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หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดังนี้ 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม ในการก าจัดและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. ก าหนดให้มีการก าจัด และจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูก

สุขลักษณะตามข้อก าหนด และระเบียบของทางราชการ 
๓. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพ่ือน ามาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่

กฎหมายแม่บทได้วางไว้ 
 

เหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  
๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขใน
การเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประกอบกับ  มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

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



  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามว่าด้วยการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒   ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓ และมาตรา 
๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามโดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามและนายอ าเภอจุน  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  

(๑) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 

บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
                      “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 
                   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้      
                   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ข้อ  ๕  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม อาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม   



  ข้อ  ๖ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่  ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยางขาม  จัดตั้งไว้ให้ หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามจัดไว้ให้  
  ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใด  น าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่  จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บ
มิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
  ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  ข้อ  ๙  ห้ามผู้ใด  ท าการถ่าย  เท  ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  
เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เว้นแต่เป็น
การกระท าของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม     
  ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใด  ท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม   
  ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
  ข้อ  ๑๒  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
  ข้อ  ๑๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
  ข้อ  ๑๔  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือ      มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระท า
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการ
และระเบียบการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ  ตามข้อ ๑๘ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามได ้
           ข้อ  ๑๖  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปท าการก าจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไป
ยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือเมื่ อ
ได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่าสาม
แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่  หรือ
บริเวณใดๆ จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๑๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๖  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะกิจการรับท าการเก็บ  ขน  
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 



  ข้อ  ๑๘  ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบสม.๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามก าหนด  
  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยางขามก าหนด  
  ข้อ  ๒๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
(๑.๒) ส่วนของรถที่ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์ 
แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน ๕ %) 
(๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะขน
ถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล”เป็นต้น และต้องมีการแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วย
ตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม
ประกาศก าหนด 

           ข้อ ๒ ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
           ข้อ ๓ กรณีท่ีไม่มีระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแหล่งใด 
  ข้อ  ๒๑  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่อใบอนุญาตให้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒ 
  หากปรากฏว่าค าขออนุญาตดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความมีถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้
ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 



  ในกรณีที่มีเหตุความจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สามหรือตามท่ีได้ขยายไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ  ๒๓  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
ก าหนดสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 
  ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๒๔  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
  ข้อ  ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๓ 
   (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม   

ข้อ  ๒๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมทีค่้างช าระ 

ข้อ  ๒๗  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม   

ข้อ  ๒๘  เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ  ๒๙  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการ  สูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(๒  ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ  ๓๑  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 



(๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงค าว่า  “ใบแทน”  
ก ากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 

(๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ  ๓๒  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย          
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  ๓๓  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๑ 
   (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๒ 
   (๓) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๓ 
   (๔)  ค าขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สม.๔ 

  ข้อ  ๓๔  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อบัญญัตินี้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  

 กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจนต้อง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
            ข้อ  ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๘ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

          ข้อ  ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา 
๗๓  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

          ข้อ  ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๓๐ หรือข้อ ๓๒ มีความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง       
และมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐                 

          ข้อ  ๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ เว้นแต่การฝ่า
ฝืนนั้นต้องด้วยความใน ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และ ข้อ ๓๘ แห่งข้อบัญญัตินี้  

 ข้อ  ๓๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจในการออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
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   (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี 

                (เสถียร  เวียงลอ) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

 



 
                  เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
          (นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 
               นายอ าเภอจุน 
 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 

 
1 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
๑.๑) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรก            
และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป                              ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร (เศษเกินครึ่ง  
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)         
 

 
 
 

100 
 

50 

2 2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน      
2.1.1 บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่มีปริมาณมูลฝอย 
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                   เดือนละ 
2.1.2 ร้านค้า ที่มีปริมาณมูลฝอย 
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร               เดือนละ 
2.1.3 ตลาด หรือ สถานประกอบกิจการอ่ืน ที่มีปริมาณมูลฝอย   
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร              เดือนละ   
2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
- ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                                    ครั้งละ 

 
 

10 
 

30 
 

50 
 

100 

3 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น 
ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑) รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             ฉบับละ 
๓.๒) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                       ฉบับละ 
 
หมายเหตุ ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน 
แก่หน่วยงานของรัฐ , วัด   

 
 
 

3,500 
3,000 



 
 


