ าเภอ.....................................จังหวัด
..............................................โทรศัพท์..........................................  
  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท
...............................................................................................................  ต่อเจ้าพนักง านท้องถิ่น             
โดยใช้ชื่อกิจการว่า..........................................................จ านวนคนงาน...................คน ตัง้อยู่ ณ เลขที่.............. 
หมู่ที่............ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. ...............  
โทรศัพท์..........................................    
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ..................................................................................................................... ....... 
3. .......................................................................................................................... .. 

    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
       
         ลงชื่อ.............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
             (                                   )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ สม. 4 
ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ........................ป ีสัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.............ถนน...............................ต าบล..............................อ าเภอ... ..................................จังหวัด
..............................................โทรศัพท์..........................................ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ประเภท......................................................................  
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.........................................................จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................ 
หมู่ที่............ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. ...............  
โทรศัพท์..........................................    

 ขอยื่นค าขอ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
..................................................................................................................................          

    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
       
           ลงชื่อ.............................................ผู้ขออนุญาต 
                             (                                   )  

 
 


